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UVOD

Urbano opremo v javnem prostoru sestavlja širok 
nabor elementov kot so klopi, koši, svetila, table 
in podobno. Poleg fasad in tlakov urbana oprema 
pomembno prispeva k podobi mesta, njeno urejanje 
pa je podvrženo stalnim spremembam, zato je zasnovi 
opreme javnega prostora treba posvetiti posebno 
pozornost. z ustreznim izborom in umeščanjem urbane 
opreme se omogoča raba prostora, ki hkrati z ustreznim 
vzdrževanjem vpliva na prepoznavnost, funkcionalnost 
in urejeno vizualno podobo kraja oz. občine.

S katalogom urbane opreme želi mestna občina Nova 
gorica vzpostaviti sistem opremljanja javnih površin, 
poenotiti in zmanjšati število posameznih elementov 
ter poenostaviti način vzdrževanja urbane opreme na 
območju celotne občine. katalog je namenjen javnemu 
naročanju urbane opreme, upravljalcem javnih površin 
in projektantom pri pripravi projektne dokumentacije za 
urejanje javnih površin.

Oprema je izbrana na podlagi izhodišč in kriterijev, 
ki so vezana na posamezna območja ob upoštevanju 
oblikovne skladnosti, funkcionalnosti, kvalitete 
konstrukcije in materiala  ter ekonomičnosti.

UPORABA KATALOGA 

katalog urbane opreme je pripravljen za potrebe prenov 
in novih ureditev ter se uporablja ob vsakokratnih 
načrtovanih spremembah obstoječega stanja. V 
katalogu je območje občine členjeno na posamezna 
zaključena območja na podlagi značilnosti obstoječega 
stanja v prostoru iz obdobja v katerem je nastal. V 
kolikor se stanje v prostoru z večjimi posegi spremeni 
(na primer ob izgradnji novih ureditev večjih zaključenih 
območij, stanovanjskih sosesk ali podobno), se novo 
stanje pri izboru opreme smiselno upošteva. 

meje zgoraj omenjenih območij za določitev urbane 
opreme v tem katalogu so povzete po mejah enot 
urejanja prostora (EUP) iz Občinskega prostorskega 
načrta (OPN). zaradi možnih vidnih stikov in posledično 
medsebojnih vplivov posameznih tangiranih območij, 
se pri izboru opreme za posamezno lokacijo smiselno 
upošteva tudi morebitna določila sosednjih območij, ki 
bi lahko pomembno vplivala na izbor opreme.

Uporaba opreme določene v tem katalogu je 
obvezna ali priporočilna. Pri obveznem upoštevanju 
določil kataloga obstajajo določene izjeme, kot na 
primer urejanje skozi postopek natečaja, urejanje 
celovitih, posebnih območij in podobno. Pri nekaterih 
posameznih tipih opreme (na primer pri taktilnih 
oznakah ali pri klančinah) se katalog opira tudi na 
obstoječe predpise.
 

OBMOČJA UREJANJA URBANE OPREME

Poselitvena območja občine so členjena na naslednja 
posamezna območja, za katera je v katalogu določen 
nabor urbane opreme:

mESTNO SREDIšČE 
Območje mestnega središča določata lega znotraj mesta 
in bulevarska ureditev osrednje ulice s posameznimi 
sklenjenimi javnimi površinami, ki se odpirajo na to 
ulico. V to območje spafajo kidričeva ulica, Bevkov in 
kardeljev Trg, severni del Delpinove ulice, Rejčeva ulica 
in ulica gradnikovih brigad. 

mESTNE UlICE
Pomembnejše mestne ulice, ki ne sodijo v samo 
mestno središče so južni del kidričeve in Delpinove 
ulice, Cankarjeva ulica, Erjavčeva ulica, ulica Tolminskih 
puntarjev in del Vojkove ceste ter Prvomajska ulica, 
kolodvorska pot in cesta IX. korpusa.

POSEBNA OBmOČJA
Posebna območja predstavljajo programsko drugačne 
ter prostorsko zaključene celote znotraj mestnega 
tkiva, ki se lahko opremljajo v skladu z načrtom 
urejanja posameznega območja. V posebna območja 
so vključena območja Solkan, športni park, šolski kare, 
območje Trga Evrope in druga območja izobraževalnih 
programov, dijaških domov, območje doma za 
upokojence ter posebna območja izven mesta, kot na 
primer Sveta gora, park Rafut z območjem samostana 
kostanjevica, grad kromberk.

SOSESkE 
V območja soseske so vključeni deli mesta, kamor 
spadajo predvsem večja sklenjena območja 
stanovanjskih sosesk (večstanovanjski enotno oblikovani 
objekti z zelenimi površinami) z velikim deležem javnih 
odprtih površin, kjer urbano opremo določajo trajnejše 
ureditve. V območja sosesk spadajo predvsem ulica 
gradnikovih brigad, Cankarjevo naselje, Ruski bloki, 
območje večstanovanjske gradnje med Erjavčevo ulico 
vodotokom koren.

OBmOČJA STANOVANJSkIh hIš 
Sem spadajo predvsem območja individualne 
stanovanjske gradnje. Območja, ki so značilna zlasti 
za primestni prostor, prostor med posameznimi 
večjimi območji sklenjene večstanovanjske gradnje ter 
obmestje. za ta območja je značilno, da skupne odprte 
javne površine po večini obsegajo obulični prostor in 
posamezne manjše skupne javne površine.

mESTNE zElENE POVRšINE
Sem spadajo manjši mestni parki ter zelene površine 
znotraj mesta, ki niso del posameznih ulic ali drugih 
ureditev, kot na primer Borov gozdiček, park v Solkanu 
ob cesti IX. korpusa, športni park ob Soči ipd.

INDUSTRIJSkE IN POSlOVNE CONE
Poslovne in industrijske cone so večji zemljiški 
kompleksi, namenjeni prostorski umestitvi industrijskih, 
obrtnih ali poslovnih dejavnosti. gre za zemljišča, ki 
so funkcionalno povezana in prostorsko zaključena ter 
namenjena določeni gospodarski rabi. med območja 
industrijskih in poslovnih con so vključena območja 
Industrijske cone v kromberku, Poslovne cone Solkan in 
območij večjih trgovskih centrov.

ODPRTA kRAJINA IN gOzD
Območja krajine in gozdov so vsa območja izven naselij, 
kjer so za uporabnike urejene kolesarske steze, pešpoti, 
obvodni prostori, piknik prostori v naravi in podobno. 
Območja krajine in gozdov imajo velik potencial za 
nadaljnji razvoj turizma, rekreacije in prostočasnih 
dejavnosti. 

VAškA JEDRA – DEDIšČINA
Na območjih podeželskih naselij predstavljajo vaška 
jedra tista območja, ki so naselbinska dediščina ali 
vplivna območja posameznih spomenikov in drugih 
varovanih objektov (cerkve, domačije, znamenja). med ta 
območja spadajo posamezna območja v vaseh Preserje, 
zalošče, Dornberk, Pedrovo, Osek, Prvačina, Tabor, 
šempas, Vitovlje in druga.

OSTAlA NASElJA
med večja naselja v mestni občini Nova gorica spadajo 
pomembnejša lokalna središča: Dornberk z zaloščami, 
šempas in grgar in lokalna središča: Branik s Preserji, 
Čepovan in Trnovo, Prvačina, Ozeljan in lokve. 
Navedena naselja imajo opredeljene določene funkcije 
v omrežju naselij in s tem povezano tudi več javnega 
prostora in potreb po urbani opremi. med zaselke sodijo 
ostala naselja, vasi, zaselki, ki niso posebej izpostavljena 
drugje in imajo oblikovan javni prostor, ki potrebuje 
urbano opremo (npr. klopi, javno razsvetljavo, koše za 
odpadke, …).

IZBOR URBANE OPREME 

• elementi za počitek (klopi, drugi elementi za 
posedanje in počitek)

• elementi za urejanje talnih površin (pokrovi jaškov in 
drugi elementi odvodnjavanja, taktilne talne oznake 
in klančine),

• elementi za ravnanje z odpadki (koši za smeti, 
ekološki otoki, pol podzemne in podzemne 
zbiralnice),

• elementi za drevesne in druge zasaditve (korita, 
drevesne rešetke),

• elementi za oglaševanje, informiranje in usmerjanje 
(oglasni pano, info table, usmerjevalni elementi),

• elementi za osvetlitev (svetilke, kandelabri),
• elementi za senčenje (senčniki),
• elementi za razmejevanje (ograje, stebrički in 

konfini), 
• objekti in drugi elementi (avtobusno postajališče, 

stojnica, stojala za kolesa, pitnik, drog za zastave).
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OPREmA / OBmOČJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ElEmENTI zA POČITEk

klop X O Oi Oi O O O Oi X O
drugi elementi za sedenje in počitek X O Oi Oi O O O Oi X O

ElEmENTI zA UREJANJE TAlNIh POVRšIN
pokrovi jaškov in drugi elementi odvodnjavanja X O O O O O O O X O
taktilne oznake in klančine P P P P P P P P P P

ElEmENTI zA RAVNANJE z ODPADkI
koš za smeti X O Oi O O O Oi Oi X O
ekološki otoki in pol podzemne zbiralnice odpadkov X X X X X - O - X X

ElEmENTI zA DREVESNE IN DRUgE zASADITVE
drevesna rešetka X O O O O O O - X O
korito X O O O O O O - X O

ElEmENTI zA OglAšEVANJE, INfORmIRANJE IN 
USmERJANJE

oglasni pano (več tipov) X X X X X X X - X X
info tabla (vitrina) X O Oi O O O - - X O
usmerjevalni elementi (več tipov) X O Oi O O O O Oi X O

ElEmENTI zA OSVETlITEV
svetilka X X Xi X X X X X X X
kandelabri X O O O O O O O X O

ElEmENTI zA SENČENJE
senčnik (več tipov) X O Oi O - O O - X O

ElEmENTI zA RAzmEJEVANJE
ograja X O Oi O O O O Oi X O
stebrički in konfini X O O O O O O O X O

OBJEkTI IN DRUgI ElEmENTI
avtobusno postajališče X X X X X X X Oi Oi Oi
stojnica X X - - - - - - X X
stojala za kolesa X O Oi O O O O Oi X O
pitnik X O Oi O - O O Oi X O

1 mestno središče, 2 mestne ulice, 3 posebna območja, 4 soseske, 5 območja stanovanjskih hiš, 6 mestne zelene površine, 7 industrijske in poslovne cone, 8 odprta krajina in 
gozd, 9 vaška jedra – dediščina, 10 ostala naselja
X – PREDlOg OPREmE: predlaga se tip opreme in proizvajalca, upoštevanje kataloga je obvezno
O – SPlOšNE USmERITVE:  upoštevanje kataloga je priporočilno, obvezno je upoštevanje splošnih kriterijev
P – UREJANJE SklADNO S PREDPISI 
i – IzJEmE:  možne so izjeme glede na značilnosti območja 
- – NI OzNAkE: umeščanje elementa urbane opreme na območju ni predvideno
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Elementi za počitek vključujejo klopi in druge elemente 
za posedanje in ležanje. 
Splošne usmeritve veljajo za posebna območja, soseske, 
območja mestnih ulic in stanovanjskih hiš, mestne 
zelene površine, industrijske in poslovne cone, odprto 
krajino in gozd, ter za območja ostalih naselij.
Predlog opreme velja za območja mestnega središča ter 
za območja vaških jeder. 

