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VSEBINA NAČRTA 

IDZ  

Št. projekta: 1322 

Št. načrta: 1322-C 

  

3 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti 
3/1 Načrt ceste 

  

S Splošni del  
  
S.1 Naslovna stran 
S.3.2 Vsebina načrta 

 

T Tehnični del  
  
T.1 Tehnični opisi in izračuni 
T.1.1 Tehnično poročilo 

 

G Risbe  
  
G.101 Pregledna situacija M 1:2500 list 1 
G.102 Gradbena situacija s prometno ureditvijo M 1:500 list 2 
G.103 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:500 list 3 
G.104 Katasterska situacija M 1:1000 list 4 
G.120 Situacija odvodnjavanja M 1:500 list 5 
G.120 Situacija cestne razsvetljave M 1:500 list 6 
G.131 Karakteristični prečni prerez M 1:50 list 7 
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T.1 TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 

ŠTEVILKA PROJEKTA: ŠTEVILKA NAČRTA: 

1322 1322-C 

 

T.1.1 Tehnično poročilo 
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TEHNIČNO POROČILO 

Prostorske preveritve in IDZ za preureditev trikrakega križišča na regionalnih 

cestah R2-444/0347 Selo – Nova Gorica  in R3-613/1437 Ajševica - Kromberk 

 

1 UVOD 

Po naročilu investitorja Mestne občine Nova Gorica smo izdelali prostorsko preveritev in idejno 

zasnovo preureditve trikrakega križišča dveh regionalnih cest in sicer R2-444/0347 Selo – 

Nova Gorica in R3-613/1437 Ajševica – Kromberk in IDZ izbrane variante – krožišče. 

 

2 OBSTOJEČE STANJE 

Obstoječe križišče regionalnih cest  R2-444/0347 Selo -  Nova Gorica in R3-613/1437 Ajševica 

– Kromberk je neustrezno tako z vidika prepustnosti oz. kapacitete, še bolj pa je neustrezno z 

vidika prometne varnosti. Po podatkih DRSI je na regionalni cesti R3-613/1437 Ajševica – 

Kromberk PLDP 12.774, na R2-444/0347 Selo – Nova Gorica pa PLDP 9.703 vozil na dan. 

Na glavni prometni smeri (Kromberk – Hitra cesta) morajo torej vozila na obravnavanem 

križišču v popoldanski prometni konici za zavijanje levo v smeri proti HC ustaviti pri STOP 

znaku, kar zelo negativno vpliva na kapaciteto oz. prepustnost obstoječega križišča. 

Prav tako je obstoječe križišče geometrijsko neustrezno in nevarno, saj je krak v smeri 

Kromberka na nekem odseku enosmeren, v križišču pa so tudi posebni pasovi za zavijanje na 

LC 284291 (ki vodi proti gospodarskemu objektu Peloz in nato naprej proti naselju Loke). 

Takšna ureditev ima za posledico več konfliktnih točk in lokacij, kjer vozniki lahko zapeljejo na 

nasproten vozni pas. 

Območje križišča je na Z strani med R2-444/0347 in R3-613/1437 pozidano, v območju k 

rižišča tudi ni hodnikov za pešce in kolesarskih stez.    

Glede na Pravilnik o projektiranju cest, spada obravnavano območje v kategorijo - t.i. 

ravninskih terenov. Odvodnjavanje obstoječega križišča se vrši disperzno preko bankine in 

nato preko cestnih jarkov. Cestni jarek na desni strani R3-613/1437 se nadaljuje ob LC 284291 

in se na koncu izlije v potok Globočnik.  
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Cestna razsvetljava je delno urejena zgolj ob R2-444/0347, pa še tu so svetilke postavljene 

kar na lesenih drogovih prostozračnega elektro voda.  

Širina vozišča R2-444/0347 v območju križišča znaša 6,30 do cca. 10,00 m, širina R3-

613/1437 pa od cca. 7,50  do cca 10,00 m.  

 

 

Slika 1: Območje križišča v Ajševici  
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Slika 2: Obstoječe križišče  

 

 

Slika 3: Neustrezna geometrija v območju med regionalnima cestama 

 

3 OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI 

 
Obravnavano območje je delno poseljeno (na JZ delu) in opremljeno s posamezno komunalno 

infrastrukturo. Vsa obstoječa komunalna infrastruktura se v nadaljnih fazah izdelave projekta 

na območju gradbenega posega ščiti ali po potrebi prestavi oz. z nadaljnjimi ukrepi sledi 

projektnim pogojem upravljavcev posameznih komunalnih vodov. 
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Na obravnavanem območju se nahajajo sledeči obstoječi komunalni vodi:  

- vodovodni sistem,  

- cestna razsvetljava (na prostozračnem NN vodu) 

- TK vodi 

- elektroenergetski vodi. 

