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4. TEHNIČNO POROČILO 
 

4.1 TEHNIČNI OPISI 
 

 UVODNE UGOTOVITVE IN PROJEKTNA IZHODIŠČA 

 
Predmet PZI projektne dokumentacije je postavitev postaj za izposojo koles v Mestni občini Nova 

Gorica. Gre za pilotni projekt. Sistem javne izposoje koles v Novi Gorici do sedaj še ni bil vzpostavljen. 

 

Makrolokacije postaj za izposojo koles so bile določene s strani investitorja Mestne občine Nova Gorica 

na podlagi dokumenta ''Predlog prostorske umestitve sistema izposoje koles za območje Mestne 

občine Nova Gorica, Locus d.o.o., 2018''. Med vsemi postajami je zagotovljena neprekinjena kolesarska 

povezava (ločena kolesarska povezava ali prometni pas, namenjen mešanemu prometu (sharrow ali 

skupni prometni prostor, omejitev 30 km/h, PLDP pod 1500 motornih vozil/dan). Teh povezav je 15. 

 

Vseh 6 postaj javnega sistema izposoje koles je postavljenih na največjih generatorjih prometa v mestu 

in mestnih naseljih (intermodalno vozlišče - postaja Solkan - Most, središče mesta - postaji pri Eda 

centru in pri Vrtnici, večje stanovanjske soseske - postaja na Ulici Gradnikovih brigad, nakupovalni 

center - postaji Kromberk-Damber, Rožna dolina - univerza). Sistem bo omogočal ažurno informacijo o 

številu razpoložljivih koles na posamezni postaji na spletu ali aplikaciji za mobilne telefone. 

 

- Solkan-Most (3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa), 

- Gradnikova (3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa), 

- Kromberk-Damber (2x priklop električnih koles, 4x priklop za navadna kolesa), 

- Mestno središče – Vrtnica (3x priklop električnih koles, 7x priklop za navadna kolesa), 

- Mestno središče – Eda center 2 (3x priklop električnih koles, 7x priklop za navadna kolesa), 

- Rožna dolina – univerza (2x priklop električnih koles, 4x priklop za navadna kolesa. 

 

V sklopu projekta PR445 sta obdelani še dve lokaciji in sicer 

- Pristava (3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa). 
- Šolski kare ob magistrali (3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa). 
-  

 

Projektna izhodišča: 

- Pregled potrebnih izvedbenih gradbenih del za postavitev postaj za izposojo koles »pilotni projekt«, 

NARIS Nataša Rijavec s.p., GOLEA d.o.o., 2018 

- Zapisnik 1. koordinacijskega sestanka, dne 15.5.2018, št. Z003-18_PR413_SS. 
- Terenski ogledi predvidenih posegov v prostor. 

- Predlog umestitve sistema izposoje kole za območje mestne občine Nova Gorica, Locus prostorske 

informacijske rešitve d.o.o., 2018  

- Geodetski posnetek, Žolnir, avgust 2018 

- Projektni pogoji upravljavcev komunalnih vodov 

- Projektni pogoji DRSI št. 37167-1442/2018/5, 26.7.2018 
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- Zapisnik 3767-1442/2018/8(1507), ustna obravnava glede v zvezi z ureditvijo postajališč za 

izposojo koles v Mestni občini Nova Gorica, 14.11.2018  

- Postajališče za izposojo koles Eda center, Delpinova ulica, PZI, Katarina Iskra univ.dipl.inž.kraj.arh. 

 
 
Splošni pogoji za izvedbo: 
 
V kolikor bo izvajalec pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo oz. katerokoli drugo 
komunalno napravo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja.  
 
V AB plošče kolesarskih postajališč bodo vgrajene tudi inštalacija za sistem izposoje koles, ki niso 
predmet tega projekta. Inštalacije bodo prilagojene izbranemu ponudniku sistema izposoje koles. 
 
Pogoji izvedbe in obveznosti investitorke in izvajalca del. 
 
- Pri zakoličbi oz. postavitvi prometnih tabel je potreben pregled in potrditev s strani projektanta. V 

primeru "nelogičnih" izsledkov zakoličbe o tem takoj obvestiti projektanta. 