SPLOŠNE USMERITVE

• funkcionalnost – modularnost, prilagodljivost glede 
na raznolike situacije v prostoru,

• enostavna postavitev, vzdrževanje ter trajnost 
materialov, ergonomska ustreznost,

• kadar imajo elementi za počitek več različnih 
funkcij, na primer sedenje v skupini, sedenje, 
ležanje, ali sedenje na višinah, za kar so potrebni 
dodatni elementi, naj bo izbor opreme tak, da 
omogoča združevanje elementov enakih oblikovnih 
karakteristik,

• oblikovanje naj bo minimalistično in sodobno, razen 
na območjih, je določen predlog opreme in izjeme.

konstrukcija naj bo kovinska in naj omogoča trajnost 
elementov. material sedala naj omogoča udobno 
posedanje v vseh letnih časih (na primer les, kompozitni 
materiali). V primeru, da je izbran material les, naj bo 
le ta dovolj kakovosten, da omogoča daljše časovno 
obdobje rabe in je odporen na vremenske vplive (npr. 
sibirski macesen, akacija oz. po kakovosti in obstojnosti 
primerljiv les). kovinski elementi opreme naj bodo 
barvani v temnejšo sivo barvo, leseni deli opreme naj 
bodo naravne barve.

UMEŠČANJE 

klopi in drugi elementi naj bodo umeščeni na območja, 
kjer se pričakuje večje število uporabnikov. Umeščeni 
naj bodo na senčna območja, predvsem naj se izogiba 
umestitev na popoldansko sonce. klopi ob poteh naj 
bodo umeščene vzdolž hodnika za pešce, pri čemer 
se območje ob klopi (oz. pod klopjo) tlakuje s tlakom 
posamezne poti, posamezne elemente pa se lahko 
umešča tudi prosto na zelenice v senco dreves. Ob 
umeščanju na zelenice naj bodo temelji poglobljeni 
tako, da so prekriti z zemljino v sloju min. 15 cm in so 
vizualno nemoteči.

IZJEME

• posebna območja, ki predstavljajo programsko 
drugačne ter prostorsko zaključene celote znotraj 
mestnega tkiva, ki se lahko opremljajo v skladu z 
načrtom urejanja posameznega območja. Oprema 
se v teh območjih izbira na podlagi namena urejanja 
in celovite zasnove posameznega območja;

• soseske – kadar gre za prenovo sosesk, znotraj 
katerih se je v izvirnih zasnovah, tipičnih za Novo 
gorico kot mesto moderne, uporabljal beton 
(na primer Cankarjevo naselje, Ulica gradnikovih 
brigad). V teh primerih se predlaga obnova ali 
reprodukcija obstoječe opreme s sodobnimi 
dopolnitvami in z dodatno ozelenitvijo, ki bo 
podprla rabo opreme predvsem v toplejši polovici 
leta; 

• odprta krajina in gozd: ob rekreacijskih poteh v 
odprti krajini in gozdu je dopustno odstopanje od 
splošnih kriterijev, kadar gre za celovito urejanje 
območij z opremo, ki opredeljuje tematske ureditve 
(na primer leseni elementi z leseno konstrukcijo 
zaradi umeščenosti v naravo).

PREDLOG OPREME PO OBMOČJIH

mESTNO SREDIšČE
Na območju mestnega središča - Bevkov trg je treba 
dosledno upoštevati izbor opreme, saj je strogi 
center mesta celostno urejen po natečajni rešitvi. 
klopi so izdelane v različicah in po meri. za kakršno 
koli dodajanje ali spreminjanje dane opreme je treba 
pridobiti soglasje projektantov. 

Ob izvajanju celovitih (pre)ureditev javnega prostora na 
območju mestnega središča, ki vključuje kardeljev Trg, 
kidričevo ulico, severni del Delpinove ulice, Rejčevo ulico 
in ulico gradnikovih brigad se urbano opremo z načrtom 
preureditve poenoti z urbano opremo Bevkovega trga, 
pri čemer se za območja izven Bevkovega trga načeloma 
ne uporablja podestov. 

VAškA JEDRA - DEDIšČINA 
Oprema naj se prilagaja značilnostim območij.  klopi 
morajo biti kvalitetne in oblikovno prilagojene 
vaškemu jedru. Izdelane naj bodo iz pretežno naravnih 
materialov, preprosto oblikovane, brez historiziranja v 
smislu ljudske arhitekture.

Pri umeščanju urbane opreme na območja dediščine je 
treba pridobiti soglasje zVkDS.

ELEMENTI ZA POČITEK (klopi in 
elementi za posedanje in ležanje) 

Slike: primer sodobnejše klopi s kovinsko konstrukcijo in lesenim sedalom (npr. 
klop WAVE, izdelovalec Petrič), ki omogoča udobno posedanje ali klop in miza 
(npr. mETRO, izdelovalec Petrič)

Slika: Primer izjeme v odprti krajini

Slika: primer izjeme pri izboru klopi na območju starih sosesk, kjer materialnost in 
zasnova opreme predstavljata pomemben del identitete mesta.

Slika: klopi na Bevkovem trgu so del natečajne rešitve celotne ureditve in so 
projektirane po meri, avtorji: Studio Stratum, Arco d.o.o., Materia d.o.o.

Slike: Primer sodobnejše klopi s kovinsko konstrukcijo in lesenim 
sedalom (npr. VERA – mmcité)
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de  l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

dimensions in mm

All rights reserved. Protection of industrial design. 
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de  l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

dimensions in mm

All rights reserved. Protection of industrial design. 
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Elementi za urejanje talnih površin vključujejo pokrove 
jaškov in druge elemente za odvodnjavanje, taktilne 
talne oznake in klančine. 
Splošne usmeritve, povzete iz obstoječih predpisov, 
ki urejajo površine za osebe z oviranostmi veljajo za 
klančine in taktilne oznake za vsa območja. 
Predlog opreme velja za pokrove jaškov in druge 
elemente za odvodnjavanje za območje mestnega 
središča ter za območja vaških jeder.

SPLOŠNE USMERITVE 

Izbor tlakov naj zagotavlja trajnost. Na območju 
Slovenije je z vidika trajnosti in vzdrževanja 
najprimernejši pohorski tonalit; ostale, apnenčaste 
kamnine ne zagotavljajo enake trajnosti in so manj 
odporne na zunanje vplive. 
za povozne površine se predvidi asfalt, na območjih 
osrednjih površin vaških jeder ali na rekreacijskih in 
drugih naravnih območjih pa protiprašna zaščita na 
peščeni ali asfaltni podlagi. Protiprašna zaščita je 
sestavljena iz plasti drobljenca, je na pogled svetlejša, 
tekstura pa je podobna pesku. 

PREDLOG OPREME PO OBMOČJIH

Pokrovi jaškov naj bodo na območjih mestnega središča 
in na območjih vaških jeder polnjeni z okoliškim tlakom.
Elementi odvodnjavanja naj skupaj z ureditvijo tvorijo 
oblikovno celoto.

USMERITVE ZA OBLIKOVANJE IN 
UMEŠČANJE OZNAK ZA SLEPE IN 
SLABOVIDNE

Taktilna oznaka mora imeti strukturo, ki se zelo 
razlikuje od strukture okoliškega tlaka, slepemu daje 

informacije, ki jih potrebuje za uspešno orientacijo. 
ko uporabnik bele palice hodi po širokem trgu, prek 
katerega vodi rebrasta vodilna linija, lahko s palico 
ob drsenju po rebrih začuti smer, v katero so rebra 
obrnjena. Vodilna linija je oblikovana tako, da so rebra 
obrnjena v smeri hoje. Tako dobi informacijo, v katero 
smer lahko nadaljuje pot. ko se na primer sredi trga 
od glavne linije odcepi stranska pot, ga na to opozori 
drugačna, čepasta struktura. ko drsi po rebrih s palico, 
mu čepasta struktura ustavi palico. groba struktura 
je zanj znamenje, da stoji na pomembni točki, kjer se 
mora odločiti, v katero smer naj nadaljuje pot. glede na 
okoliški prostor se lahko slepi in slabovidni orientirajo 
tako, da kot vodilno linijo uporabijo linijo fasade. V takih 
primerih je treba urejanje temu prilagoditi in poskrbeti, 
da ovire ob fasadah (na primer stopnice, koši za smeti 
ali oprema gostinskih lokalov) ne ovirajo poti slepim in 
slabovidnim.
Taktilne oznake je treba namestiti v skladu s pravili, 
ki omogočajo učinkovito zaznavanje in orientacijo. 
Pravila je treba upoštevati dosledno, rebraste in čepaste 
strukture pa med seboj ne smemo zamenjati. Standard: 
Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne: 
SIST 1186 določa pravila postavljanja taktilnih oznak v 
Republiki Sloveniji. Pripravljen je bil zato, da bi se po 
vsej državi lahko uporabljal enoten sistem. Upoštevanje 
teh pravil je zelo pomembno zaradi več razlogov: 
1. Slepi se naučijo prepoznavati določene vzorce, ki 
jim pomagajo pri orientaciji, zato je pomembno, da so 
po vsej državi v uporabi enaka pravila za postavljanje 
taktilnih oznak. 
2. Predvidene so optimalne širine polj, ki še omogočajo 
ustrezno zaznavnost. 
3. Takšne postavitve oznak so hkrati prijazne tudi 
drugim uporabnikom. Polja so kratka (s širino 30, 60 ali 
90 cm) in so za ljudi na vozičkih razmeroma preprosto 
prevozna. 
Taktilne oznake morajo uporabnikom zagotavljati 

