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10.3 TEHNIČNO POROČILO 
 
 
10.3.1 SPLOŠNO 
Načrt krajinske ureditve postajališča za izposojo koles ob Eda centru na Delpinovi ulici je del 
ureditve mreže postajališč po celotnem mestu. Obravnavano območje se nahaja na delu 
parcel 657/22 ter 657/6, k.o. 2304 – Nova Gorica. 
Načrt krajinske arhitekture zajema tako osnovno ploščad za izposojo koles, kot robno 
ureditev, ki se spaja z okolico. Poudarek je na modularnosti posameznih elementov, ki jih 
lahko glede na želje in potrebe dodamo ali odstranimo oziroma je oblikovanje zasnovano 
predvsem z ozirom na še preostale lokacije, kjer bi osnovni plato prav tako lahko spremljala 
minimalna ureditev. 
Ureditev predstavljajo betonske prefabricirane plošče, ki ob krajših stranicah platoja počasi 
preidejo v peščeno površino in nato v trato. Prav tako so iz betona in v enakem modulu 
oblikovane klopi, ki se lahko združujejo v večje sestave. Zasaditev je skladna s specifičnim 
ozelenjevanjem mesta in danimi mikroklimatskimi pogoji.   
 
Načrt zajema obdelavo tlakovanih površin, zasaditev vegetacije in izris urbane opreme; 
ostale sestavine zunanje ureditve so zajete v ostalih načrtih: Načrt gradbeništva in Načrt 
elektrotehnike. 
 
Načrt krajinske arhitekture je izdelan na podlagi potrjene idejne zasnove in usklajevanj s 
projektanti načrta gradbeništva in z naročnikom. 
 
STANDARDI 
Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi del je potrebno upoštevati prevzete standarde: 
SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela,  
SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Sadike in sajenje,  
SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Trate in sejanje,  
SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Vzdrževanje zelenih 
površin v obdobju vraščanja. 
 
Splošno o izvedbi del: 
- mere je potrebno preveriti na terenu, 
- posamezne spremembe in detajle je potrebno uskladiti na terenu s projektanti in izvajalci, 
- če izvajalec opazi neskladje med projektom in stanjem na terenu ali kakršnokoli 
nepravilnost je o tem dolžan obvestiti projektanta in skupaj z njim poiskati ustrezno rešitev, 
- spreminjanje projekta brez soglasja projektantov ni dovoljeno! 
- drevesa morajo biti oddaljena od podzemne infrastrukture min. 2,0 m osno; 
protikoreninsko zaščito se izvaja v primeru, da prostorsko ni mogoče ustrezno zaščititi pred 
delovanjem korenin, 
- dopustna toleranca pri pozicioniranju dreves znaša +/- 10 cm, 
- glede ustreznega gnojila za posamezne rastline se je potrebno posvetovati z dobaviteljem 
(vzgojiteljem) rastlin. 
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10.3.2 ZASNOVA 
Želja celostne ureditve postajališča za izposojo koles v centru mesta, je privedla do zasnove 
ureditve. Ker je postajališče ob Delpinovi ulici le eno izmed mreže postajališč širom mesta 
zasnova temelji na modulu, ki se lahko uporablja tudi na ostalih lokacijah. Mere modula 
izhajajo iz dimenzij, ki so potrebne za posamezno enoto izposoje koles; dimenzija 80x50cm je 
uporabljena tako za betonske tlakovce/plošče, kot urbano opremo in okrasne grede. Seveda 
se moduli združujejo in sestavljajo v večje enote, raster pa ostaja nespremenjen. Betonski 
prefabrikat je predviden tudi kot podstavek/temelj za postavitev table z informacijami o 
ostalih postajališčih. 
V sklopu ureditve je tako predvidena tlakovana površina iz prefabriciranih betonskih plošč 
80x50x12cm. Plošče ob robovih preidejo v peščeno površino s proti prašno zaščito. Zajeta je 
tudi zasaditev dveh okrasnih gred s trajnicami in zasaditev treh dreves. Stiki med peščeno 
površino in trato ter obroba gred je izvedena s kovinskim pocinkanim profilom debeline 
3mm, ki na zgornjem robu ni oster. 
 
10.3.3 OBSTOJEČE STANJE TERENA 
Območje obdelave predstavlja obstoječa zelenica ob urejenem pločniku s kolesarasko stezo 
ob Delpinovi ulici. Trenutno so na dani lokaciji nameščeni oglasni panoji (8 kom), klopi (4 
kom) in dva smetnjaka. Teren je uravnan oziroma v minimalnem naklonu proti jugu skladno s 
pločnikom. 
 
Obstoječa situacija je razvidna na načrtu Situacija-obstoječe stanje (list št. 1.01). 
 
10.3.4 PROMETNA UREDITEV 
Prometna ureditev ni predmet tega načrta.  
 
10.3.5 PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA 
Predvidi se odstranitev oglasnih panojev skupaj s temelji. Prav tako se odstrani obstoječa 
urbana oprema (klopi in smetnjak). Smetnjak, ki je lociran na severni strani bliže objektu se 
ohrani.  
Predviden je izkop humusa do 30cm in izkop v zemljini do 50cm. Dno izkopa se s planiranjem 
in utrjevanjem pripravi za izvedbo nevezane nosilne plasti. 
 