- Obvezna zakoličba komunalnih in trasiranje komunalnih vodov ob prisotnosti upravljalcev 

komunalnih vodov. Dela v bližni komunalnih vodov je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom  

- Na mestih križanj in tangiranj obstoječih komunalnih vodov izvajati ročne prekope. Obvezna 

prisotnost upravljavca komunalnih vodov. 

- Vsi vgrajeni elementi morajo biti certificirani skladno z veljavno zakonodajo. 

- Dela pri gradnji objekta lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno 

podjetje pod ustreznim strokovnim nadzorom. 

- Za varnost prometa na državnih cestah in zavarovanje delovišča v skladu s predpisi o varstvu pri 

delu sta odgovorna investitorka oziroma izvajalec del. lnvestitorka oziroma izvajalec del morata 

zaradi izvajanja del upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa. 

- Pred dokončanjem del mora izvajalec del gradbišče in okolico očistiti ter odvečni in odpadni 

material odpeljati na ustrezno odlagališče na svoje oziroma investitorjeve stroške. 

- Zaradi preglednosti na državnih cestah mora biti ves material od zunanjega roba vozišča državne 

ceste oddaljen vsaj 3,0 m ali tudi več, če to zahteva preglednost na njej, ter odložen in shranjen, 

tako da je zagotovljena varnost prometa na državni cesti. 

- V primeru oviranja prometa na državnih cestah si mora investitorka oz. izvajalec del, v skladu s 73. 

in 7 4. členom Zakona o cestah, pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo za delno ali 

popolno zaporo državne ceste, in sicer na podlagi vloge in elaborata začasne prometne ureditve 

med izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni 

list RS, št. 4/2016). 

- lnvestitorka oziroma izvajalec del sta odgovorna za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del pri 

gradnji ter sta materialno in kazensko odgovorna za vso morebitno škodo, ki bi nastala na državni 

cesti, in za škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom državne ceste na predmetnem odseku zaradi 

neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroške zaradi morebitne povzročene škode 

oziroma stroške za odpravo poškodb vozišča krije investitorka.  

- Za vso morebitno povzročeno škodo na objektu in parcelah v varovalnem pasu državnih cest, ki bi 

nastala zaradi prometa ali izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del na državnih cestah, investitor ni 

upravičen uveljaviti odškodnine.  
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- Če bi bili zaradi gradnje uničeni mejniki cestnega sveta, jih je investitor dolžan na svoje stroške po 

usposobljeni, registrirani in pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje. 

- lnvestitorka mora en izvod vsakršne tehnične spremembe ali dopolnitve tehničnih rešitev takoj 

dostaviti Direkciji RS za infrastrukturo, SUC, Območju Nova Gorica, vendar najpozneje sedem dni 

pred začetkom del. 

- lnvestitorka mora po dokončanju del zaprositi Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje 

cest, Območje Nova Gorica za izdajo izjave, da so dela izvedena v skladu z izdanim soglasjem in 

projektno dokumentacijo. Vlogi za izdajo izjave je potrebno predložiti projekt izvedenih del (PID v 

analogni in digitalni obliki) oz. novo geodetsko stanje na terenu. 

- Začetek in dokončanje del je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo, SUC, Območju Nova 

Gorica. 

 

Upoštevati je potrebno naslednje publikacije, predpise in standarde: 
- Posebni tehnični pogoji (Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 1989 in Dopolnila splošnih in 

tehničnih pogojev DDC 1996 in 1997, 2000, 2001 in 2004). 
- Vsi veljavni slovenski nacionalni standardi (SIST) za uporabo pri projektiranju in postopkih pri 

prevzemanju gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS. 
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05 in 26/06). 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 

46/17). 
- Pravilnik o zaporah na cestah (Ur.l. RS št. 04/16). 
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 
- Zakon o cestah (ZCes-1)(Uradni list RS št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US, 46/15, 10/18) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) (Uradni list RS št. 82/13, 68/16, 54/17) 
- 0 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015, 

46/17) 
- Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS št. 29/18) 
- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS št. 36/18) 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list 

RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) 
 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3920
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2243
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-2643
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 ODSTOPANJA OD IDEJNE ZASNOVE IN PROJEKTNE NALOGE 

 
Lokacija Solkan-Most: 
- Spremenjena lokacija zaradi preveč odmaknjene lokacije in oteženega dostopa pešcev od 

avtobusne in železniške postaje do izposojevalnice koles. 
 