predvsem varnost. Pri umeščanju taktilnih oznak na 
območjih, kjer so oznake že uvedene po drugih sistemih, 
je treba paziti, da ne pride do navzkrižij in možnih 
napačnih interpretacij oznak, ki bi vodile v nevarne 
situacije. V takšnih primerih se je zato treba posvetovati 
s predstavniki reprezentativne organizacije slepih in 
slabovidnih ter najti primerno rešitev. 
glede na njihovo funkcijo poznamo več vrst oznak: 
vodilne, opozorilne in obvestilne. Poleg teh poznamo še 
posebne oznake, ki jih uporabljamo za točno določene 
namene. (Priročnik…,  str. 58)

USMERITVE ZA OBLIKOVANJE KLANČIN 
OZ. VHODOV IN STOPNIC

Robove stopnic za slepe in slabovidne se označuje 
na vodoravnih ploskvah s štiri- do pet centimetrskim 
širokim trakom na zunanjem robu stopne ploskve. Pri 
stopniščih je pomembno, da sta označeni vsaj prva in 
zadnja stopnica v stopniščni rami, pri manjšem številu 
stopnic ter stopnicah nestandardnih oblik in dolžin (na 
primer terenske stopnice na trgih) se označuje robove 
vseh stopnic. (Priročnik…,  str.37)
Pri načrtovanju klančin za uvoze vozil s ceste čez pločnik 
naj kolesarske poti ohranjajo enotno višino (izogniti se 
je treba »rodeo« učinku). 

Oznake za slepe  in slabovidne določa slovenski standard 
SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne, 
ki ga povzema Priročnik za načrtovanje talnega taktilnega 
vodilnega sistema: Z belo palico po mestu. 
Lastnosti in oblikovanje  klančin za gibalno ovirane določa 
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni 
list RS, št. 41/18).

ELEMENTI ZA UREJANJE TALNIH 
POVRŠIN (pokrovi jaškov in 
elementi odvodnjavanja, taktilne 
talne oznake, klančine)

Slika: Primer tlakovanih pokrovov jaškov, primer elementov odvodnjavanja, ki 
tvorijo oblikovno celoto skupaj s tlakom (npr. rega kot členitveni element).
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Prednosti:

Toptek Paving 80 GS

 Pokrovi so smradotesni in vodotesni
 Material: jeklo za dobro protikorozijsko 

zaščito 
 Za poljubne zaključne tlake kot so granitne 

kocke in podobno do debeline 80 mm
 Za vgradnjo v in izven objektov
 Pokrovi so samonosilni in s svojo lastno 

težo fiksirani v okvirju
 Za zagotovitev razreda obremenitve 

zapolnitev pokrova z betonom ni potrebna
 Material nerjaveče jeklo kvaliteta AISI 304 

in AISI 316 po naročilu

Globina pokrova Svetla odprtina Zunanje dimenzije Teža Art. št. EUR
brez DDV

[mm]
A x B
[mm]

C x D
[mm] [kg]

Razred obremenitve: A15

80

300 x 300 438 x 438 17,0 407102 187,00
400 x 400 538 x 538 22,0 407103 222,00
500 x 500 638 x 638 29,0 407104 272,10
600 x 600 738 x 738 38,0 407105 339,60

Razred obremenitve: B125

80

300 x 300 438 x 438 19,0 406569 206,60
400 x 400 538 x 538 26,0 406570 254,50
500 x 500 638 x 638 35,0 406571 325,00
600 x 600 738 x 738 47,0 406572 421,90
700 x 700 838 x 838 58,0 406573 483,00
800 x 800 938 x 938 60,0 406574 522,50

  800 x 800* 938 x 938 66,0 406478 601,80
900 x 900 1038 x 1038 72,0 406575 610,80

  900 x 900* 1038 x 1038 78,0 406479 682,20
1000 x 1000 1138 x 1138 84,0 406576 707,40

  1000 x 1000* 1138 x 1138 89,0 406480 797,10
Razred obremenitve: C250

80

300 x 300 438 x 438 26,0 406577 282,60
400 x 400 538 x 538 37,0 406578 338,10
500 x 500 638 x 638 48,0 406579 414,80
600 x 600 738 x 738 65,0 406580 537,20
700 x 700 838 x 838 82,0 406581 642,80
800 x 800 938 x 938 102,0 406582 784,10

  800 x 800* 938 x 938 104,0 406667 845,80
900 x 900 1038 x 1038 119,0 406583 892,60

  900 x 900* 1038 x 1038 121,0 406668 974,10
1000 x 1000 1138 x 1138 141,0 406584 1.057,80

  1000 x 1000* 1138 x 1138 146,0 406669 1.160,50

 V skladu z EN 124
 Višina okvirja: 104 mm
 Globina pokrova: 80 mm
 Za zapolnitev z betonom C35/45
 Vključno s priborom za odpiranje
 Razred obremenitev: A15 - C250 kN

D

C

A x B68

10
4

68

ACO Toptek
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Prednosti:

Toptek Paving 120 GS

 Za kocke ali tlakovce oz. poljubne 
zaključne tlake (debeline do 120 mm)

 Material vroče cinkano jeklo (debeline 3.0 
mm) za dobro protikorozijsko zaščito 

 Za zagotovitev razreda obremenitve
 Zapolnitev pokrova z betonom ni potrebna

Globina pokrova Svetla odprtina Zunanje dimenzije Teža Art. št. EUR
brez DDV

[mm]
A x B
[mm]

C x D
[mm] [kg]

Razred obremenitve: B125

120

300 x 300 439 x 439 26,0 414487 251,50
400 x 400 539 x 539 35,7 414488 315,20
400 x 600 539 x 739 43,6 414538 372,90
500 x 500 639 x 639 44,0 414489 370,00
600 x 600 739 x 739 52,4 414490 422,60
600 x 1000 739 x 1139 82,0 414539 605,10
700 x 700 839 x 839 73,0 414491 544,00
800 x 800 939 x 939 83,5 414492 608,10
900 x 900 1039 x 1039 94,2 414493 673,90

1000 x 1000 1139 x 1139 105,9 414494 743,90
Razred obremenitve: C250

120

300 x 300 439 x 439 32,5 414495 294,20
400 x 400 539 x 539 51,1 414496 421,20
400 x 600 539 x 739 64,1 414540 505,40
500 x 500 639 x 639 66,5 414497 515,30
600 x 600 739 x 739 78,6 414498 588,50
600 x 1000 739 x 1139 114,5 414541 801,90
700 x 700 839 x 839 101,9 414499 717,00
800 x 800 939 x 939 116,3 414500 806,60
900 x 900 1039 x 1039 131,0 414501 895,30

1000 x 1000 1139 x 1139 147,0 414502 989,40

 Pokrov in okvir nista vodo in smradotesna
 V skladu z EN 1253-4
 Višina okvirja: 144 mm
 Globina pokrova: 120 mm
 Razred obremenitve: B125 in C250 kN
 Vključno s priborom za odpiranje
 Po naročilu:
     - pokrovi Paving iz nerjavečega jekla
     - pokrovi Paving z asistenco za odpiranje

Uporaba:

 Stara mestna jedra
 Tlakovane površine

D

C

70 A x B 70

14
4

ACO Toptek
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Elementi za ravnanje z odpadki vključujejo koše za 
smeti, ekološke otoke, pol podzemne in podzemne 
zbiralnice. 

kOšI zA SmETI
Splošne usmeritve veljajo za posebna območja, soseske, 
območja mestnih ulic, stanovanjskih hiš, mestne zelene 
površine, industrijske in poslovne cone, odprto krajino in 
gozd, ter za območja ostalih naselij.
Tipsko določen predlog velja za območja mestnega 
središča ter za območja vaških jeder. 

EkOlOškI OTOkI
Ekološki otoki se poenotijo v čim večji meri znotraj 
širšega mestnega območja. za območja mestnega 
središča, mestnih ulic, posebnih območij, sosesk, 
območij stanovanjskih hiš, vaških jeder in ostalih naselij 
se določi ekološki otok kot tipski predlog opreme.
Splošne usmeritve veljajo za industrijske in poslovne 
cone ter za ostala manjša naselja (predvsem tista bolj 
razpršena in z manj urbanega značaja).

SPLOŠNE USMERITVE 

• funkcionalnost (možnost ločevanja odpadkov, 
pokritost košev za smeti oz. preprečevanje možnosti 
smetenja s strani ptičev in vetra, zaščita pred 
dežjem, enostavno praznjenje, možno pritrjevanje 
oz. temeljenje),

• prilagodljivost glede na raznolike situacije v 
prostoru (na primer prilagodljivost materiala, 
velikosti),

• enostavna postavitev, vzdrževanje ter trajnost 
materialov,

• oblikovanje naj bo minimalistično in sodobno, razen 
na območjih, kjer ta katalog določa drugače,

• konstrukcija košev za smeti naj bo kovinska, 
omogoča naj enostavno praznjenje in čiščenje. koši 

so lahko obdani z lesenim materialom. kovinski 
elementi opreme naj bodo barvani v temnejšo sivo 
barvo, leseni deli opreme naj bodo naravne barve,

• materiali ekoloških otokov naj se prilagajajo 
značilnostim območja in naj bodo enotni najmanj za 
posamezen tip območja.