  

4 PROJEKTNE OSNOVE 

Pri izdelavi prostorske preveritve in IDZ so bili upoštevani naslednji podatki in podlage: 

- Digitalni ortofoto, Vir: GURS 

- Katastrska situacija, Vir: GURS 

- Geodetski posnetek (Geomatik d.o.o.) 

- Podatki iz prostorskega informacijskega sistema (PISO) 

5 VELJAVNI ZAKONI, PRAVILNIKI IN STANDARDI, KI SO UPORABLJENI PRI 

PRIPRAVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

Pri pripravi tehnične dokumentacije so uporabljeni naslednji pravilniki: 

 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list Republike Slovenije št. 55, 

04.06.2008), 

 Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list Republike Slovenije št. 91, 

14.10.2005), 

 Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list Republike 

Slovenije št. 86, 30.10.2009), 

 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. 

RS št.46/2000 z spremembami in dopolnitvami objavljenimi v Ur.l.RS 

110/2006 dne 26.10.2006), 

 Tehnične specifikacije za javne ceste: 

- TSC 06.200:2003; Nevezane nosilne in obrabne plasti, 

- TSC 06.200:2003; Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi, 

- TSC 06.300/06.410:2009; Smernice in tehnični pogoji za graditev 

asfaltnih plasti, 

- TSC 06.511:2009; Prometne obremenitve, Določitev in razvrstitev, 

- TSC 06.512:2003; (PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogoji), 

- TSC 06.520:2009; (PROJEKTIRANJE: dimenzioniranje novih asfaltnih 

voziščnih konstrukcij), 

- TSC 09.000:2006; POPISI DEL PRI GRADNJI CEST 
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6 PROSTORSKA PREVERITEV OBMOČJA 

Glede na podatke, posredovane s strani MO Nova Gorica in glede na podatke iz Prostorskega 

informacijskega sistema (PISO), veljajo na obravnavnem območju naslednji prostorski pogoji 

oz. omejitve: 

 

- Dejanska raba: pozidano območje, trajni travnik, njiva oz. vrt: 

 
 

- Varstvo narave: ekološko pomembno območje (EPO): 
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- Namenska raba: K1 (kmetijska zemljišča), CU (območje centralnih dejavnosti), PC 

(območje prometne infrastrukture), SSe (območje stanovanj): 

 

 

7 POVZETEK KAPACITETNO VARNOSTNE ANALIZE 
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8 TEHNIČNE REŠITVE 

Preureditev križišča regionalnih cest R2-444/0347 Selo – Nova Gorica in R3-613/1437 

Ajševica – Kromberk niveletno in situativno poteka v največji možni meri po obstoječi trasi. 

Zaradi same geometrije predvidenih ureditev se zaradi ustrezne navezave nekoliko deviira le 

LC 284291.  

Kot najboljša rešitev rekonstrukcije obstoječega tri krakega ne semaforiziranega križišča se je 

izkazala varianta z rešitvijo izgradnje novega 4-krakega krožišča.  

Izbrana in s strani naročnika potrjena varianta predvideva izgradnjo novega 4 krakega 

krožišča na lokaciji obstoječega ne semaforiziranega tri krakega križišča, ki je v največji možni 

meri locirano na obstoječih pozidanih cestnih zemljiščih. Vsi manevri so preverjeni tudi s 

prevoznimi krivuljami za merodajno vozilo – vlačilec. 

8.1 Krožno križišče 

Velikost krožnega križišča je pogojena s prometno študijo, ki za osnovo upošteva trenutni 

PLDP. Gabariti novozgrajenega krožišča so določeni s prometno študijo ter tako znašajo:  

 zunanji premer 36 m,  

 notranji premer 26 m ter  

 vozni pas krožišča v širini 5 m. 

 Uvozni radiji so R 14 m, izvozni R 16 m, razen Z kraka,  kjer sta radiji manjša in sicer 

R = 11 m, vendar je kljub temu zagotovljena vožnjo dostavnim vozilom oz. vlačilcem  

 Na glavnih prometnih krakih se postavijo dvignjeni otoki, ki varujejo kolesarje, pešce in 

invalide pri prečkanju ceste. 