Lokacija Mestno središče: 
- Na lokaciji Vrtnica se predvideva prestavitev spomenika. Na mestu spomenika se predvidi 

postavitev izposojevalnice za kolesa 
- Lokacija Eda center - 2 z desetimi priklopnimi mesti dodana. 
 
Iz prvotno predvidenih dveh lokacij za izposojo električnih koles, so v končni rešitvi vse lokacije 
predvidene za elektrifikacijo. 
 
Lokacija na Trgu Evropa ob železniški postaji je izločena iz projekta. Ta lokacija bo obdelana v sklopu 
kolesarskih parkirišč in izposoje koles, ki jih načrtujejo Slovenske železnice. Dve lokaciji sistema izposoje 
na eni železniški postaji nista smiselni in ekonomsko opravičljivi. 
 
 

4.2 POSTAJALIŠČA ZA IZPOSOJO KOLES 
 
Sistem vključuje 6 lokacij s postajami za izposojo koles v sklopu projekta PR413. Vsa postajališča 

predvidevajo tudi priklopna mesta za električna kolesa. 

- Solkan-Most (3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa), 

- Gradnikova (3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa), 

- Kromberk-Damber (2x priklop električnih koles, 4x priklop za navadna kolesa), 

- Mestno središče – Vrtnica (3x priklop električnih koles, 7x priklop za navadna kolesa), 

- Mestno središče – Eda center 2 (3x priklop električnih koles, 7x priklop za navadna kolesa), 

- Rožna dolina – univerza (2x priklop električnih koles, 4x priklop za navadna kolesa. 

 

V sklopu projekta PR445 sta obdelani dve lokaciji in sicer: 

- Pristava (2x priklop električnih koles, 4x priklop za navadna kolesa). 
- Šolski kare ob magistrali (3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa). 
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Slika 1 Pregledna situacija 

 
Pri samem dimenzioniranju velikosti temeljnih plošč je upoštevana velikost priklopnega mesta 80 cm x 

200 cm z dodanim manevrskim prostorom 200 cm za izvlek. Površina AB plošče je obdelana kot 

grobo brušen beton. 

 

Dimenzije postaj za izposojo koles so odvisne od števila stojal, razpoložljivega prostora, želenega 

vizualnega učinka na urbano okolje, načina priklopa koles, geometrije koles idr. Glavni elementi vseh 



 

Stran 8 od 21 
 

postaj so terminal, stojala za kolesa in kolesa ter INFO tabla. 

 
Slika 2 Skica tipičnega priklopnega mesta z manevrskim prostorom v AB izvedbi 

Globina parkirnega boksa (2.0 m) in potreben maneverski prostor za izvlek koles (2.0 m) je zagotovljen 

na vseh lokacijah, med tem ko se širina betonskih plošč prilagodi specifikam posameznih lokacij. 

 

Na lokacijah mestno središče Vrtnica je lokacija izposojevalnice za kolesa na mestu, kjer je podlaga 

betonska plošča z zaključnim tlakovanjem. Na tej lokaciji zato izvedba temeljne betonske plošče ni 

potrebna. Sistem se kot blok vijači direktno v že obstoječo podlago. 

 

V AB plošče je potrebno vgraditi inštalacijske cevi v skladu z zahtevami elektro projekta in 

izbranega ponudnika sistema izposoje koles!  
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 SOLKAN-MOST 

 
Predvidena je postaja z osmimi priklopi: 3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa. 

Izposojevalnica koles stoji na mestu treh ukinjenih parkirnih mest in delno na zelenici.  

   

  
 

Slika 3 Lokacija Solkan – Most  

Armirano betonska plošča je dimenzij 720 cm x 400 cm. Površina pohodne ploskve je obdelana kot 

grobo brušen beton. Obdelavo površine potrdi Projektant oziroma Nadzor investitorja. V beton se 

vgradi tudi potrebne inštalacijske cevi. Lokacije izpustov določi izbrani ponudnik sistema izposoje 

 

Slika 4 Tloris temeljne plošče na lokaciji Solkan – Most  
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Obseg gradbenih del: 

- Rušitvena dela in pripravljalna dela 
o Zaščita gradbišča. 
o Rušitev obstoječega robnika 
o Odstranitev tlakovcev (del tlakovcev se položi nazaj). 