UMEŠČANJE 

Pri umeščanju košev za smeti se upošteva kasnejše 
potrebe po vzdrževanju. kjer je mogoče, naj se košev ne 
umešča v neposredno bližino klopi, ampak na ustrezno 
razdaljo, ki še vedno omogoča njihovo funkcionalnost.
koše za smeti se ne umešča v vidno polje lepih in 
pomembnih vedut.
Umeščanje ekoloških otokov je povezano s poselitvijo, 
razpršenostjo uporabnikov in dostopnostjo. Ekološke 
otoke se umešča na način, da so lahko dostopni in 
vizualno čim manj izpostavljeni. 

IZJEME

• posebna območja, ki predstavljajo programsko 
drugačne ter prostorsko zaključene celote znotraj 
mestnega tkiva, se lahko opremljajo v skladu z 
načrtom urejanja posameznega območja. Oprema 
se izbira na podlagi namena urejanja in celovite 
zasnove posameznega območja;

• odprta krajina in gozd: ob rekreacijskih poteh v 
odprti krajini in gozdu je dopustno odstopanje od 
splošnih kriterijev, kadar gre za celovito urejanje 
območij z opremo, ki opredeljuje tematske ureditve 
(npr. leseni elementi z leseno konstrukcijo zaradi 
umeščenosti v naravo),

• industrijske in poslovne cone, kjer so ekološki 
otoki pogojeni z dejavnostjo oz. so del utilitarnega 
dvorišča.

PREDLOG OPREME PO OBMOČJIH

mESTNO SREDIšČE 
Na območju mestnega središča -Bevkov trg je treba 
dosledno upoštevati izbor opreme, saj je strogi center 
mesta celostno urejen po natečajni rešitvi. za kakršno 
koli dodajanje ali spreminjanje dane opreme je treba 
pridobiti soglasje projektantov. 
Na območju mestnega središča, ki vključuje kardeljev 
Trg, kidričevo ulico, severni del Delpinove ulice, Rejčevo 
ulico in ulico gradnikovih brigad, se poenoti koše za 
smeti s koši na Bevkovem trgu.

Enak tip koša je možno uporabiti tudi za ostala območja 
in posamezne tipske ureditve, ki so razpršene po celotni 
občini (npr. območja ob avtobusnih postajališčih).
Ekološke otoke se poenoti na širšem območju mestnega 
središča. Izgled ekoloških otokov naj bo enoten, 
dimenzije, orientacijo in odločitev o nadstrešitvi se 
prilagodi vsaki posamezni mikrolokaciji.

VAškA JEDRA - DEDIšČINA
Oprema naj se prilagaja značilnostim območij. Ekološki 
otoki morajo biti kvalitetni in oblikovno prilagojeni 
vaškemu jedru. Izogibati se je treba bleščečim 
materialom (npr. inox) in izstopajočim barvam. Ekološki 
otoki naj bodo izdelani iz kovine v kombinaciji z 
naravnimi materiali (npr.  iz gabionov) in preprosto 
oblikovani. Priporočljiva je ozelenitev. 
Pri umeščanju urbane opreme na območja dediščine je 
treba pridobiti soglasje zVkDS.

ELEMENTI ZA RAVNANJE 
Z ODPADKI (koši za smeti, 
ekološki otoki, pol podzemne in 
podzemne zbiralnice) 

Slike: primeri ustreznega tipa koša za smeti za posamezna območja (mestno 
središče, druga območja, območje odprte krajine; kot na primer koš za odpadke 
tip CImA, Citydesign, tip WAVE Sm, Petrič ali tip ChRYSTAl, mmCITE - eno, dvo 
ali trodelni) Slike: primeri različnih, ustreznih tipov ekoloških otokov  za posamezna območja

Slike: Ekološki otok s streho ali brez, kot so opredeljeni v projektu IzP, materia 
d.o.o., september 2020. 
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Elementi za drevesna in druge zasaditve vključujejo 
korita in drevesne rešetke. 
Splošne usmeritve veljajo za posebna območja, soseske, 
območja mestnih ulic, stanovanjskih hiš, mestne zelene 
površine, industrijske in poslovne cone, ter za območja 
ostalih naselij. V odprti krajini in gozdu se drevesnih 
rešetk in korit načeloma ne uporablja.
Tipsko določen predlog opreme velja za območja 
mestnega središča ter za območja vaških jeder. 

SPLOŠNE USMERITVE

• funkcionalnost - za drevesne rešetke oz. odprtine 
ob drevesih velja, da morajo zagotavljati optimalno 
zaščito življenjskega območja rastočih mestnih 
dreves. Tehnične smernice fll, 2010 (šiftar in sod., 
2010) določajo minimalno površino odprtega 
drevesnega kolobarja (6 m2), ki je potrebno za 
uspešno rast drevesa. kolobar je lahko pokrit z 
nosilno rešetko, ki pa mora omogočati prepuščanje 
snovi. V kolikor zagotavljanje te površine ni možno, 
se mora ob pripravi sadilne jame na drugačen način 
zagotoviti prehajanje zraka in drugih snovi iz okolja 
v koreninski sistem drevesa. Tip drevesne rešetke 
mora omogočati ustrezno nosilnost glede na 
predvideno rabo. Ob morebitni poškodbi temeljev 
rešetk je treba situacijo sproti sanirati.

• korita morajo omogočati drenažo z drenažno 
plastjo in površino za odtok. korita naj bodo dovolj 
velika, da jih zaradi teže ne bo potrebno temeljiti;

• dodatni elementi - drevesne rešetke imajo lahko 
dodatne elemente, na primer za zaščito dreves na 
bolj frekventnih površinah ob parkiriščih ali oporne 
količke za zaščito novo posajenih dreves. Posamezni 
dodatni elementi naj bodo oblikovno usklajeni z 
drevesnimi rešetkami;

• oblikovanje tako drevesnih rešetk, kot korit naj bo 
zadržano, minimalistično. Drevesne rešetke naj bodo 

prilagodljive (odprtino rešetk je možno prilagajati 
velikosti dreves);

• drevesne rešetke naj bodo kovinske iz litega železa 
ali barvanih temnejših odtenkov (antracitno sivih),

• korita naj bodo iz betona ali mikroarmiranega 
betona sivih ali opečnatih odtenkov. 

UMEŠČANJE

Drevesne rešetke se umešča na območja drevesnih 
zasaditev na tlakovanih površinah, kadar se pričakuje 
intenzivna raba, ki bi povzročila zbitost tal in tako 
onemogočila normalno rast dreves. Temeljenje rešetk 
mora biti izvedeno na način, da omogoča prehajanje 
snovi v tleh (temelj rešetke naj bo perforiran ali urejen 
na strukturnih tleh).
korita se umeščajo v prostor le takrat, kadar njihova 
umestitev zagotavlja funkcionalnost prostora (na primer 
za omejevanje dostopa in hkrati ozelenitev) ali kadar 
omogočajo ozelenitev, ki sicer brez večjih posegov ni 
možna (za lajšanje učinkov podnebnih sprememb in 
podobno). Na območjih, kjer je edina funkcija korita 
omejevanje dostopa z vozili, se namesto umeščanja korit 
priporoča umestitev stebričkov ali konfinov, ki so dovolj 
visoki in vidni, zavzamejo pa manj površine.

PREDLOG OPREME PO OBMOČJIH

mESTNO SREDIšČE 
Na območju mestnega središča - Bevkov trg je treba 
dosledno upoštevati ureditev ob drevesih, saj je strogi 
center mesta celostno urejen po natečajni rešitvi. za 
kakršno koli spremembo je treba pridobiti soglasje 
projektantov. 
Ureditev odprtin ob drevesih in korit na širšem območju 
mestnega središča, ki vključuje kardeljev Trg, kidričevo 
ulico, severni del Delpinove ulice, Rejčevo ulico in 
ulico gradnikovih brigad se poenoti z ureditvami na 

Bevkovem trgu. 
Pri urejanju odprtin ob drevesih se zagotovi ureditev 
dobro nosilnih, strukturnih tal v zadostni prostornini ter 
ustrezno zračenje.

VAškA JEDRA - DEDIšČINA
Oprema naj se prilagaja značilnostim območij. Drevesne 
rešetke ali korita morajo biti kvalitetna in oblikovno 
prilagojena vaškemu jedru. Izdelana naj bodo iz 
kvalitetnih materialov, preprosto oblikovana. Drevesne 
rešetke naj bodo kovinske iz litega železa ali temnejših 
barvanih odtenkov v skladu z ostalo opremo na 
območju. 
korita naj se umešča le v kolikor je to nujno potrebno. 
korita naj bodo kovinska in/ali dopolnjena z lesom ter 
barvno usklajena z ostalo opremo. V kolikor so korita 
betonska, so izvedena v naravni barvi betona. končna 
obdelava naj bo brušena ali štokana (odsvetuje se korita 
iz pranega betona), oblika korita sodobna in čistih linij, 
brez historiziranja v smislu ljudske arhitekture.
Pri umeščanju urbane opreme na območja dediščine je 
treba pridobiti soglasje zVkDS.