 Poleg voznega pasu je znotraj krožišča predvidena izdelava t.i. povozni tlakovani del 

krožišča širini 2.00 m, ki v izjemnih primerih omogočajo izpeljavo krožišča večjim oz. 

daljšim tovornim vozilom. 

 Notranji del krožišča je od povoznega tlakovanega dela ločen z dvignjenim betonskim 

robnikom za katerim se za potrebe odvodnje notranjega humiziranega dela krožišča 

izvede tlakovana mulda. 

 Na zunanji stani krožišča in na priključnih krakih je predvidena izgradnja hodnika za 

kolesarje, pešce in invalide, minimalne širine 2.70 m. 
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8.2 Širine voznih pasov in razširitve v krivinah 

 
 
Širina voznega pasu je prilagojena obstoječim širinam regionalnih cest. Za večjo varnost vseh 

udeležencev v prometu so v krožišču dodani hodniki za kolesarje, pešce in invalide. V krivinah 

so izvedene razširitve za nemoteno srečevanje dveh vozil.  

 

NPP – rekonstrukcija regionalnih cest – v območju predvidene daljinske kolesarske poti 

bankina 1 x 1,00 = 1,00 m 

robni pas 1 x 0,25 = 0,25 m 

vozni pas 2 x 3,25 = 6,50 m 

robni pas 1 x 0,25 = 0,25 m 

varnostna širina 1 x 1,00 = 1,00 m 

DKP 1 x 3,00 = 3,00 m 

berma 1 x 0,50 = 0,50 m 

Skupaj  12,50 m 

 

8.3 Voziščne konstrukcije 

V fazi izdelave prostorske preveritve in IDZ geološko geomehansko poročilo z ustreznimi 

terenskimi in laboratorijskimi preiskavami ni bilo naročeno, zato so v oceni vrednosti investicije 

upoštevane voziščne konstrukcije, ki se običajno izvajajo na podobnih rekonstrukcijah in 

elementih ceste.  

Vsekakor je v kasnejših fazah izdelave projektne dokumentacije izdelati tudi ustrezno geološko 

geomehansko poročilo in na tej osnovi izdelati tudi elaborat dimenzioniranja voziščnih 

konstrukcij. 

 

V IDZ so torej upoštevane naslednje tipske voziščne konstrukcije: 

Krožišče: 

- 4 cm AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 

- 7 cm AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 

- 7 cm AC 22 base B 50/70 A2 

- 30 cm drobljenec D 22 

- 20 cm posteljica iz kamnitega materiala 
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R2-444/0347 in R3-613/1437: 

- 4 cm AC 11 surf PmB 45/80-65 A3 

- 10 cm AC 32 base B 50/70 A3 

- 25 cm drobljenec D 22 

- 30 cm posteljica iz kamnitega materiala 

 

LC 284291: 

- 3 cm AC 8 surf B 70/100 A4 Z3 

- 6 cm AC 22 base B 50/70 A4 

- 25 cm drobljenec D 22 

- 25 cm posteljica iz kamnitega materiala 

 

Hodniki za pešce: 

- 5 cm AC 8 surf B 70/100 A5 

- 20 cm drobljenec D 22 

- 20 cm posteljica iz kamnitega materiala 

 

9 PEŠCI IN KOLESARJI 

Območje obdelave se nahaja deloma v urbanem okolju, kjer v območju obstoječega križišča 

ni hodnikov za pešce ali kolesarskih stez. V sklopu obeh variant preureditve križišča je v 

območju krožišča predvideno, da se uredijo tudi hodniki za pešce in kolesarske steze. Na ta 

način je možno v prihodnosti brez težav navezati morebitno dodatno izgradnjo hodnikov za 

pešce ali kolesarske steze na območju ureditve križišča (npr. daljinska kolesarska povezava 

itd.). Na vseh prehodih za pešce in zaključkih pločnikov na priključkih se zagotovi neoviran 

dostop za invalide ter otroške vozičke z rampami in s spuščenimi, pogreznjenimi robniki.  