10.3.6 OBLIKOVANJE RELIEFA / VIŠINSKA REGULACIJA 
Višinska regulacija je povzeta po načrtu Načrt gradbeništva in je večinoma prilagojena 
obstoječemu stanju na terenu, saj se mora površina namenjena izposoji koles popolnoma 
prilagajati že obstoječemu pločniku in obstoječim naklonom v smeri sever-jug. Celotna 
ploščad pa je za 1% nagnjena v smeri zahoda proti zelenici, kamor lahko odteka padavinska 
voda. 
 
10.3.7 UTRJENE POVRŠINE 
Za ureditev utrjenih površin so predvidene naslednje sestave tlakov:  
 
S1 – betonske prefabricirane plošče 80x50x12cm 
S2 – peščena površina s protiprašno zaščito, enoplastna površinska prevleka z dvojnim 
posipom 
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TLAK S1 – BETONSKE PREFABRICIRANE PLOŠČE  
Površina tlakovana z betonskimi ploščami predstavlja predvsem osnovno ploščad za izposojo 
koles 8,80x2,5m; posamezne plošče pa so postavljene tudi ob urbani opremi ipd. Plošče so 
izdelane iz betona C25/30, granulacije 0-16mm, v svetlejših sivih tonih. Plošče so  brušene na 
vseh straneh, obdelava pohodne površine je grobo brušena, da se zagotovi predpisan proti 
zdrsni faktor. V kolikor je nujno potrebno se stranski rob lahko minimalno pobrusi (2-3mm). 
Plošče se polagajo na v naklonu (1%) izveden podložni beton oz. estrih. 
 

Sestava S1 debelina 

betonske plošče – svetlo sive, g.0-16mm 12 cm 

podložni beton, estrih  5 cm 

tamponski drobljenec D2/32 Ev2>100 Mpa 30 cm 

geotekstil 300g/m2  

utrjen planiran teren  

Skupaj  S1: 25,60 m2 = 64 kos 
 
OPOMBA:  
Izvajalec pripravi dva vzorca plošč, izbor potrdi projektant krajinske arhitekture.  
 
TLAK S2 – PROTIPRAŠNO ZAŠČITENA PEŠČENA POVRŠINA 
Peščene površine se nahajajo na robovih osnovne ploščadi. Ker v mestu ni mogoče zagotoviti 
zadostnega vzdrževanja, se klasičnim peščenim površinam izogibamo. Zelo soroden učinek je 
moč doseči z uporabo protiprašne zaščite na peščeni podlagi.  
Na z bitumenskim vezivom enakomerno pobrizgano predhodno pripravljeno podlago je 
treba posuti zrna drobirja, velikosti 11/16 mm, tako da so med seboj razmaknjena. Z enim 
prehodom valjarja jih je treba vtisniti v pobrizgano vezivo. Takoj sledi drugi posip zrn 
drobirja, 4/8 mm tako, da se z njimi zapolni vmesne prostore med zrni, ki so bila posuta 
najprej. S 3 do 5 prehodi valjarja je nato treba zagotoviti zaklinjenje zrn drobirja. Prekomerna 
oz. nevezana zrna drobirja je treba - po preteku časa za uvoz - odstraniti. 
 

Sestava S2 debelina 

posip drobirja – svetlo siv 2-3 cm 

tamponski drobljenec D2/32 Ev2>100 Mpa 30 cm 

geotekstil 300g/m2  

utrjen planiran teren  

Skupaj  S2: 4,00  m2 
 
OPOMBA:  
Površine tlaka S2 je potrebno izvajati izjemno natančno in pred pričetkom del skrbno 
zaščititi ostale tlake in površine!   
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OPOZORILO: 
Vsi morebitni pokrovi jaškov v sklopu ureditve morajo biti obdelani v materialu okoliškega 
tlaka in poravnani s koto tlaka! 
Orientacija stranic pokrovov mora biti poravnana z geometrijo ureditve! 
 
ROBNIKI 
Kovinski robnik obroblja okrasne grede ter razmejuje peščene površine od travnatih. Robovi 
tlakov se izvedejo skladno z načrtom (Tehnična situacija na listu št. 1.03.); uporabijo se 
cinkani kovinski robniki višine 20cm, debeline 3mm; zgornji rob mora biti iz varnostnih 
razlogov rahlo zaobljen oziroma ne sme biti oster.  
Robnik se točkovno obbetonira. Glej detajle D3, D4 in D5. 
 

Skupna dolžina kovinskega robnika znaša 20,80 tm. 
 
10.3.8 ZELENE POVRŠINE 
Čeprav je ureditev zelo majhna in minimalistična je vseeno dopolnjena z izborom vegetacije. 
Ko gre za izbor vegetacije v Novi Gorici je vedno potreben dvojen premislek.  
Ureditev postajališča za izposojo koles je dopolnjena z dvema gredama kjer je predvidena 
saditev trajnic (greda A 2,00m2, greda B 1,60m2) ter saditvijo treh dreves. 
 
Večina izbranih trajnic je vedno zelenih, kar bo ureditev dopolnjevalo tudi v zimskem času. 
Izbrane so belo cvetoče mediteranske trajnice ter okrasne trave. Tako so v izboru tudi 
dišavnice, ki bodo dodale aromatično noto ureditvi. Grede se zasaja skladno z zasaditvenim 
načrtom (glej list 3.08), v kolikor so sadike že ob saditvi večje se lahko število trajnic zmanjša 
v dogovoru s projektantom.  
Ker večina trajnic cveti v poletnem času so za pomladansko cvetje izbrana drevesa jadikovca, 
ki bodo prav tako cvetela v beli barvi. Lokacije dreves so razvidne na tehnični situaciji (glej 
list št. 1.03). 
 