- Zemeljska dela 
o Odkop in odvoz materiala na mestu postajališča na deponijo. 
o Odkop in zasip trase za kabelsko kanalizacijo. 
o Vgradnja geotekstila  
o Vgradnja tampona. 

- Betonerska dela 
o Betoniranje AB plošče postajališča. 
o Tesnenje stika med betonsko ploščo in betonskimi robniki TIP1. 

- Zidarska dela 
o Vgradnja betonskega robnika.  
o Polaganja predhodno odstranjenih tlakovcev. 

- Zaključna dela 
o Barvanje piktograma za kolesarska postajališča - 5612. 
o Humuziranje in zatravitev. 
o Postavitev INFO znaka. 

 
 

4.2.1.1. ZAKOLIČBENE TOČKE ZA LOKACIJO SOLKAN – MOST  

 

 
 

Višinsko se AB ploščo prilagodi obstoječem tlakovanju na meji betonske plošče. 
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 GRADNIKOVA 

 
Predvidena je postaja z osmimi priklopi: 3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa. 
Postaja se uredi na obstoječem pločniku. 
 

 
Slika 5 Gradnikova 

 
 

Slika 6 Dispozicija temeljne plošče s pripadajočim manevrskim prostorom za lokacijo Gradnikova  
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Za izposojevalnico se predvidi temeljna betonska plošča. AB plošča je dimenzij 720 cm x 250 cm. 
Površina pohodne ploskve je obdelana kot grobo brušen beton. Obdelavo površine potrdi Projektant 
oziroma Nadzor investitorja. V beton se vgradi tudi potrebne inštalacijske cevi. Lokacije izpustov določi 
izbrani ponudnik sistema izposoje 
 
Obseg gradbenih del: 
- Rušitvena dela in pripravljalna dela 

o Rezanje asfalta, 
o Rušitev in odvoz asfalta na deponijo. 

- Zemeljska dela 
o Izkop odvečnega materiala in odvoz na deponijo.  
o Planiranje in utrditev podlage. 

- Betonerska dela 
o Izvedba AB plošče postajališča. 
o Tesnjenje stika med betonsko ploščo in obstoječo asfaltno površino TIP2 

- Zaključna dela 
o Barvanje piktograma za kolesarska postajališča - 5612. 
o Postavitev INFO znaka. 

 
 

4.2.2.1. ZAKOLIČBENE TOČKE ZA LOKACIJO GRADNIKOVA 

 
Zakoličba ni potrebna. 
 
Mikrolokacijo temeljne plošče se prilagodi obstoječem tlakovanju (mokro tlakovanje prodnikov in 
potopljeni robnik), kot je prikazano na sliki 6, ki je del celostne zunanje ureditve območja Gradnikove 
ulice. Višinsko se AB ploščo prilagodi obstoječem tlakovanju na meji betonske plošče.  
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 KROMBERK-DAMBER 

 
Predvidena je postaja s šestimi priklopi: 2x priklop električnih koles, 4x priklop za navadna kolesa. 
Postaja se uredi neposredno ob obstoječem pločniku. Zaradi prevelikega vzdolžnega padca pločnika 
(5%), se betonska plošča dimenzije 560 cm x 250 cm izvede približno 1.65 m stran od robnika 
pločnika. Betonska plošča se izvede vodoravno v vzdolžni osi in s prečnim padcem 1 %. Površina 
pohodne ploskve je obdelana kot grobo brušen beton. Obdelavo površine potrdi Projektant oziroma 
Nadzor investitorja. V beton se vgradi tudi potrebne inštalacijske cevi. Lokacije izpustov določi izbrani 
ponudnik sistema izposoje. Zvezno navezavo na pločnik se nato izvede s spremenljivim prečnim padcem 
tlakovcev, ki znaša od 1 % do 15%.  
 
Obvezen je ročni sondažni prekop lokacije pod nadzorom predstavnika upravitelja voda zaradi 
nenatančnega zbirnika komunalnih vodov.  
 