ELEMENTI ZA DREVESNE IN 
DRUGE ZASADITVE (korita, 
drevesne rešetke)

Slike: primeri ustreznih korit in drevesnih rešetk

Slike: Primeri korit sodobnih oblik in v barvi ostale urbane opreme, korita (npr. 
flORIUm, mmcité; DEmETRA, bellitalia)

Slike: Primeri drevesnih rešetk z možnostjo razširitve (npr. WOTAN, ACO)
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y – Resysta material, see the page 268
y – Resysta, page 268
y – Resysta Werkstoff, siehe S. 268
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INOX

270 kg

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 2
Premer (mm) zunanji/notranji 3200/320

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 3
Premer (mm) zunanji/notranji 3200/960

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 44
Premer (mm) zunanji/notranji 1920/320

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 55
Premer (mm) zunanji/notranji 1660/700

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 56
Premer (mm) zunanji/notranji 1920/960

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 71
Premer (mm) zunanji/notranji 960/320

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 78
Premer (mm) zunanji/notranji 3200/1920

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 79
Premer (mm) zunanji/notranji 3200/960

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 8
Dimenzije (mm) zunanja 2240/2240,

odprtina 640/640

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 30
Dimenzije (mm) zunanja 1600/1600,

odprtina 320/320

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 46
Dimenzije (mm) zunanja 1920/1920,

odprtina 960/960

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 47
Dimenzije (mm) zunanja 1760/1760,

odprtina 800/800

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 48
Dimenzije (mm) zunanja 2240/2240,

odprtina 320/320

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 49
Dimenzije (mm) zunanja 1920/1920,

odprtina 320/320

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 52
Dimenzije (mm) zunanja 2880/2880,

odprtina 1280/1280

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 53
Dimenzije (mm) zunanja 2880/2880,

odprtina 1600/1600

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 54
Dimenzije (mm) zunanja 2560/2560,

odprtina 640/640

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 69
Dimenzije (mm) zunanja 960/960,

odprtina 320/320

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 70
Dimenzije (mm) zunanja 1760/1760,

odprtina 480/480

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 88
Dimenzije (mm) zunanja 1280/1280,

odprtina 320/320

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 109
Dimenzije (mm) zunanja 2240/2240,

odprtina 1280/1280

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 114
Dimenzije (mm) zunanja 2560/2560,

odprtina 320/320

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 145
Dimenzije (mm) zunanja 2880/2880,

odprtina 1280/1280

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 154
Dimenzije (mm) zunanja 2880/2880,

odprtina 1600/1600

Drevesna rešetka WOTAN Tip 157
Dimenzije (mm) zunanja 2240/1120,

odprtina 960/480

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 300
Dimenzije (mm) zunanja 2560/2560,

odprtina 1280/1280

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 304
Dimenzije (mm) zunanja 2560/2560,

odprtina 1280/1280

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 309
Dimenzije (mm) zunanja 1600/1600,

odprtina 640/640

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 310
Dimenzije (mm) zunanja 1280/1280,

odprtina 640/640

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 319
Dimenzije (mm) zunanja 3200/3200,

 odprtina 2240/2240

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 321
Dimenzije (mm) zunanja 2880/2880,

odprtina 1600/1600

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 324
Dimenzije (mm) zunanja 3200/3200,

odprtina 960/960

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 2
Premer (mm) zunanji/notranji 3200/320

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 3
Premer (mm) zunanji/notranji 3200/960

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 44
Premer (mm) zunanji/notranji 1920/320

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 55
Premer (mm) zunanji/notranji 1660/700

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 56
Premer (mm) zunanji/notranji 1920/960

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 71
Premer (mm) zunanji/notranji 960/320

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 78
Premer (mm) zunanji/notranji 3200/1920

Drevesna rešetka WOTAN okrogla Tip 79
Premer (mm) zunanji/notranji 3200/960

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 8
Dimenzije (mm) zunanja 2240/2240,

odprtina 640/640

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 30
Dimenzije (mm) zunanja 1600/1600,

odprtina 320/320

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 46
Dimenzije (mm) zunanja 1920/1920,

odprtina 960/960

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 47
Dimenzije (mm) zunanja 1760/1760,

odprtina 800/800

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 48
Dimenzije (mm) zunanja 2240/2240,

odprtina 320/320

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 49
Dimenzije (mm) zunanja 1920/1920,

odprtina 320/320

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 52
Dimenzije (mm) zunanja 2880/2880,

odprtina 1280/1280

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 53
Dimenzije (mm) zunanja 2880/2880,

odprtina 1600/1600

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 54
Dimenzije (mm) zunanja 2560/2560,

odprtina 640/640

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 69
Dimenzije (mm) zunanja 960/960,

odprtina 320/320

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 70
Dimenzije (mm) zunanja 1760/1760,

odprtina 480/480

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 88
Dimenzije (mm) zunanja 1280/1280,

odprtina 320/320

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 109
Dimenzije (mm) zunanja 2240/2240,

odprtina 1280/1280

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 114
Dimenzije (mm) zunanja 2560/2560,

odprtina 320/320

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 145
Dimenzije (mm) zunanja 2880/2880,

odprtina 1280/1280

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 154
Dimenzije (mm) zunanja 2880/2880,

odprtina 1600/1600

Drevesna rešetka WOTAN Tip 157
Dimenzije (mm) zunanja 2240/1120,

odprtina 960/480

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 300
Dimenzije (mm) zunanja 2560/2560,

odprtina 1280/1280

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 304
Dimenzije (mm) zunanja 2560/2560,

odprtina 1280/1280

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 309
Dimenzije (mm) zunanja 1600/1600,

odprtina 640/640

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 310
Dimenzije (mm) zunanja 1280/1280,

odprtina 640/640

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 319
Dimenzije (mm) zunanja 3200/3200,

 odprtina 2240/2240

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 321
Dimenzije (mm) zunanja 2880/2880,

odprtina 1600/1600

Drevesna rešetka WOTAN kvadratna Tip 324
Dimenzije (mm) zunanja 3200/3200,

odprtina 960/960
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Elementi za oglaševanje, informiranje in usmerjanje v tej 
nalogi vključujejo oglasni pano, info table oz. vitrine, in 
usmerjevalne elemente. 
Splošne usmeritve veljajo za vitrine in usmerjevalne 
elemente za posebna območja, soseske, območja 
stanovanjskih hiš, mestne zelene površine, industrijske 
in poslovne cone, ter za območja ostalih naselij. 
Tipsko določen predlog velja za vitrine in usmerjevalne 
elemente na območja mestnega središča in mestnih ulic, 
za območja vaških jeder ter za oglasne panoje. 

SPLOŠNE USMERITVE

• funkcionalnost - elementi za oglaševanje, 
informiranje in usmerjanje naj bodo opazni a ne 
vpadljivi. Oglasni panoji naj omogočajo postavitev 
v različnih prostorskih situacijah (linijsko, v gručah, 
eno ali dvostransko). Info table oz. vitrine naj 
omogočajo samostojno umestitev ali pritrjevanje na 
steno in naj bodo poenotenih dimenzij; 

• usmerjevalni elementi naj bodo poenoteni po 
celotnem območju občine glede na namen. 
Enako naj bodo oblikovno poenotene tablice za 
označevanje rastlin.

UMEŠČANJE

Elementi za oglaševanje naj z umestitvijo ne motijo 
prehodnosti in preglednosti pešcev in kolesarjev (na 
prehodnih ali preglednih območjih naj bodo umeščeni 
v gruče in ne linije, ki bi lahko zapirale poglede). 
Umeščanje oglasnih tabel za obveščanje naj bo 
diskretno (npr. na obstoječo steno na mesta, kjer je 
ustrezna frekvenca uporabnikov).

IZJEME

• posebna območja, ki predstavljajo programsko 
drugačne ter prostorsko zaključene celote znotraj 
mestnega tkiva, ki se lahko opremljajo v skladu z 
načrtom urejanja posameznega območja. Oprema 
se v teh območjih izbira na podlagi namena urejanja 
in posamezne celovite zasnove;

• vsebinsko zaključene ureditve, ki sežejo čez različna 
območja (na primer tematske poti in podobno),

• ureditve, kjer so elementi za oglaševanje oz. 
informiranje ali usmerjanje del celostne opreme.

PREDLOG OPREME PO OBMOČJIH

mESTNO SREDIšČE
Na območju mestnega središča in mestnih ulic se 
umešča 3 tipe oglasnih panojev:
• samostoječe enojno, dvojno ali trojno stojalo,
• Citylight stojalo,
• oglasne table na kandelabrih.

VAškA JEDRA - DEDIšČINA 
Oglaševanje z oglasnimi panoji na območjih vaških jeder 
ni priporočljivo. možno je umeščanje oglasnih tabel 
za obveščanje, ki naj bodo umeščene na način, da ne 
motijo vedut v prostoru.
Pri umeščanju urbane opreme na območja dediščine je 
treba pridobiti soglasje zVkDS.

ELEMENTI ZA OGLAŠEVANJE, 
INfORMIRANJE IN USMERJANJE 
(oglasni pano, info table, 
usmerjevalni elementi)

Slike: tematske info table na posameznih tematskih ureditvahSlike: 3 tipi elementov za oglaševanje: enojno, dvo ali eno stransko stojalo in 
trojno stojalo za plakate (Quadrat design d.o.o. (prof. Vladimir Pezdirc, univ. dipl. 
obl.) / Tam-Tam d.o.o.), City light, oglaševanje na kandelabrih 

Slika: tabla (vitrina) za informiranje

Slike: kažipoti na pomembnih izhodiščnih oz. izletniških točkah
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Elementi za osvetlitev vključujejo svetilke in kandelabre 
za osvetljevanje javnih površin.
Usmeritve za svetilke in kandelabre določajo tip svetil 
in proizvajalca za območje celotne občine. za območja 
vaških jeder, posebna območja, soseske, območja 
stanovanjskih hiš, mestne zelene površine, industrijske 
in poslovne cone, ter za območja ostalih naselij so 
uporabljena svetila model Sl 20 oz. Sl 21 proizvajalca 
Siteco. V odprti krajini in gozdu je uporaba elementov 
za osvetlitev zelo omejena ali nična.
za območja mestnega središča in mestnih ulic je za 
kandelabre in svetilke izbran tipsko določen predlog 
(proizvajalca zumtobel). 
Višina kandelabrov je odvisna od jakosti in oblike svetila 
in se določa na podlagi specifičnih situacij posameznih 
ureditev.