Sestave terena (zemlje) se prilagodi po območjih predvidenih rastlin: 
S3 – grede trajnic in okrasnih trav z zastirko lubja  

 

Sestava S3 debelina 

trajnice in okrasne trave po izboru  

zastirka iz lubja (naravno, ne barvano borovo lubje) 5 cm 

polipropilenska protiplevelna vlaknina  

humozna zemlja 30 cm 

raščen teren  
Skupaj S3: 3,60 m2 (greda A 2,00m2, greda B 1,60m2) 
 
V kolikor določena vrsta ali sorta vegetacije ni dobavljiva je izvajalec dolžan novo izbiro 
uskladiti s projektantom. 
Zelene površine so oblikovane na način, da zagotovijo visoko kakovostno bivalno okolje, tako 
funkcionalno kot estetsko, ob zmernem vzdrževanju. 
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Dela je potrebno izvajati skladno s standardi: 
SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela,  
SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Sadike in sajenje,  
SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Trate in sejanje,  
SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Vzdrževanje zelenih 
površin v obdobju vraščanja,  
SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih 
sestojev in nasadov pri gradbenih posegih 
 
POGOJI ZA NABAVO, PREVZEM IN SKLADIŠČENJE 
Pogoji za izbor sadik so višina in število odganjkov. Kvaliteta dreves mora biti vsaj: višina v 
skladu z navedenim v razpredelnici in več kot 7 odganjkov. 
Pri prevzemu naj sadike ustrezajo vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov. Rastline 
morajo biti vzgojene, embalirane in transportirane v skladu z drevesničarskimi standardi. 
Potrebno je preprečiti izsušitev rastlin, prav tako je potrebno med transportom paziti, da ne 
pride do poškodb sadik. Izsušenih, bolnih ali prekomerno poškodovanih pošiljk rastlin se ne 
prevzema. Sprejemljiva količina poškodovanih sadik je do 5%. 
Če sadik ni možno pridobiti v naših drevesnicah, se uvozijo iz katere od renomiranih 
drevesnic EU. Izvajalec je dolžan predložiti dokazilo o izvoru sadik.  
 
PRIPRAVLJALNA DELA 
Pred zasaditvijo se izvedejo pripravljalna dela. S površine je potrebno odstraniti mrtvico in 
gradbene odpadke ter dostaviti rodovitno zemljo. V območjih zasaditve je potrebno 
zagotoviti kvalitetno rjavo zemljo. Spodnji sloj kvalitetne zemlje je potrebno zaključiti s 
plastjo sejane humozne zemlje. Kjer se bo sadilo drevesa je potrebno zagotoviti večje 
debeline kvalitetne zemlje. Pri humusiranju vseh površin je potrebno upoštevati DIN 18 915 
in FFL smernice!  
 
SAJENJE VEGETACIJE  
Drevesa in grmovnice se sadi ročno, v sadilne jame. Sadilne jame je potrebno izkopati v širini, 
ki ustreza 1,5 - kratnemu premeru koreninske grude. Globino se določi glede na vrsto rastlin 
oz. globino prejšnje zasaditve (v drevesnici), s tem da se upošteva sesedanje tal.  
 
Povprečne velikosti sadilnih jam so: 
- za drevesa: 70 x 70 x 70 cm oz. 1.5 x velikost koreninske grude, 
- za grmovnice: 40 x 40 x 40 cm, 
- za trajnice: 1.5 x velikost vsebnika. 
 
Planum na terenu je potrebno enakomerno, najmanj 15 cm globoko, razrahljati in odstraniti 
zbita mesta, ki so nastala zaradi uporabe strojev in naprav. Na območjih na raščenem terenu, 
kjer se bo sejala trava oz. se bo sadilo grmovnice/trajnice se površina humusira v predpisani 
debelini. Koreninsko balo je pri sajenju potrebno pustiti v kompaktnem stanju in ne sme 
razpasti. Korenine mladik morajo biti stalno vlažne. Vsaki sadiki se doda založno gnojilo. 
Vsako sadiko je potrebno zaliti, da se korenine sprimejo z zemljo. Predhodno  je treba zasuti 
koreninsko balo in zemljo enakomerno potlačiti. Sadikam drevja se doda zaščitno oporo – 3 
oporni količki, ki so zgoraj povezani v togo celoto in naj kot opora ostane vsaj 2 leti. Vezava 
na količke mora biti izvedena na način, da se omogoča širitev debla ter prepreči odrgnine 
lubja zaradi premikanja sadike v vetru. Po sajenju je potrebno vse sadike izdatno zaliti.  
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IZVLEČEK KOLIČIN: 
- posadi se 3 drevesa 
- posadi se 75 kos trajnic:  

greda A 2 m2 – 40 kos,  
greda B 1,6 m2 – 35 kos, 

- poseje se 24 m2 travne mešanice. 
 
ZELENICA 
Zemeljska dela se izvede po DIN 18 915. Zagotoviti je potrebno 15 cm zgornji sloj kvalitetne 
humozne zemlje. Na pripravljene površine se zaseje travno mešanico. Po setvi je potrebno 
območje obilno zaliti in preprečiti obremenitve tal. Travna mešanica mora biti čim bolj 
prilagojena naravnim razmeram in kvaliteti tal. Naj se poseje travna mešanica, ki je relativno 
nezahtevna in se hitro regenerira. Pri izvedbi trate je potrebno upoštevati DIN 18 917 
smernice. 
 