V IDZ je tudi prikazana navezava predvidene daljinske kolesarske steze, ki je predvidena ob 

J robu regionalne ceste R2-444/0347, na predvideno novo krožišče. Sistem vodenja kolesarjev 

okoli krožišča in navezava na predvidno DKP se lahko v fazi PZI seveda še spremeni. Ob tem 

je treba pozornost posvetiti zahtevi, da se vsa gradbena dela v sklopu rekonstrukcije križišča, 

izvedejo v varovalnem pasu regionalnih cest (15 m) in lokalne ceste (8 m). 

10 PROMET 

Skozi celotno območje obdelave je predvidena hitrost 50 km/h. Predvidena je postavitev 

znakov II. kategorije (okrogli znak Ø60, stranica trikotnega znaka 90 cm, kvadratni znak 60 cm 

x 60 cm, pravokotni znak 60 x 90 cm). 
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V območju krožišča so predvideni tudi prehodi za kolesarje, pešce in invalide. 

 

11 PREUREDITEV CESTNE RAZSVETLJAVE 

 
V sklopu rekonstrukcije križišča se ustrezno preuredi tudi obstoječa cestna razsvetljava, ki je 

trenutno neustrezna, saj so svetilke cestne razsvetljave postavljene na drogovih 

prostozračnega NN voda.   

V nadaljevanju se v fazi izdelave IDZ za izbrano varianto izdela tudi situacija cestne 

razsvetljave, ki se preuredi in prilagodi predvideni rekonstrukciji križišča. 

Pri načrtovanju cestne razsvetljave se bodo upoštavali: 

-Priporočila SDR CESTNA RAZSVETLJAVA” PR5/2-2000, 

-Uredba o omejevanju svetlobnega onesnaževanja okolja UL RS 81/2007, 

-Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o omejevanju svetlobnega onesnaževanja okolja 

  UL RS 109/2007, 62/2010 

-Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah UL RS št. 41/2009  

-Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele UL RS št. 28/2009 

-Tehnična smernica TSG-N-002: 2013 Nizkonapetosne električne inštalacije  

-Tehnična smernica TSG-N-003: 2013 – Zaščita pred delovanjem strele,  

-Smernice investitorja, 

-ostale predpise iz področja cestne razsvetljave, ki veljajo v RS 

 

Predvidi se svetilke na kandelabrih višine 10m in sicer 13 svetilk 58W, 6370lm ob cestnih 

krakih in 8 svetilk 81W, 8300lm ob krožišču. Skupna priključna el. moč svetilk cestne 

razsvetljave je 1402W. Novo prižigališče JR in priključna merilna omara za JR se predvidi 

južno od krožišča. Priključno merilna omara se predvidi s priključno močjo 1x25A (5kW). 

 

Potrebno je upoštevati varnostne razdalje med kandelabri JR in vodi VN daljnovoda. 

 

Pred pričetkom del je potrebno zaradi križanj trase cestne razsvetljave obstoječih instalacij 

izvesti označbe s strani posameznih komunalnih upravljavcev: 

- vodovod,  

- kanalizacija,  

- TK zemeljski vod,  

- NN prostozračni vod. 
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V bližini vseh podzemnih instalacij je potreben ročni izkop, zaradi manjše možnosti povzročitve 

morebitnih poškodb. Vsa dela v bližini križanj in vzporednega vodenja se izvede obvezno pod 

nadzorom vsakega posameznega komunalnega upravljavca. Po končanih delih in uspešno 

opravljenem tehničnem pregledu bo rekonstruirano cestno razsvetljavo prevzel v svoje 

upravljanje lokalni vzdrževalec javne oz. cestne razsvetljave, ki ima (mora imeti) veljavno 

pogodbo z lastnikom javne in cestne razsvetljave. 

 

12 ODVODNJAVANJE 

Kot posledica rekonstrukcije križišča se niveletni potek cestišča znotraj obravnavanega 

območja vseeno spremeni v takšni meri, da je potrebno vnovič uredit odvodnjo padavinskih 

voda.  

Glede na to, da ni obstoječega sistema meteorne odvodnje, je v fazi izdelave IDZ za izbrano 

varianto potrebno pripraviti situacijo meteorne odvodnje. 

 
Koncept odvodnje mora biti je usklajen s sledečo zakonodajo: 

 Zakon o vodah (ZV-1, Ur. List RS št 67/2002, 102/2004–ZGO–1–UPB1, 2/2004-Zzdtl-
A, 41/2004-ZVO-1), 

 Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ Ur.l. RS št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 
SKL.US: U-I-51/06-5, 49/2006-ZMetD, 66/2006 odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 
Odl.US: U-I-40/06-10, 

 Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (UR.l. RS, 
št. 105/2002, 50/2004), 

 Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. List 
RS št. 47/2005), 

 

Obravnavano območje ima prometno obremenitev več kot 12.000 EOV na dan, zato smo v 

skladu s Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. List 

RS št. 47/2005), predvideli kontrolirano odvodnjo na celotnem območju obdelave.  