SPLOŠNE USMERITVE

• funkcionalnost (osvetljevanje določenih površin, 
brez dodatnega svetlobnega onesnaževanja),

• prilagodljivost glede na raznolike situacije v 
prostoru (cestne svetilke, ulične svetilke),

• enostavna postavitev, vzdrževanje ter trajnost 
materialov,

• oblikovanje naj bo minimalistično in sodobno, razen 
na območjih, kjer ta katalog določa drugače,

• konstrukcija kandelabrov naj bo trajna, omogoča naj 
enostavno namestitev svetilke. kovinski elementi naj 
bodo barvani v temnejšo sivo bravo;

• materiali naj se prilagajajo značilnostim območja in 
naj bodo enotni najmanj za posamezen tip območja.

UMEŠČANJE 

Pri umeščanju elementov za osvetlitev je treba 
upoštevati potrebe in določila po osvetljevanju. za 
umeščanje svetil naj velja načelo »manj je več«.  Svetila 

se umeščajo ob ulicah in cestah, razsvetljuje se tudi trge 
in sorodne ureditve. V odprti krajini naj se uporablja 
čim manj osvetlitve oz. naj bo le ta locirana tako, da ni 
moteča.  

IZJEME

• posebna območja, ki predstavljajo programsko 
drugačne ter prostorsko zaključene celote znotraj 
mestnega tkiva, ki se lahko opremljajo v skladu z 
načrtom urejanja posameznega območja. Oprema 
se v teh območjih izbira na podlagi namena urejanja 
in celovite zasnove posameznega območja.

PREDLOG OPREME PO OBMOČJIH

mESTNO SREDIšČE 
Na območju mestnega središča - Bevkov trg je treba 
dosledno upoštevati izbor opreme, tudi svetilk. za 
kakršno koli dodajanje ali spreminjanje dane osvetlitve 
je treba pridobiti soglasje projektantov.
Na območju mestnega središča, ki vključuje kardeljev 
Trg, kidričevo ulico, severni del Delpinove ulice, Rejčevo 
ulico in ulico gradnikovih brigad se svetila poenoti s 
svetili uporabljenimi na Bevkovem trgu. 

VAškA JEDRA - DEDIšČINA 
Osvetlitev (predvsem višina kandelabrov) naj se 
smiselno prilagaja mestom postavitve oz. značilnostim 
območij. kandelabri so izdelani iz kovine, svetilke so 
preprosto in sodobno oblikovane.

 

ELEMENTI ZA OSVETLITEV 
(svetilke, kandelabri)

Sliki: primeri svetilk proizvajalca Siteco - Dl 30; Dl 20 Sliki: primeri svetilk proizvajalca Siteco -  Sl 20, Sl 11 Sliki: Primeri svetilk (Bevkov trg: proizvajalec zumtobel)

DL® 20 
Outstanding design and efficient LED technology.  
Lighting Tools for cost-efficient and future-orientated 
street lighting. 

www.siteco.com

References 15

SITECO DL® 30 is an important esthetic 
component of the smart lighting 
infrastructure in the municipality of 
Baerum in Norway.

Project: City of Baerum, Norway

Product: DL® 30

15References

Streetlight 11 
The luminaire of the future 
Towns and cities can use modern street lighting to make a valuable contribution 
to their energy efficiency, sustainability, safety and fitness for the future.

www.siteco.com

Streetlight 20
Complexity made simple 
The practical luminaire range for street lighting, 
from residential neighborhoods to freeways.

www.siteco.com
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Elementi za senčenje vključujejo različne senčnike. 
Splošne usmeritve veljajo za posebna območja, 
soseske, območja mestnih ulic, mestne zelene površine, 
industrijske in poslovne cone ter za območja ostalih 
naselij.
Predlog opreme velja za območja mestnega središča ter 
za območja vaških jeder. 

SPLOŠNE USMERITVE

• funkcionalnost – modularnost, prilagodljivost 
glede na raznolike situacije v prostoru in možnosti 
različnih postavitev (prosto stoječa, pritrjena na 
fasado ipd.),

• enostavna postavitev, vzdrževanje ter trajnost 
materialov, 

• kadar ureditev zajema več elementov za senčenje 
naj bodo ti enakih oblikovnih karakteristik,

• oblikovanje naj bo minimalistično in sodobno, razen 
na območjih, kjer ta katalog določa drugače.

UMEŠČANJE 

Pri umeščanju elementov za senčenje je treba upoštevati 
značilnosti prostora. Senčniki se umeščajo največkrat 
ob gostinske lokale, kar pa ne pomeni da lahko 
nekontrolirano segajo v javni prostor. 
za umeščanje senčnikov velja, da morajo biti umeščeni 
subtilno, da ne motijo oz. prikrivajo glavnih fasad 
pomembnih objektov ali značilnih vedut, ne ovirajo poti 
pešcev in kolesarjev ipd. 

IZJEME

• posebna območja, ki predstavljajo programsko 
drugačne ter prostorsko zaključene celote znotraj 
mestnega tkiva, ki se lahko opremljajo v skladu z 
načrtom urejanja posameznega območja. Oprema 
se v teh območjih izbira na podlagi namena urejanja 
in celovite zasnove posameznega objmočja.

PREDLOG OPREME PO OBMOČJIH

mESTNO SREDIšČE
Na območju mestnega središča -Bevkov trg je treba 
dosledno upoštevati izbor opreme, saj je strogi center 
mesta celostno urejen po natečajni rešitvi. 
Senčnike na območju mestnega središča, ki vključuje 
Bevkov in kardeljev Trg, kidričevo ulico, severni del 
Delpinove ulice in Rejčevo ulico ter ulico gradnikovih 
brigad se barvno in oblikovno poenoti. Senčniki 
naj bodo kvalitetni. Predlaga se umeščanje oglatih 
senčnikov, ki jih je mogoče sestavljati v večje senčene 
površine, obvezno morajo biti premakljivi (ne fizično 
pritrjeni v tlake).
Senčniki na fasadah naj bodo ravni brez stranskih senčil.
Platna naj bodo nevtralne barve, brez vzorcev in 
preprosto oblikovana.

VAškA JEDRA - DEDIšČINA
Oprema naj se prilagaja značilnostim območij. Senčniki 
morajo biti kvalitetni in oblikovno prilagojeni vaškemu 
jedru. Platna naj bodo nevtralne barve, brez vzorcev, 
preprosto oblikovana. Senčnic se ne pritrjuje ali umešča 
v neposredno bližino objektov dediščine ali na območja 
pomembnih in varovanih vedut. Predlaga se umeščanje 
oglatih senčnikov, ki jih je mogoče sestavljati v večje 
senčene površine, obvezno morajo biti premakljivi (ne 
fizično pritrjeni v tlake).
Senčnice na fasadah naj bodo ravne brez stranskih 
senčil.
Pri umeščanju urbane opreme na območja dediščine je 
treba pridobiti soglasje zVkDS.

 

ELEMENTI ZA SENČENJE 
(senčniki)

Slika: Primeri senčnikov 
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Elementi za razmejevanje vključujejo ograje, stebričke in 
konfine. 
Splošne usmeritve veljajo za posebna območja, soseske, 
mestne ulice, območja stanovanjskih hiš, mestne zelene 
površine, industrijske in poslovne cone, odprte krajine in 
gozda ter za območja ostalih naselij.
Predlog opreme velja za območja mestnega središča in 
mestnih ulic ter za območja vaških jeder. 

SPLOŠNE USMERITVE

• funkcionalnost – prilagodljivost glede na raznolike 
situacije v prostoru in možnosti različnih postavitev 
(potopni stebrički, klasični fiksni stebrički),

• enostavna postavitev, vzdrževanje ter trajnost 
materialov, 

• kadar ureditev zajema več elementov za omejevanje 
naj bodo ti enakih oblikovnih karakteristik,

• oblikovanje naj bo minimalistično in sodobno, razen 
na območjih, kjer ta katalog določa drugače.

UMEŠČANJE 

Elementi za razmejevanje se umeščajo v prostor 
le takrat, kadar njihova umestitev zagotavlja 
funkcionalnost prostora (na primer za omejevanje 
dostopa, varovanje pred padcem ipd.).
Stebričke ali konfine se umešča za omejevanje dostopa 
z vozili. Primerni so predvsem dovolj visoki in vidni, ki 
zavzamejo malo površine.
Ograje se umešča ob stopnicah za pomoč ob dostopu 
ali ob višinsko izpostavljenih delih za zagotavljanje 
varnosti uporabnikov. 

IZJEME 

• posebna območja, ki predstavljajo programsko 
drugačne ter prostorsko zaključene celote znotraj 
mestnega tkiva, ki se lahko opremljajo v skladu z 
načrtom urejanja posameznega območja. Oprema 
se v teh območjih izbira na podlagi namena urejanja 
in celovite zasnove posameznega območja.

• odprta krajina in gozd: ob rekreacijskih poteh v 
odprti krajini in gozdu je dopustno odstopanje od 
splošnih kriterijev, kadar gre za celovito urejanje 
območij z opremo, ki opredeljuje tematske ureditve 
(na primer leseni elementi zaradi umeščenosti v 
naravo).

PREDLOG OPREME PO OBMOČJIH

mESTNO SREDIšČE 
Na območju mestnega središča - Bevkov trg je treba 
dosledno upoštevati izbor opreme, saj je strogi center 
mesta celostno urejen po natečajni rešitvi. 
Na preostalem območju mestnega središča, ki vključuje 
kardeljev Trg, kidričevo ulico, severni del Delpinove 
ulice, Rejčevo ulico in ulico gradnikovih brigad se 
predlaga poenotenje elementov za razmejevanje z 
elementi uporabljenimi za razmejevanje na območju 
Bevkovega trga. 

VAškA JEDRA - DEDIšČINA
Oprema naj se prilagaja značilnostim območij. Elementi 
za razmejevanje morajo biti kvalitetni in oblikovno 
prilagojeni vaškemu jedru. Izdelani naj bodo iz trpežnih 
materialov (izogibati se je treba bleščečim materialom 
npr. inox), preprosto oblikovani, brez historiziranja.
Pri umeščanju urbane opreme na območja dediščine je 
treba pridobiti soglasje zVkDS.