Za sončne trate se seje travna mešanica npr. 'Opatija' Semenarne Ljubljana ali enakovredno. 
 

sestava mešanice: 
 

 

utežni % 

1. Festuca rubra commutata (šopasta rdeča bilnica) 25 
2. Festuca rubra rubra (bilnica parkovna)  20 
3. Festuca rubra trichopylla (vrežasta rdeča bilnica) 25 
4. Festuca ovina ssp. duriuscula (ovčja bilnica) 10 
5. Lolium perenne (trpežna ljuljka) 20 
 
Priporočljiva je uporaba 35g semena na m2. Skupno je travnatih površin cca 24 m2, ker gre 
za že obstoječo trato se bo nova urejala le kjer se bo izvajalo posege. 
 

Sestava debelina 
zelenica  
travna mešanica  
živica / humus 15 cm 
raščen teren  

 
DREVJE 
Zemeljska dela se izvede po DIN 18 915. Sajenje se izvede v skladu z vrtnarskimi standardi in 
po DIN 18 916. Ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko zemlja začne zmrzovati ali je že 
zmrznjena. Listopadno drevnino je potrebno saditi v času mirovanja rasti, najprimernejši 
meseci za sajenje so april, oktober in november. V primeru, da bodo gradbena dela končana 
v času, ki ni primeren za sajenje, se lahko pripravljalna dela opravi takoj, saditi pa je treba v 
primernem času. Koreninsko balo je pri sajenju potrebno pustiti v kompaktnem stanju in ne 
sme razpasti. Vsaki sadiki se doda založno gnojilo.  
 
OPOMBA; V kolikor se zahteva sajenje v rastni dobi rastline (od maja do septembra), je 
nujno potrebno nabaviti sadike v vsebniku (loncu), za katere pa se lahko cena razlikuje. 
 



 

Katarina Iskra, krajinski arhitekt investitor: Mestna občina Nova Gorica 
katarina.iskra@gmail.com   objekt: postajališče za izposojo koles – Eda center 
+386 41 899 327  št.načrta: 08/2019 

 9 

Vse sadike dreves se po saditvi stabilizira s 3 opornimi količki, ki se jih na vrhu poveže v togo 
celoto. Vezava sadik na oporo mora biti izvedena na način, da je omogočeno širjenje debla in 
preprečeno drgnjenje sadike ob oporo. 
Pogoji za nabavo dreves okrasne zasaditve: drevoredna vrsta, minimalno 3x presajena, višina 
min.: 250 – 400cm, obseg min.: 10 – 14cm, več kot 7 odganjkov, neporaščeno deblo 
minimalno 1.5m brez vej. 
 
TRAJNICE 
Pod trajnice tu štejemo okrasne trave in cvetoče trajnice, ki se sadijo v gredi parterja.  
Okrasne trave in trajnice se sadi skladno z zasaditvenim načrtom (tehnična situacija, list št. 
1.03 ter zasaditev grede, list št. 3.08) in gostoto sajenja definirano v tabeli spodaj. Sadike se 
dobavi v vsebnikih in se sadijo skladno z vrtnarskimi standardi. Po sajenju se površino tal 
prekrije s filcem in 5 cm debelo plastjo zastirke – naravnega nebarvanega borovega lubja, ki 
preprečuje razrast plevelov in pomaga ohraniti vlago. 
 
SEZNAM RASTLIN 
 
Ozn. DREVESA višina deblo cm kos 
CsA Cercis siliquastrum 'Alba', beli jadikovec 250-300 16 3 kos 
 SKUPAJ 3 kos 

 
SEZNAM TRAJNIC in POKROVNIC 
ime končna 

viš. 
čas 

cvet. 
barva velikost 

vsebnika 
kos 

Lavandula angustifolia 'Edelweiss' 30-40 7-9 bela 3L 12 
Salvia nemorosa 'Adrian' 30 6-9 bela 1,5L 8 
Festuca amethystina, zelena biljnica 30 7-8 sivo-rjavo 1,5l 12 
Iberis sempervirens, grenik 20-30 4-5 bela 1L 40 
Euonimus fortunei 'Emerald Gaiety' 30-40 6-7 rum.-zel. 3L 3 
SKUPAJ  75 kos 

 
  
VZDRŽEVANJE ZASADITVE 
Za ureditev je potrebno zagotoviti vzdrževanje (košnjo trate, po potrebi zalivanje, 
dognojevanje (8g N/m2), obtrgovanje plevelov, po potrebi oblikovanje habitusa dreves in 
rezi okrasnih trav ipd.). Območje je potrebno vzdrževati redno, v vegetacijski sezoni (med 
majem in septembrom) 1x tedenska košnja. Travno površino je potrebno spomladi tudi 
aerificirati, po potrebi se dodaja kremenčev pesek. Vzdrževalne preglede ter po potrebi 
posege, je potrebno izvajati cca. 5x letno. Trajnice je potrebno vzdrževati skladno z navodili 
dobavitelja.  
 
OPOMBA; 
Garancijska doba enega leta od prevzema rastlin velja le v primeru, da investitor z 
dobaviteljem rastlin podpiše pogodbo eno-letnega vzdrževanja, saj le v tem primeru 
dobavitelj lahko zagotavlja primerno vzdrževanje pod lastnim nadzorom. Stroški rednega 
vzdrževanja niso predmet te ponudbe in so stvar dogovora z naročnikom.  
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10.3.9 URBANA OPREMA 
Urbana oprema postajališča za izposojo koles je bila zasnovana modularno, tako da bi lahko 
v večji ali manjši meri opremili vsa postajališča in bi postala rdeča nit vzdolž celotne mreže 
zasnovanih postajališč. 
 