S prečnimi skloni vozišča vodimo padavinsko odpadno vodo do požiralnikov pod robnikom. 

Vsi požiralniki so opremljeni s peskolovom v katerih se ulovijo trdni delci. Od požiralnikov 

padavinska odpadna po zveznih ceveh potuje do primarnega sistema, ki se steka do 

predvidenega čistilnega objekta – lovilec olj. Lovilec olj je lociran na območju meje obdelave 

zahodnega kraka, ki vodi v naselje Šempas.  

Iztok očiščenih padavinskih voda je urejen v jarek, ki prečka regionalno cesto R3-613/1437. 
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13 PREDVIDEN POSEG NA ZEMLJIŠČA 

Informativni gradbeni poseg predvidenega krožišča je razviden iz grafične priloge – katastrska 

situacija list 5. Detajlni poseg na posamezne parcele je razviden iz katastrskega elaborata št. 

1322-KAT, ki je sestavni del IDZ. Pri tem je treba opozoriti, da je predviden gradbeni poseg 

zgolj informativne narave, saj bodo dokončni posegi na posamezne parcele lahko določeni 

šele v fazi PZI, ko bodo znane oz. definirane vse višinske in ostale ureditve. 

 

14 PROJEKTNI POGOJI 

V fazi pridobivanja projektnih pogojev smo prejeli naslednje dokumente s strani 

soglasodajalcev oz. urejevalcev prostora: 

- MOP: naravovarstveno soglasje št. 35620-3826/2015-4 z dne 12.1.2016 

- MOP ARSO Oddelek povodja reke Soče: mnenje št. 35506-9736/2015-2 z dne 

28.12.2015 – ni potrebno pridobiti vodnega soglasja 

- Telekom Slovenije: projektni pogoji št. 76/05-00151201601190295 z dne 25.1.2016 

- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.: mnenje št. K-008/2016 z dne 15.1.2016 – 

projektni pogoji niso potrebni 

- ZVKD, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Nova Gorica: sklep št. 35106-

0023-2/2015-ŠBr/Š z dne 29.1.2016 – ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenega 

soglasja. 

Kopije projektnih pogojev so sestavni del tega IDZ. 

 

15 REKAPITULACIJA STROŠKOV 

V ceni smo predvideli potrebne rušitve, razširitve, izvedbo novega krožišča in ostale potrebne 

ureditve. V ceni je upoštevana prestavitev obstoječih komunalnih vodov (predelava meteorne 

odvodne in prestavitev cestne razsvetljave).  

 

Ocenjena investicijska vrednost del: 

 Ocenjena vrednost DDV Ocenjena vrednost z DDV 

Varianta  krožišče 633.045,17 € 122.609,03 € 755.654,21 € 

 
V ocenjeni vrednosti investicije je upoštevana povprečna vrednost odkupa zemljišč, glede na 

posamezno kategorijo, na katere posegamo.  
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Specifikacija ocene vrednosti investicije pa je naslednja: 

  

Ocena vrednosti investicije IDZ št. 1322
Ureditev križišča regionalnih cest R2-444/0347 in R3-613/1437 v Ajševici

Varianta Krožišče
Cene v evrih: december 2015

št šifra ENOTA KOLIČINA CENA VREDNOST

A1 1,0

1 1,1 Rušenje in odstranitev obstoječe prometne opreme (25 drogov, 27 znakov, 3 razvrstilne 