 

ELEMENTI ZA RAZMEJEVANJE 
(ograje, stebrički in konfini)

Slika: Primeri stebričkov mmcité – DONATSlika: stebrički - ElIAS, mmcité 

Slika: ograja - izdelana po meri

Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le f iques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de  l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. E

dimensions in mm

All rights reserved. Protection of industrial design. 
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
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AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
Splošne usmeritve veljajo za območja odprte krajine in 
gozda, nekatera vaška jedra in ostala naselja (predvsem 
razpršena naselja Trnovske planote).
Predlog opreme velja za območja mestnega središča, 
mestnih ulic, posebna območja, soseske, območja 
stanovanjskih hiš, mestne zelene površine ter 
industrijske cone in nekatera vaška jedra in ostala 
naselja. Predlog opreme se lahko nadomesti z lokalno 
specifično avtobusno nadstrešnico v primeru, da se za 
to izdela posebno projektno dokumentacijo.

SPLOŠNE USMERITVE

funkcionalnost – modularnost, prilagodljivost glede 
na raznolike situacije v prostoru in možnost različnih 
postavitev (prilagajanje dolžine, možnost stranic ali 
konzolne različice …),
možnost umeščanja dodatnih elementov – nujni 
elementi: nadstrešek in klop, dodatni elementi: info 
pano, koš za smeti, osvetlitev ipd.,
oblikovanje naj bo minimalistično in sodobno, razen na 
območjih, kjer ta katalog določa drugače,
enostavna postavitev, vzdrževanje ter trajnost 
materialov.

UMEŠČANJE

Nadstrešnice se umešča na mesta, kjer so urejena 
avtobusna izogibališča/postajališča. Če je prostora 
malo oziroma nadstrešnica otežuje prehod mimoidočih 
se uporabi konzolna različica (brez sprednjih stebrov). 
V primeru večjih postajališč se nadstrešnice smiselno 
združuje. Tlak je praviloma izveden v materialu pločnika 
oz. okoliškega obstoječega tlaka (razen, če je to urejeno 
s posebno projektno dokumentacijo). 

IZJEME 

• odprta krajina in gozd: na območju odprte krajine in 
gozda je dopustno odstopanje od splošnih kriterijev, 
kadar gre za celovito urejanje območij z opremo, ki 
opredeljuje npr. tematske ureditve (na primer leseni 
elementi zaradi umeščenosti v naravo).

• vaška jedra – dediščina: v čim večji meri se predlaga 
uporaba tipskih nadstrešnic, ki so v uporabi kot 
oprema mesta Nove gorice, v kolikor posamezna 
lokacija zahteva drugačno oblikovanje naj bo to 
usklajeno z lokalnim okoljem, a sodobno.

• ostala naselja – predvsem tista bolj razpršena in 
z manj urbanega značaja (npr. Trnovsko-Banjška 
planota): presoja se vsako posebej, material in 
tipologijo se lahko prilagodi lokalnemu okolju, a 
likovna govorica mora biti sodobna. 

PREDLOG OPREME PO OBMOČJIH

Predlaga se poenotenje nadstrešnic na celotnem 
območju mestne občine (z znanimi izjemami). za 
mestno središče in mestne ulice, posebna območja, 
soseske, območja stanovanjskih hiš, mestne zelene 
površine, industrijske in poslovne cone se predlaga 
tipska nadstrešnica oz. lokalno specifična nadstrešnica, 
v kolikor je izdelana na podlagi za to izdelane projektne 
dokumentacije. 
Nadstrešnica za avtobusno postajališče je zasnovana 
modularno, da se prilagaja različnim prostorskim 
situacijam. Nadstrešnico sestavlja nosilna konstrukcija 
stebrov s konzolami v temnejši sivi barvi, ki so 
medsebojno povezane z vzdolžnimi profili, ki podpirajo 
streho. Nadstrešnica se lahko dopolni z eno ali dvema 
stranskima stenama ali z reklamnim panojem. med 
nosilnimi stebri so vpete steklene pregradne stene. 
Stranske steklene stene nudijo potnikom zaščito pred 
vremenskimi vplivi, namestitev klopi ali naslonjala pa 
možnost počitka med čakanjem. 

OBJEKTI IN DRUGI ELEMENTI 
(avtobusno postajališče, stojnica, 
stojala za kolesa, pitnik)

Slika: nadstrešnice za avtobusno postajališče v sodobnem in minimalističnem 
slogu kot npr. AUREO, proizvajalca mmcité dimensions in mm [inch]

All rights reserved. Protection of industrial design. 
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STOJNICA
Stojnice se uporablja v mestih ali naseljih. Stojnica je 
namenjena prodaji izdelkov, različnim predstavitvam, 
informiranju in podobno. konstrukcija je zložljiva in 
prenosljiva, zato jo je mogoče uporabljati na različnih 
lokacijah; na tržnicah, na sejmih oziroma drugih 
prireditvah. za območja mestnega središča in vaška 
jedra ter za ostala naselja velja predlog opreme. 

SPLOŠNE USMERITVE

• funkcionalnost – zložljiva in prenosljiva, 
• oblikovanje enostavno in sodobno, razen na 

območjih, kjer ta katalog določa drugače,
• enostavna postavitev, vzdrževanje ter trajnost 

materialov,
• večnamenska - po celotni dolžini stojnice je pult 

globine 90 cm in pod njim prostor za shranjevanje. 
Stojnica je pokrita s platneno streho, napeto prek 
lesenega ogrodja.

UMEŠČANJE

Postavitev stojnic je le začasnega značaja zato ni 
posebnih napotkov glede umeščanja, seveda je treba 
pozornost nameniti, da se s tem ne ovira poti pešcev in 
kolesarjev ter interventnih poti. Najpogosteje se stojnice 
umešča na trge in sorodne ureditve.  

PREDLOG OPREME PO OBMOČJIH

za vsa območja (mestno središče in mestne ulice, vaška 
jedra in ostala naselja) je predlagan tip lesenih stojnic 
s platneno streho. Nosilno ogrodje stojnice sestavljajo 
lesene letve, ki nosijo platneno streho in pult. Dvokapna 
platnena streha je plastificirana, izvede se v nevtralnem 
tonu. Na ogrodje je pritrjen zložljiv lesen pult, pod njim 
je prostor za shranjevanje. 

STOJALA ZA KOLESA
Splošne usmeritve veljajo za mestne ulice, posebna 
območja, soseske, območja stanovanjskih hiš, mestne 
zelene površine, industrijske in poslovne cone, odprto 
krajino in gozd, ter za območja ostalih naselij.
za območja mestnega središča ter za območja vaških 
jeder velja predlog opreme. 

SPLOŠNE USMERITVE 

• funkcionalnost – prilagodljivost glede na raznolike 
situacije v prostoru,

• enostavna postavitev, vzdrževanje ter trajnost 
materialov,

• oblikovanje naj bo minimalistično in sodobno, razen 
na območjih, kjer ta katalog določa drugače.

UMEŠČANJE 

Stojala za kolesa naj bodo umeščena na območja, kjer 
se pričakuje večje število uporabnikov. Umeščena naj 
bodo na senčna območja, ob robu ali vzdolž raznih poti 
in trgov. Tudi, ko so na stojalih pripeta kolesa morajo 
biti vse pohodne in intervencijske površine popolnoma 
proste.

IZJEME

• posebna območja, ki predstavljajo programsko 
drugačne ter prostorsko zaključene celote znotraj 
mestnega tkiva, ki se lahko opremljajo v skladu z 
načrtom urejanja posameznega območja. Oprema 
se v teh območjih izbira na podlagi namena urejanja 
in celovite posamezne zasnove.

OBJEKTI IN DRUGI ELEMENTI 
(avtobusno postajališče, stojnica, 
stojala za kolesa, pitnik)

• odprta krajina in gozd: ob rekreacijskih poteh v 
odprti krajini in gozdu je dopustno odstopanje od 
splošnih kriterijev, kadar gre za celovito urejanje 
območij z opremo, ki opredeljuje tematske ureditve 
(na primer leseni elementi z leseno konstrukcijo 
zaradi umeščenosti v naravo).

PREDLOG OPREME PO OBMOČJIH

mESTNO SREDIšČE 
Na območju mestnega središča (Bevkov trg) je treba 
dosledno upoštevati izbor opreme, saj je strogi center 
mesta celostno urejen po natečajni rešitvi. za kakršno 
koli dodajanje ali spreminjanje dane opreme je treba 
pridobiti soglasje projektantov. 
Na širšem območju mestnega središča, ki vključuje 
kardeljev Trg, kidričevo ulico, severni del Delpinove 
ulice, Rejčevo ulico in ulico gradnikovih brigad se 
predlaga poenotenje opreme z opremo Bevkovega trga.

VAškA JEDRA - DEDIšČINA
Oprema naj se prilagaja značilnostim območij.  Stojala 
za kolesa morajo biti kvalitetna in oblikovno prilagojena 
vaškemu jedru. Izdelana naj bodo iz kovine, preprosto 
oblikovana, brez historiziranja v smislu ljudske 
arhitekture. (npr. EDgETYRE STE310, mmcité).
Pri umeščanju urbane opreme na območja dediščine je 
treba pridobiti soglasje zVkDS.

Slika: predlaga se tip stojnice: škarjasta stojnica – gaj, (proizvajalec komunala 
Nova gorica, velikost prodajnega pulta 90 x 194 cm, višina postavljene stojnice 
220 cm, dolžina 235 cm).

Slike: primer stojal za kolesa na Bevkovem trgu (npr. STE310 EDgETYRE, 
izdelovalec mmcité)

Slike: primer izjeme pri izboru stojal za kolesa na območju posebnih območij, 
kjer so stojala v skladu z ureditvijo in na območju odprte krajine in gozda, kjer je 
material v skladu z okolico oz. ostalo opremo.

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de  l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

dimensions in mm

All rights reserved. Protection of industrial design. 
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PITNIK
Splošne usmeritve veljajo za posebna območja, 
območja mestnih ulic, soseske, mestne zelene površine, 
industrijske in poslovne cone, odprto krajino in gozd, ter 
za območja ostalih naselij.
Predlog opreme velja za območja mestnega središča ter 
za območja vaških jeder. 