KLOP 
Klop je izdelana kot betonski prefabrikat, enako kot plošče tlaka. Po videzu in obdelavi mora 
biti povsem podobna betonskim ploščam, ki bodo položene po tleh. Tudi dimenzijsko je 
modul klopi enak velikost ene plošče (80x50cm), višina klopi pa znaša 43cm. Osnovni kubus 
je visok 40cm, pri tleh pa je 'podstavek' višine 3cm pomaknjen navznoter prav tako za 3cm, 
da dobimo efekt lebdenja klopi (glej list D6; betonska klop 30.6). Na predlog izvajalca je 
zaradi zmanjšanja teže klop lahko tudi izvotlena. Klop je enako kot plošče so izdelana iz 
betona C25/30, granulacije 0-16mm, v svetlejših sivih tonih. Klop je  brušena na vseh 
straneh, obdelava zgornjega sloja je lahko bolj fino brušena kot pohodne plošče, vseeno pa 
mora videz biti zelo soroden. V kolikor je nujno potrebno se stranski rob lahko minimalno 
pobrusi (2-3mm). 
 
TABLA 
Tabla je izdelana iz pločevine – vroče cinkana in prašno barvana z antracitno sivo barvo (DB 
703 (st)). Zaradi izpostavljenosti se uporabi pločevina debeline 10mm. Tabla bo najverjetneje 
locirana na vseh postajališčih, zato je izdelan tudi temelj, ki je po videzu popolnoma enak 
ostalim ploščam tlaka le, da je debeline 20cm. Tabla ima predpripravljene izvrtine preko 
katerih se privijači v betonsko podlago. Na zgornjem delu je na tablo prilepljen ALU panel s 
tiskom grafike velikosti A3 formata 29,7x42cm oziroma se lahko natančna dimenzija določi 
skupaj z grafičnim oblikovalcem, ki bo izdeloval karte. Natančnejši izris je pripravljen na listu 
št. 3.07 D7; info tabla. 
 
TERMINAL ZA IZPOSOJO KOLES 
Ni predmet tega načrta, je pa potrebno kakršne koli detajle, ki bi lahko spremenili ali 
predrugačili ureditev predstaviti projektantu in jih skupaj uskladiti. 
 
10.3.10 ODVODNJAVANJE 
Ni predmet tega načrta. 
 
10.3.11 INSTALACIJE 
Niso predmet tega načrta. 
 
 
RAZNO 
Izvajalec del mora upoštevati vse tehnične predpise in standarde o graditvi tovrstnih 
objektov. V kolikor ugotovi napako v projektu, je dolžan o tem obvestiti projektanta, da jo le-
ta odpravi.  
Samovoljne spremembe in odstopanja od projekta niso dovoljene. V kolikor pride do 
sprememb, jih morajo skupno reševati investitor, izvajalec in projektant, spremembe pa ne 
smejo bistveno odstopati od projekta, niti biti v nasprotju z lokacijsko dokumentacijo. Vse 
nejasnosti v načrtu se rešujejo s projektantom in nadzornim organom investitorja. 
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2.5                         POPIS DEL 
 
 
 

 Naročnik : Mestna občina Nova Gorica 
                       Trg E. Kardelja 1 
                       5000 Nova Gorica 
     

    Objekt :     Postajališče za izposojo koles - Delpinova ulica 
   

 
    POPIS DEL - PREDRAČUN 
     

 
 
 

    REKAPITULACIJA 
        

A Odstranitvena in rušitvena dela 
  

0,00 
B Zemeljska dela 

  
0,00 

C Betonska dela 
  

0,00 
D Zasaditvena dela 

  
0,00 

E Ostala dela 
  

0,00 
 Skupaj :     0,00 

 DDV 9,5%     0,00 

  Vse skupaj:     0,00 

  
 
 

    Splošno:  
    * Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in 

normativov ter skladno z ZGO 
* Vgrajeni materiali za vsa dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih 
tehničnih predpisov 
* Upoštevati je potrebno vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z 
veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu 
* Upoštevati je potrebno izdelan Varnostni načrt in izvajati vse ukrepe, ki jih le ta 
predvideva 
* Izvajalec si mora na lastne stroške urediti začasen priklop elektrike in vode ter 
soglasja za koriščenje javnih površin s plačilom takse 
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A Odstranitvena in rušitvena dela 
   št. opis postavke količina cena  /  

enoto vrednost 

     1 Zavarovanje in ureditev gradbišča 
 

 
 

 
kos 1,00 0,00 0,00 

     2 Demontaža reklamnih panelov vel. cca. 
100x240cm, nakladanje in odvoz na deponijo 
oddaljenosti do 5km 

    kos 8,00 0,00 0,00 
 

    3 Demontaža lesenih klopi s kovinskim ogrodjem z 
odvozom na deponijo oddaljenosti do 5km 
 

    kos 4,00 0,00 0,00 
 

    4 Odstranitev kovinskega koša za smeti fi 30cm z 
betonskim temeljem in cevjo. Odvoz na deponijo 
do 5km.  

   
 

kos 1,00 0,00 0,00 

     5 Strojno rušenje betonskih temeljev oglasnih 
panojev in klopi.  Temelji velikosti 
cca.30x30x30cm, z odlaganjem materiala ob 
gradbišču. 

    kos 12,00 0,00 0,00 
         
 

     Skupaj: 
  

