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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. 

 

Obe postaji javnega sistema izposoje koles sta postavljeni ob 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. 

 

Sistem vključuje 8 lokacij s postajami za izposojo koles, ki so bile obdelane v sklopu projekta PR413 in 2 

dodatni lokaciji na Pristavi in na Šolskem kareju ob Magistrali, ki sta predmet tega projekta. Vsa 

postajališča predvidevajo tudi priklopna mesta za električna kolesa. 

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

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

- Solkan-Most (3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa) (GLEJ PROJEKT PR413), 

- Gradnikova (3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa) (GLEJ PROJEKT PR413), 

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

PR413), 

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

PROJEKT PR413), 

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

PROJEKT PR413), 

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

PR413). 

 

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 

- 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  
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- Geodetski posnetek, Žolnir, maj 2019 

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

- Projektni pogoji upravljavcev komunalnih vodov 

 
 
 
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 inštalacije 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 bližini 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. 

 

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) 

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
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- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list 
RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) 

 
 

4.2 POSTAJALIŠČA ZA IZPOSOJO KOLES 
 
Sistem vključuje 8 lokacij s postajami za izposojo koles, ki so bile obdelane v sklopu projekta PR413 in 2 

dodatni lokaciji na Pristavi in na Šolskem kareju ob Magistrali. Vsa postajališča predvidevajo tudi 

priklopna mesta za električna kolesa. 

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

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

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

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

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

PROJEKTA, 

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

PROJEKTA, 

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

PREDMET PROJEKTA, 

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

PROJEKTA. 

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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Slika 1 Pregledna situacija sistema izposoje v Mestni občini Nova Gorica  

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

200 cm z dodanim manevrskim prostorom 200 cm za izvlek. 

 

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 

postaj so terminal, stojala za kolesa in kolesa. 
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Na lokaciji Pristava se izvede betonska temeljna plošča, ki bo prebarvana z dvokomponentno barvo s 

posipom (RAL3011), s čimer bo postajališče tudi vizualno ločeno od okolice. V AB ploščo na lokaciji 

Pristava je potrebno vgraditi inštalacijske cevi v skladu z zahtevami elektro projekta in izbranega 

ponudnika sistema izposoje koles! 

 

 
 
Slika 2 Skica tipičnega priklopnega mesta z manevrskim prostorom 

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

na vseh lokacijah, širina betonskih plošč pa se prilagodi specifikam posameznih lokacij. 

 

Na lokaciji Šolski kare ob Magistrali je lokacija izposojevalnice za kolesa na mestu, kjer je podlaga 

izvedena iz večbarvnih pranih plošč položenih v karirast vzorec po celotnem območje parka. Na tej dveh 

lokaciji zato izvedba temeljne betonske plošče ni potrebna. Sistem se vijači direktno v že obstoječo 

podlago. 
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 ŠOLSKI KARE OB MAGISTRALI 

 
Predvidena je postaja z osmimi priklopi: 3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa. 
Postaja se uredi na obstoječi tlakovani površini. Sistem izposoje se vijači direktno v tlakovano površino 
kot blok. 
 

 
 
Slika 3 Lokacija Šolski kare ob Magistrali 

 
 

Slika 4 Dispozicija temeljne plošče s pripadajočim manevrskim prostorom za lokacijo Šolski kare ob Magistrali. 

 
Za izposojevalnico je rezerviran prostor 7.20 m x 2.00 m. Točne dimenzije bodo odvisne od izbranega 
ponudnika sistema izposoje. Mikrolokacijo postavitve bloka izposoje in INFO table potrdi Projektant 
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oziroma Nadzor investitorja. 
 
Obseg gradbenih del: 
- Pripravljalna dela 

o Priprava in zaščita gradbišča 
- Zaključna dela 

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

 
 

4.2.1.1. ZAKOLIČBENE TOČKE ZA LOKACIJO ŠOLSKI KARE OB MAGISTRALI 

 
Zakoličba ni potrebna.  
 
Mikrolokacijo sistema izposoje in INFO table se prilagodi obstoječem tlakovanju (tlakovci iz pranega 
peska), ki je del celostne zunanje ureditve območja trga.  
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 PRISTAVA 

 
Predvidena je postaja z osmimi priklopi: 3x priklop električnih koles, 5x priklop za navadna kolesa.  
Postaja se uredi na zelenem pasu med peš potjo in dostopno cesto 
 

 
 

Slika 5 Lokacija mestno središče – Pristava 

Za izposojevalnico se predvidi temeljna AB plošča dimenzij 560 cm x 200 cm. Površina pohodne 
ploskve je obdelana kot grobo brušen beton. 
 
Obseg gradbenih del: 
- Rušitvena dela in pripravljalna dela 

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

- 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 

- Zaključna dela 
o Asfaltiranje 
o Barvanje piktograma za kolesarska postajališča - 5612. 
o Postavitev INFO table. 
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4.3.1.1. ZAKOLIČBENE TOČKE ZA LOKACIJO PRISTAVA 

 

 
Višinsko AB ploščo v projektiranih padcih prilagoditi višini obstoječega asfalta. 
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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 Šolski kare ob Magistrali 201 1:1000 

03 Gradbena situacija in prerezi Šolski kare ob Magistrali 202,231 1:50 

04 Pregledna situacija Pristava 201 1:1000 

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

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

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

 PRILOGA   

 INFO tabla (Načrt krajinske arhitekture)   



projektiranje . svetovanje . ekologija

Kranjska ceste 24, 4202 Naklo



projektiranje . svetovanje . ekologija

Kranjska ceste 24, 4202 Naklo



projektiranje . svetovanje . ekologija

Kranjska ceste 24, 4202 Naklo



projektiranje . svetovanje . ekologija

Kranjska ceste 24, 4202 Naklo



projektiranje . svetovanje . ekologija

Kranjska ceste 24, 4202 Naklo



projektiranje . svetovanje . ekologija

Kranjska ceste 24, 4202 Naklo
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