SPLOŠNE USMERITVE 

• funkcionalnost – omogočeno pitje brez dotikanja, 
voda teče na časovni interval,

• enostavna postavitev, vzdrževanje ter trajnost 
materialov,

• oblikovanje naj bo minimalistično in sodobno, razen 
na območjih, kjer ta katalog določa drugače.

UMEŠČANJE 

Pitnike se umešča v območja s pričakovano večjo 
koncentracijo ljudi, ob rekreacijski in turistični 
infrastrukturi. 
 
IZJEME

• posebna območja, ki predstavljajo programsko 
drugačne ter prostorsko zaključene celote znotraj 
mestnega tkiva, ki se lahko opremljajo v skladu z 
načrtom urejanja posameznega območja. Oprema 
se v teh območjih izbira na podlagi namena urejanja 
in posamezne celovite zasnove.

• odprta krajina in gozd: ob rekreacijskih poteh v 
odprti krajini in gozdu je dopustno odstopanje od 
splošnih kriterijev, kadar gre za celovito urejanje 
območij z opremo, ki opredeljuje tematske ureditve 
(na primer leseni elementi z leseno konstrukcijo 
zaradi umeščenosti v naravo).

OBJEKTI IN DRUGI ELEMENTI 
(avtobusno postajališče, stojnica, 
stojala za kolesa, pitnik)

PREDLOG OPREME PO OBMOČJIH

mESTNO SREDIšČE 
Na območju mestnega središča - Bevkov trg je treba 
dosledno upoštevati izbor opreme, saj je strogi center 
mesta celostno urejen po natečajni rešitvi. Pitniki so 
izbrani kot tipska urbana oprema. za kakršno koli 
dodajanje ali spreminjanje dane opreme je treba 
pridobiti soglasje projektantov. 
Predlaga se poenotenje opreme na širšem območju 
mestnega središča, ki vključuje kardeljev Trg, kidričevo 
ulico, severni del Delpinove ulice, Rejčevo ulico in ulico 
gradnikovih brigad z opremo uporabljeno na območju 
Bevkovega trga. 

VAškA JEDRA - DEDIšČINA
Oprema naj se prilagaja značilnostim območij.  Pitniki 
morajo biti kvalitetni in oblikovno prilagojene vaškemu 
jedru. Izdelane naj bodo iz kovine, preprosto oblikovani, 
brez historiziranja v smislu ljudske arhitekture.
(npr. ATlANTIDA, Santa&Cole)
Pri umeščanju urbane opreme na območja dediščine je 
treba pridobiti soglasje zVkDS.

Slika: pitniki na Bevkovem trgu (npr. ATlANTIDA, Santa&Cole).

Slika: različni primer pitnikov  glede na lokacijo umeščanja
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OBMOČJA \ ELEMENTI klopi in elementi za 
posedanje in počitek

pokrovi jaškov in 
drugi elementi 
odvodnjavanja, 
taktilne talne oznake in 
klančine*

koši za smeti, ekološki 
otoki, pol podzemne in 
podzemne zbiralnice

korita, drevesne 
rešetke

oglasni pano, info 
table, usmerjevalni 
elementi

svetilke, kandelabri senčniki ograje, stebrički in 
konfini

avtobusno postajališče stojnica stojala za kolesa pitnik

mESTNO SREDIšČE izbor opreme po 
pridobljeni rešitvi (npr. 
Studio Stratum, Arco 
d.o.o., materia d.o.o.);

pokrovi jaškov naj bodo 
polnjeni s tlakom;

npr. koši ChRYSTAl, eno, 
dvo ali trodelni;
npr. ekološki otoki materia 
d.o.o., september 2020;

npr. korita flORIUm, 
mmcité; npr. DEmETRA, 
bellitalia;
npr. drevesna rešetka – 
WOTAN, ACO;

samostoječe enojno, 
dvojno ali trojno stojalo 
npr. Quadrat design d.o.o.;
npr. Citylight stojalo;
oglasne table na 
kandelabrih;

npr. svetilke proizvajalca 
zumtobel;

oglati senčniki, platna 
nevtralnih barv, brez 
vzorcev, preprosto 
oblikovanje;

ograje po pridobljeni 
rešitvi (npr. Studio 
Stratum, Arco d.o.o., 
materia d.o.o.);
npr. stebrički - ElIAS, 
mmcité;

npr. AUREO, mmcité; škarjasta stojnica – 
gaj, (npr. proizvajalec 
komunala Nova gorica);

npr. EDgETYRE STE310, 
mmcité;

npr. ATlANTIDA, 
Santa&Cole;

mESTNE UlICE izbor opreme po 
pridobljeni rešitvi (npr. 
Studio Stratum, Arco 
d.o.o., materia d.o.o.);
npr. klop WAVE, 
izdelovalec Petrič;

npr. koši ChRYSTAl, eno, 
dvo ali trodelni;
npr. CImA, Citydesign;
npr. WAVE Sm, Petrič;
npr. ekološki otoki materia 
d.o.o., september 2020;

glej območje mestnega 
središča;

npr. Siteco - Sl 20, Sl 11, 
Dl 30, Dl 20;

npr. AUREO, mmcité; škarjasta stojnica – 
gaj, (npr. proizvajalec 
komunala Nova gorica);

POSEBNA OBmOČJA npr. klop WAVE, 
izdelovalec Petrič; izjeme;

npr. ekološki otoki materia 
d.o.o., september 2020;

glej območje mestnega 
središča;

izjeme; izjeme; izjeme; npr. AUREO, mmcité; izjeme; izjeme;

SOSESkE izjeme (rekonstrukcija 
obstoječe opreme);

npr. ekološki otoki materia 
d.o.o., september 2020;

glej območje mestnega 
središča;

npr. Siteco - Sl 20, Sl 11; npr. AUREO, mmcité;

OBmOČJA STANOVANJSkIh hIš npr. klop WAVE, 
izdelovalec Petrič;

npr. ekološki otoki materia 
d.o.o., september 2020;

glej območje mestnega 
središča;

npr. Siteco - Sl 20, Sl 11; npr. AUREO, mmcité;

mESTNE zElENE POVRšINE npr. klop WAVE, 
izdelovalec Petrič;

glej območje mestnega 
središča;

npr. Siteco - Sl 20, Sl 11;

INDUSTRJSkE IN POSlOVNE CONE npr. klop WAVE, 
izdelovalec Petrič;

glej območje mestnega 
središča;

npr. Siteco - Sl 20, Sl 11; npr. AUREO, mmcité;

ODPRTA kRAJINA IN gOzD izjeme (leseni elementi z 
leseno konstrukcijo);

izjeme (leseni elementi z 
leseno konstrukcijo);

glej območje mestnega 
središča;

minimalna funkcionalna 
osvetlitev!

izjeme; izjeme; izjeme; izjeme;

VAškA JEDRA - DEDIšČINA npr. klop VERA – mmcité; pokrovi jaškov naj bodo 
polnjeni s tlakom;

ekološki otoki iz kovine 
in naravnih materialov 
(npr.  gabioni), preprosto 
oblikovani. Priporočljiva je 
ozelenitev;

npr. korita flORIUm, 
mmcité; npr. DEmETRA, 
bellitalia;
npr. drevesna rešetka – 
WOTAN, ACO;

glej območje mestnega 
središča;

npr. Siteco - Sl 20, Sl 11; oglati senčniki, platna 
nevtralnih barv, brez 
vzorcev, preprosto 
oblikovanje;

trpežni, nebleščeči 
materialov, preprosto 
oblikovani, npr. mmcité – 
DONAT;

izjeme; škarjasta stojnica – 
gaj, (npr. proizvajalec 
komunala Nova gorica);

npr. EDgETYRE STE310, 
mmcité;

npr. ATlANTIDA, 
Santa&Cole;

OSTAlA NASElJA npr. klop WAVE, 
izdelovalec Petrič;

ekološki otoki iz kovine 
in naravnih materialov 
(npr.  gabioni), preprosto 
oblikovani. Priporočljiva je 
ozelenitev;

glej območje mestnega 
središča;

npr. Siteco - Sl 20, Sl 11; izjeme; škarjasta stojnica – 
gaj, (npr. proizvajalec 
komunala Nova gorica);

URBANA OPREMA PO 
OBMOČJIH (REfERENČNI 
PRIMERI)

* upoštevata se Standard SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne in Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18).



POSEBNE USMERITVE ZA 
ZAKLJUČENA OBMOČJA

• Solkan - stari del mestnega jedra s 1000-letno 
zgodovino ima prepoznavno prostorsko identiteto 
in je opredeljen kot območje naselbinske kulturne 
dediščine (EšD 22889).  Ob celoviti prenovi javnega 
prostora je treba posebno pozornost nameniti 
umeščanju in izboru ustrezne urbane opreme, ki naj 
upošteva značaj solkanskega zgodovinskega jedra 
kot najstarejšega dela goriškega somestja. 

VIRI

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu mestne 
občine Nova gorica (Uradni list RS, št. 13/18 – 
uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 31/20),

• Odlok o oglaševanju na javnih površinah in 
površinah v lasti mestne občine Nova gorica (Uradni 
list RS, št. 54/04, 35/17),

• Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 
62/10, 46/13),

• Strokovne podlage za pripravo novega odloka o 
videzu mesta in naselij, Stolp d.o.o., december 2002,

• Splošne usmeritve za načrtovanje javnih površin 
na območju naselja Nova gorica (mestna občina 
Nova gorica, Oddelek za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo, oktober 2017),

• zunanje oglaševanje v Novi gorici, Nejc koradin, 
oktober 2014,

• Priročnik za izdelavo usmerjevalnega sistema 
turistične in druge obvestilne signalizacije za mesto 
Nova gorica, SREDA d.o.o., november 2012,

• šiftar in sod., mESTNO drevje. ljubljana: Botanični 
vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 
ljubljana, 2010
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