0,00 
 

     
    B Zemeljska dela 

     
   1 Postavitev gradbenih profilov 

    kos 6,00 0,00 0,00 
 

    2 Strojni izkop humusa v debelini do 20cm z 
odlaganje na deponijo ob izkopu 

    m2 40,00 0,00 0,00 
 

    3 Strojni izkop platoja v zemljini 3.kat. globine do 
50cm z nakladanjem materiala na kamion in 
odvozom na deponijo do 5km 

    m3 13,50 0,00 0,00 
 

    4 Planiranje in nabijanje planuma izkopa s 
točnostjo +/-3cm                  

    m2 40,00 0,00 0,00 
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    5 Dobava in polaganje geotekstila 300g/m2 na 
utrjen planum 

    m2 35,00 0,00 0,00 
 

    6 Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0-
32mm, v deb. do 30cm, komplet s planiranjem in 
nabijanjem v plasteh po 20cm. Naklon površine 
je min. 1%   

    m3 9,00 0,00 0,00 
 

    7 Zasipanje oz. humuziranje zelenic v debelini do 
20cm s humusom iz gradb. deponije. 

    m2 24,00 0,00 0,00 
 

    8 Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v 
trajno deponijo oddaljenosti do 5km s plačilom 
komunalne takse 

    m3 8,00 0,00 0,00 
         
 

     Skupaj: 
  

0,00 
 

     
    C Betonska dela 

    
    1 Izdelava, dobava in polaganje armirano 
betonskih plošč velikosti 50 x 80 x 12cm po 
detajlu projektanta. Beton C25/30, granulacije 0-
16mm. Zgornja stran plošč je grobo brušena, 
robovi so minimalno posneti - brušeni (do 2mm). 
Plošče se polagajo na podložni estrih debeline 
5cm, z manjšim avtodvigalom. 

    kos 64,00 0,00 0,00 
  

   2 Izdelava in dobava in polaganje armirano 
betonskih klopi - betonski blok velikosti 50 x 80 x 
43cm - po detajlu projektanta. Beton C25/30, 
granulacije 0-16mm. Vse stranice klopi so grobo 
brušene, robovi so minimalno posneti - brušeni 
(do 2mm). Klopi se polagajo na že postavljene 
betonske plošče tlaka z manjšim avtodvigalom. 
Blok je na predlog izvajalca lahko izvotlen. 
 

    kos 5,00 0,00 0,00 
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3 Izdelava, dobava in polaganje armirano betonske 
plošče velikosti 50 x 80 x 20cm kot podstavek 
info table po detajlu projektanta. Beton C25/30, 
granulacije 0-16mm. Zgornja stran plošč je grobo 
brušena, robovi so minimalno posneti - brušeni 
(do 2mm). Plošča se položi na podložni estrih 
debeline 5cm, z manjšim avtodvigalom. 

    kos 1,00 0,00 0,00 

 
 

   4 Dobava in vgradnja kovinskega traku iz 
pocinkane pločevine debeline 3mm in širine 
200mm. Trak se vgradi v betonski temelj - kot 
robniki za razmejitev različnih površin npr. pesek 
- humus. Zajet je tudi potrebni izkop betoniranje 
in zasip. Vse po detajlu projektanta. 

    m1 21,00 0,00 0,00 
  

   5 Dobava in izvedba protiprašno zaščitene 
peščene površine s planiranjem in valjanjem 
finega planuma z natančnostjo ± 1cm, izvedbo 
dvoplastne protiprašne prevleke iz kamnitega 
drobljenca z vgrajenimi frakcijami 11/16mm, 
4/8mm (skupno do 3cm) z zaključno vrhnjo plast 
(brizgano po recepturi za izvedbo nepropustne 
peščene površine - tehnologija Vianova ali 
tehnično enakovredno). 

    kos 4,00 0,00 0,00 
         
 

     Skupaj: 
  

0,00 
  

   D Zasaditvena dela 
    

    1 Dobava in saditev dreves višine do 3m (Cercis 
siliquastrum 'Alba') po izboru projektanta z 
izkopom jame, potrebnim gnojenjem, zasipom, 
opiranjem ter zalivanjem 

    kos 3,00 0,00 0,00 
 

2 
 
Dobava in saditev trajnic različnih rastlinskih vrst, 
po specifikaciji, detajlnem opisu in ostalih 
zahtevah navedenih v načrtu krajinske 
arhitekture. V enotni ceni se upošterva tudi izkop 
sadilnih jam. 

     
         Lavandula angustifolia 'Edelweiss' (3l) 12,00 0,00 0,00 

      Salvia nemorosa 'Adrian' (1,5l) 8,00 0,00 0,00 

 
     Festuca amethystina, zelena biljnica (1,5l) 12,00 0,00 0,00 

 
     Iberis sempervirens, grenik (1l) 40,00 0,00 0,00 
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     Euonimus fortunei 'Emerald Gaiety' (3l) 3,00 0,00 0,00 

 
skupaj trajnice     0,00 

     3 Sejanje trave tipa 'Opatija' Semenarne Ljubljana 
ali enakovredno, na planiran humus s potrebnim 
valjanjem in zalivanjem 

    m2 24,00 0,00 0,00 
  

   4 Dobava in polaganje zastirke iz lubja naravnega, 
nebarvanega bora v debelini 5cm 

    m2 3,60 0,00 0,00 
  

   5 Dobava in polaganje polipropilenske 
protiplevelne vrtnarske folije (črne ali rjave barve) 

    m2 3,60 0,00 0,00 
         
 

     Skupaj: 
  