  
Slika 7 Kromberk – Damber 

 
Slika 8 Kromberk – Damber  
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Obseg gradbenih del: 
- Zemeljska dela 

o Izkop odvečnega materiala in odvoz na deponijo.  
o Planiranje in utrditev podlage. 
o Polaganje geotekstila 300 g/m2 
o Zasip z drobljencem 0-32 mm 
o Humuziranje in zatravitev 

- Betonerska dela 
o Izvedba AB plošče postajališča. 

- Zidarska in obrtniška dela 
o Polaganje tlakovcev 
o Vgradnja betonskih robnikov 

- Zaključna dela 
o Barvanje piktograma za kolesarska postajališča – 5612 
o Postavitev INFO table 

 
 

4.2.3.1. ZAKOLIČBENE TOČKE ZA LOKACIJO KROMBERK-DAMBER 
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 MESTNO SREDIŠČE - VRTNICA 

 
Predvidena je postaja z desetimi priklopi: 3x priklop električnih koles, 7x priklop za navadna kolesa. 
Postaja se uredi na mestu odstranitve spomenika. 
 

 
Slika 9 Lokacija mestno središče – Vrtnica  

 

Na lokaciji Vrtnica se sistem za izposojo koles s 10 priklopi postavi na mesto, kjer je bil odstranjen 
spomenik.  
 
Na lokaciji so položeni unikatni betonski tlakovci dimenzije 45x45 cm, ki so prilepljeni na betonsko 
ploščo. Sistem izposoje koles bo montiran med klopema, ki sta po odstranitvi spomenika ostali. Svetla 
odprtina med klopema je 945 cm. V ta prostor se montira sistem izposoje in INFO tabla. 
 

 
Slika 10 Priprava podlage - Vrtnica  

 
Mikrolokacija sistema bo določena direktno na mestu vgradnje in sicer na način, da sistem v celoti 
prekrije raster 21x2 tlakovcev (približno 945x90 cm). Iz obstoječe luknje, ki je ostala po odstranitvi 
spomenika se odstrani pesek. Nato se luknjo do nivoja -2 cm zalije z betonom C25/30. V beton se 
vgradi tudi potrebne inštalacijske cevi. Lokacije izpustov določi izbrani ponudnik sistema izposoje. 
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Zaključni sloj se obdela z dvokomponentnim epoksidnim vezivom v kombinaciji z izbranim kremenčevim 
peskom (Kemapox fuga/drain ali podobno), ki ga mora potrditi Projektant oziroma Nadzor investitorja,  
 
Na lokaciji se postavi INFO znak, ki je vijačen direktno v podlago z mehanskimi sidri. 
 
 

4.2.4.1. ZAKOLIČBENE TOČKE ZA LOKACIJO MESTNO SREDIŠČE - VRTNICA 

 
Zakoličba ni potrebna. Mikrolokacija sistema za izposojo koles se določi na način, da je pokrit raster 21 
tlakovcev, ki so bili odstranjeni med odstranitvijo spomenika. Točno lokacijo potrdi Investitor oziroma 
Projektant. 
 
 

 MESTNO SREDIŠČE – EDA CENTER 2 

 
Predvidena lokacija sistema za izposojo koles je na lokaciji nasproti Eda centra na zelenici na mestu 
reklamnih panojev. Lokacija zaradi neurejenih lastniških razmer nadomešča prvotno lokacijo, ki je bila 
na nasprotni strani ceste. Predvidena je postaja z desetimi priklopi: 3x priklop električnih koles, 7x 
priklop za navadna kolesa. Nov prostor za izposojo koles je pozicioniran direktno ob obstoječi kolesarski 
stezi, na mestu obstoječih reklamnih panojev, ki se odstranijo. Okoli samega postajališča je predvidena 
krajinska ureditev, ki ni predmet tega projekta (glej projekt 08/2019-KA). 
 
Velikost AB plošče je 8.80 x 2.50 m. Površina pohodne ploskve je obdelana kot grobo brušen beton. 
Obdelavo površine potrdi Projektant oziroma Nadzor investitorja. V beton se vgradi tudi potrebne 
inštalacijske cevi. Lokacije izpustov določi izbrani ponudnik sistema izposoje 
  

 
Slika 11 Lokacija mestno središče - Eda center 2 



 

Stran 17 od 21 
 

 
Slika 12 Dispozicija AB plošče na lokaciji Eda center 2 

 
Obseg gradbenih del: 
- Rušitvena dela in pripravljalna dela 

o Demontaža reklamnih panojev (izročitev lastniku, Mestne storitve d.o.o.). 
- Zemeljska dela 

o Izkop odvečnega materiala in odvoz na deponijo.  
o Planiranje in utrditev podlage. 
o Polaganje geotekstila 300 g/m2 
o Zasip z drobljencem 0-32 mm 
o Humuziranje in zatravitev 

- Betonerska dela 
o Izvedba AB plošče postajališča. 
o Tesnenje stika med betonsko ploščo in betonskimi robniki TIP1. 