table, 48 m JVO) kom 1,00 1.500,00 1.500,00

Odstranitev obstoječega asfalta m2 4900,00 4,00 19.600,00

Odstranitev obstoječih nevezanih plasti m2 5430,00 2,00 10.860,00

Odstranitev obstoječih robnikov m1 340,00 5,00 1.700,00

Čiščenje terena m2 1430,00 0,80 1.144,00

Geodetska dela km 0,90 2.600,00 2.340,00

37.144,00

2 1,2

Izkop humusa m3 600,00 3,00 1.800,00

Izkop m3 3200,00 3,80 12.160,00

Ureditev planuma m2 5400,00 0,95 5.130,00

Nasip m3 300,00 5,60 1.680,00

Ureditev zelenih površin (*) m2 420,00 4,50 1.890,00

Rekultivacija obstoječih povoznih površin (**) m2 1200,00 6,00 7.200,00

29.860,00

3 1,3

Krožišče (cca 1100 m2) kom 1,00 80.000,00 80.000,00

J krak (cca 700 m2) kom 1,00 35.000,00 35.000,00

V krak (cca 1170 m2) kom 1,00 58.500,00 58.500,00

Z krak (cca 900 m2) kom 1,00 45.000,00 45.000,00

Krak proti JP 784371 (cca 640 m2) kom 1,00 28.800,00 28.800,00

247.300,00

4 1,4

Novi hodniki ze pešce in kolesarske steze m2 860,00 24,00 20.640,00

Robniki m2 725,00 20,00 14.500,00

35.140,00

5 1,5

Pokončna oprema cest kom 14,00 240,00 3.360,00

Označbe na voziščih m1 1550,00 1,30 2.015,00

Označbe na voziščih m2 200,00 22,00 4.400,00

Vodenje prometa - razvrstilne table kom 3,00 3.000,00 9.000,00

Oprema za zavarovanje prometa - JVO m1 120,00 48,00 5.760,00

24.535,00

B 2,0

6 2,1 Odvodnjavanje - odprti jarek m1 570,00 25,00 14.250,00

2,2 Odvodnjavanje - preureditev kanalizacije kom 1,00 50.000,00 50.000,00

2,3 Preureditev cestne razsvetljave m1 1,00 45.000,00 45.000,00

2,4 Podaljšanje ali zamenjava prepustov m1 80,00 180,00 14.400,00

2,5 Zaščita in prestavitev ostalih komunalnih vodov - po pridobitvi projektnih pogojev ocena 12.000,00

135.650,00

C 509.629,00

D 3,0

Zemljišča

odkup zemljišč m2 800,00 25,00 20.000,00

E 20.000,00

F 4,0 25.481,45

G 5,0 20.385,16

H 575.495,61

I 6,0 57.549,56

J 633.045,17

K 7,0 122.609,03

L 755.654,21

* humusiranje in zatravitev; za spodnjo plast se lahko uporabi humus iz izkopa humusa

** odstranitev asfaltnih površin in izvedba humusiranja

KROŽIŠČE

POSTAVKE

TRASA

PREDDELA

SKUPAJ  PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

SKUPAJ  VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

HODNIKI ZA PEŠCE IN KOLESARSKE STEZE

SKUPAJ HODNIKI ZA PEŠCE IN KOLESARSKE STEZE

PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

SKUPAJ OPREMA IN SIGNALIZACIJA

OSTALO

SKUPAJ OSTALO

SKUPAJ GRADBENI STROŠKI

ODKUPI

Davek na dodano vrednost 22 %

SKUPAJ VREDNOST

KROŽIŠČE

SKUPAJ ODKUPI

PROJEKTI                        5 % GS

RAZISKAVE IN NADZOR   4 % GS

SKUPAJ  VREDNOST

NEPREDVIDENA DELA   10 % SV

SKUPAJ VREDNOST  brez DDV
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16 ZAKLJUČEK 

Izdelana idejna zasnova prikazuje rekonstrukcijo križišča regionalnih cest R2-444/0347 in R3-

613/1437 ter lokalne ceste LC 284291 v Ajševici in sicer se izvede krožišče, ki je prometno 

varnejša in kapacitetno ugodnejša varianta, kot semaforizirano križišče. 

 

Prikazan IDZ služi kot osnova za projektno nalogo in za izdelavo nadaljnjih faz projektne 

dokumentacije. 

 

 

          Odg. projektant: 

          Tomaž Zajec, udig 

  

 

Ljubljana, DECEMBER 2015  
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G RISBE 

ŠTEVILKA PROJEKTA: ŠTEVILKA NAČRTA: 

1322 1322-C 

 

G Risbe 
    
  
G.101 Pregledna situacija M 1:2500 list 1 
G.102 Gradbena situacija s prometno ureditvijo M 1:500 list 2 
G.103 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:500 list 3 
G.104 Katasterska situacija M 1:1000 list 4 
G.120 Situacija odvodnjavanja M 1:500 list 5 
G.120 Situacija cestne razsvetljave M 1:500 list 6 
G.131 Karakteristični prečni prerez M 1:50 list 7 
    

 