0,00 
 

    E Ostala dela 
   

     1 Izdelava, dobava in montaža info table po detajlu 
projektanta. Tabla je izdelana iz pločevine – 
vroče cinkana in prašno barvana z antracitno 
sivo barvo (DB 703 (st)). Uporabi se pločevina 
debeline 10mm. Pritrditev se izvede z vijačenjem 
v betonsko podlago. 

    kos 1,00 0,00 0,00 
  

   2 Tisk grafike  na ALU panel dimenzije 42x29,7cm 

    kos 1,00 0,00 0,00 
  

   3 Razna nepredvidena ali dodatna dela po naročilu 
nadzora v višini  10% od vrednosti vseh del 

    10% 1,00 0,00 0,00 
 

    4 Projektantski nadzor pri izvedbi del - 3% od 
vrednosti vseh del 

    kos 1,00 0,00 0,00 
          
 

     Skupaj: 
  

0,00 
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2.6                         ZAKOLIČBENE TOČKE 
 

 
TOČKE ZAKOLIČBE KRAJINSKE UREDITVE – osnovni plato 
 
 
TOCKA X Y 

A 395396.1582 91168.8000 

B 395398.5748 91168.1596 

C 395396.3205 91159.6533 

D 395393.9039 91160.2937 
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2.7   RISBE 
 
 
1.01 SITUACIJA – OBSTOJEČE STANJE    M 1:50 

1.02 UREDITVENA SITUACIJA     M 1:50 

1.03 TEHNIČNA SITUACIJA      M 1:50 

 

2.01 PREREZ AA, PREREZ BB      M 1:50 

 

3.01 D1, ROBNIK – BETIONSKE PLOŠČE    M 1:10 

3.02 D2, BETONSKE PLOŠČE – ZELENICA    M 1:10 

3.03 D3, PP PESEK – GREDA – ZELENICA  M 1:10 

3.04 D4, BETONSKE PLOŠČE – PP PESEK – ZELENICA  M 1:10 

3.05 D5, BETONSKE PLOŠČE – KOVINSKI ROBNIK – GREDA M 1:10 

3.06 D6, BETONSKA KLOP      M 1:10 

3.07 D7, INFO TABLA      M 1:10 

3.08 D8, ZASADITEV GREDE     M   / 

 



Merilo= Risba:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaNaročnik:

Načrt:

Objekt: POSTAJALIŠČE ZA IZPOSOJO KOLES - EDA CENTER, Delpinova ulica 

št. projekta:

Vrsta projekta:

Datum: julij 2019

Opomba: mere kontrolirati na licu mesta št. lista: 1.01

Projektant: KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.

št. načrta: 08/2019-KA 08/2019KRAJINSKA ARHITEKTURA

PZI

ODSTRANITEV
REKLAMNIH PANOJEV 8kom

ODSTRANITEV DVEH
KLOPI IN SMETNJAKA

ODSTRANITEV DVEH
KLOPI

ZAKOLIČBA OSNOVNEGA PLATOJA

točka A X  395396.1582        Y  91168.8000

točka B X  395398.5748        Y  91168.1596

točka C X  395396.3205        Y  91159.6533

točka D X  395393.9039        Y  91160.2937



Merilo= Risba:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaNaročnik:

Načrt:

Objekt: POSTAJALIŠČE ZA IZPOSOJO KOLES - EDA CENTER, Delpinova ulica 

št. projekta:

Vrsta projekta:

Datum: julij 2019

Opomba: mere kontrolirati na licu mesta št. lista: 1.02

Projektant: KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.

št. načrta: 08/2019-KA 08/2019KRAJINSKA ARHITEKTURA

PZI

obstoječa zelenica

postajališče za izposojo kolesokrasna greda

okrasna greda

klop

klop

klop

peščena površina

betonske plošče peščena površina

info
tabla

obstoječi pločnik

obstoječa kolesarska steza

novo drevo

novo drevo

novo drevoklop



B
B

A A

Merilo= Risba:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaNaročnik:

Načrt:

Objekt: POSTAJALIŠČE ZA IZPOSOJO KOLES - EDA CENTER, Delpinova ulica 

št. projekta:

Vrsta projekta:

Datum: julij 2019

Opomba: mere kontrolirati na licu mesta št. lista: 1.03

Projektant: KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.

št. načrta: 08/2019-KA 08/2019KRAJINSKA ARHITEKTURA

PZI

S1
betonske plošče
grobo brušene
22m²+3,6m²

obstoječi pločnik

obstoječa kolesarska steza

S2
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DETAJL STIKA POVRŠIN - D1

OBSTOJEČ ROBNIK - BETONSKE PLOŠČE
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OBSTOJEČI

PLOČNIK

12 cm betonske plošče 50x80x12cm

(grobo brušene)

5 cm podložni beton/estrih

30 cm tamponski drobljenec (Ev2>80 Mpa)

geotekstil 300g/m²

utrjen planiran teren

S1

betonske prefabricirane plošče

naklon 1 %
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DETAJL STIKA POVRŠIN - D2

BETONSKE PLOŠČE - ZELENICA

12 cm betonske plošče 50x80x12cm

(grobo brušene)

5 cm podložni beton/estrih

30 cm tamponski drobljenec (Ev2>80 Mpa)

geotekstil 300g/m²

utrjen planiran teren

S1

betonske prefabricirane plošče

naklon 1 %

OBSTOJEČA

ZELENICA

nasutje s humusom

in zatravitev

naklon 1 %

Merilo= Risba:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaNaročnik:

Načrt:

Objekt: POSTAJALIŠČE ZA IZPOSOJO KOLES - EDA CENTER, Delpinova ulica 

št. projekta:

Vrsta projekta:

Datum: julij 2019

Opomba: mere kontrolirati na licu mesta št. lista: 3.02

Projektant: KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.