- Zaključna dela 
o Postavitev INFO table. 

 
 

4.2.5.1. ZAKOLIČBENE TOČKE ZA LOKACIJO MESTNO SREDIŠČE – EDA CENTER 2 

 

 
Višinsko se AB ploščo prilagodi obstoječemu tlakovanju na meji s hodnikom za pešce 
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 ROŽNA DOLINA UNIVERZA 

 
Predvidena je postaja s šestimi priklopi: 2x priklop električnih koles, 4x priklop za navadna kolesa. Za 
izposojevalnico se predvidi temeljna AB plošča, ki je dimenzij 560 cm x 320 cm. Površina pohodne 
ploskve je obdelana kot grobo brušen beton. V beton se vgradi tudi potrebne inštalacijske cevi. Lokacije 
izpustov določi izbrani ponudnik sistema izposoje. Obdelavo potrdi Projektant oziroma Nadzor 
investitorja. Ob stranici proti novem TAXI parkirišču je predvidena postavitev treh INOX stebričkov, ki se 
jih z ustreznimi kemičnimi sidri vijači v asfalt. 
 

 
Slika 13 Lokacija Rožna dolina 

 
Slika 14 Lokacija Rožna dolina  
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Obseg gradbenih del: 
- Rušitvena dela in pripravljalna dela 

o Ostranitev in demontaža table od parkirišča za taksi. 
o Rezanje asfalta. 
o Rušitev in odvoz asfalta na deponijo. 
o Odstranitev znaka za TAXI in kasnejša postavitev na novi lokaciji. 

- Zemeljska dela 
o Izkop odvečnega materiala in odvoz na deponijo.  
o Planiranje in utrditev podlage. 

- Betonerska dela 
o Betoniranje AB plošče postajališča. 
o Tesnjenje stika med betonsko ploščo in obstoječo asfaltno površino TIP2 in obstoječimi 

robniki TIP1. 
- Zaključna dela 

o Barvanje piktograma za kolesarska postajališča - 5612 
o Ponoven talni izris postajališča za taksi (rumena barva). 
o Montaža INOX stebričkov. 
o Ponovna montaža znaka za parkirišče za taksi. 
o Postavitev INFO table. 

 
 

4.2.6.1. ZAKOLIČBENE TOČKE ZA LOKACIJO ROŽNA DOLINA – UNIVERZA 

 

 
Višinsko se AB ploščo prilagodi obstoječem tlakovanju na meji betonske plošče. 
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5. PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S POPISOM DEL IN PREDIZMERAMI 
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6.  RISBE 
 
 

 
 
 

 

01 Pregledna situacija  201 1:20000 

02 Pregledna situacija Solkan-Most 201 1:1000 

03 Gradbena situacija in prerezi Solkan-most 202,231 1:50 

04 Pregledna situacija Gradnikova 201 1:1000 

05 Gradbena situacija in prerezi  Gradnikova 202,231 1:50 

06 Pregledna situacija Kromberk Damber 201 1:1000 

07 Gradbena situacija in prerezi  Kromberk Damber 202,231 1:50 

08 Pregledna situacija Vrtnica 201 1:1000 

09 Gradbena situacija in prerezi Vrtnica 202,231 1:50 

10 Pregledna situacija Eda center 2 201 1:1000 

11 Gradbena situacija in prerezi  Eda center 2 202,231 1:50 

12 Pregledna situacija Rožna dolina 201 1:2000 

13 Gradbena situacija in prerezi Rožna dolina 202,231 1:50 

14 Armaturni načrti in detajli temeljnih plošč 251,271 1:50,1:10 

15 Delavniški načrt horizontalne signalizacije –znak 5612 251 1:10 

 PRILOGA   

 INFO tabla (Načrt krajinske arhitekture)   
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