št. načrta: 08/2019-KA 08/2019KRAJINSKA ARHITEKTURA

PZI



DETAJL STIKA POVRŠIN - D3

PROTIPRAŠNO ZAŠČITENA PEŠČENA POVRŠINA - GREDA -

ZELENICA

OBSTOJEČA

ZELENICA

nasutje s humusom

in zatravitev

zasaditev po izboru

5cm zastirke iz lubja

PP filc

30 cm kvalitetne humozne zemlje

raščen teren

S3

greda trajnic

S2

pp peščena površina

3cm protiprašno zaščitena

peščena površina

30cm nevezana nosilna plast

(utrjen tamponski drobljenec)

geotekstil 300g/m²

planiran utrjen teren

temelj -

podložni beton

cinkan kovinski

robnik

v.20cm,deb.3mm

Merilo= Risba:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaNaročnik:

Načrt:

Objekt: POSTAJALIŠČE ZA IZPOSOJO KOLES - EDA CENTER, Delpinova ulica 

št. projekta:

Vrsta projekta:

Datum: julij 2019

Opomba: mere kontrolirati na licu mesta št. lista: 3.03

Projektant: KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.

št. načrta: 08/2019-KA 08/2019KRAJINSKA ARHITEKTURA

PZI



DETAJL STIKA POVRŠIN - D4

BETONSKE PLOŠČE - PROTIPRAŠNO ZAŠČITENA PEŠČENA

POVRŠINA - ZELENICA

nasutje s humusom

in zatravitev

S2

pp peščena površina

3cm protiprašno zaščitena

peščena površina

30cm nevezana nosilna plast

(utrjen tamponski drobljenec)

geotekstil 300g/m²

planiran utrjen teren

12 cm betonske plošče

(grobo brušene)

5 cm podložni beton/estrih

30 cm tamponski drobljenec

geotekstil 300g/m²

utrjen planiran teren

S1

betonske prefabricirane plošče

temelj -

podložni beton

cinkan kovinski

robnik

v.20cm,deb.3mm

Merilo= Risba:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaNaročnik:

Načrt:

Objekt: POSTAJALIŠČE ZA IZPOSOJO KOLES - EDA CENTER, Delpinova ulica 

št. projekta:

Vrsta projekta:

Datum: julij 2019

Opomba: mere kontrolirati na licu mesta št. lista: 3.04

Projektant: KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.

št. načrta: 08/2019-KA 08/2019KRAJINSKA ARHITEKTURA

PZI



DETAJL STIKA POVRŠIN - D5

BETONSKE PLOŠČE - KOVINSKI ROBNIK - OKRASNA GREDA

zasaditev po izboru

5cm zastirke iz lubja

PP filc

30 cm kvalitetne humozne zemlje

raščen teren

S3

greda trajnic

12 cm betonske plošče 50x80x12cm

(grobo brušene)

5 cm podložni beton/estrih

30 cm tamponski drobljenec

geotekstil 300g/m²

utrjen planiran teren

S1

betonske prefabricirane plošče

temelj -

podložni beton

cinkan kovinski

robnik

v.20cm,deb.3mm

Merilo= Risba:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaNaročnik:

Načrt:

Objekt: POSTAJALIŠČE ZA IZPOSOJO KOLES - EDA CENTER, Delpinova ulica 

št. projekta:

Vrsta projekta:

Datum: julij 2019

Opomba: mere kontrolirati na licu mesta št. lista: 3.05

Projektant: KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.

št. načrta: 08/2019-KA 08/2019KRAJINSKA ARHITEKTURA

PZI



Merilo= Risba:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaNaročnik:

Načrt:

Objekt: POSTAJALIŠČE ZA IZPOSOJO KOLES - EDA CENTER, Delpinova ulica 

št. projekta:

Vrsta projekta:

Datum: julij 2019

Opomba: mere kontrolirati na licu mesta št. lista: 3.06

Projektant: KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.

št. načrta: 08/2019-KA 08/2019KRAJINSKA ARHITEKTURA

PZI



Merilo= Risba:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaNaročnik:

Načrt:

Objekt: POSTAJALIŠČE ZA IZPOSOJO KOLES - EDA CENTER, Delpinova ulica 

št. projekta:

Vrsta projekta:

Datum: julij 2019

Opomba: mere kontrolirati na licu mesta št. lista: 3.07

Projektant: KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.

št. načrta: 08/2019-KA 08/2019KRAJINSKA ARHITEKTURA

PZI



Merilo= Risba:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaNaročnik:

Načrt:

Objekt: POSTAJALIŠČE ZA IZPOSOJO KOLES - EDA CENTER, Delpinova ulica 

št. projekta:

Vrsta projekta:

Datum: julij 2019

Opomba: mere kontrolirati na licu mesta št. lista: 3.08

Projektant: KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.

št. načrta: 08/2019-KA 08/2019KRAJINSKA ARHITEKTURA

PZI

greda A

greda B

12 kos - Lavandula angustifolia 'Edelweiss', bela sivka

8 kos - Salvia nemorosa 'Adrian', kadulja

12 kos - Festuca amethystina, zelena biljnica

40 kos - Iberis sempervirens, grenik

3 kos - Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety', belo pisana plazeča trdoleska


	Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

