
KRASINVEST

Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670

inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana

 

 

1.1 NASLOVNA STRAN S KLJČNIMI PODATKI ONAČRTU 

NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: 
»01«NAČRT ARHITEKTURE 

 
INVESTITOR/NAROČNIK: 

OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija 
 (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 

 
OBJEKT: 

Ureditev 6 parkirišč za vzpostavitev sistema izposoje koles 
(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 

 
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 

PZI  
(IDZ Idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

PZI Projekt za izvedbo, PID Projekt izvedenih del) 
 

ZA GRADNJO: 
NOVA GRADNJA 

 (nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, 
sprememba namembnosti) 

 
PROJEKTANT: 

 

KRASINVEST inženiring, projektiranje in 

             geodetske storitve d.o.o., 

    Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA 

                                                                                                      (naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne 
                                                                                                          oseb projektanta,žig) 

              Odgovorni predstavnik: 
 

   Boris Rep univ.dipl.inž.grad. 
 

                         ODGOVORNI PROJEKTANT:  
  Irma Krapš Lampe, uni.dipl.inž.arh.; A-1771 

 
 

  
 

                                                                                                                                          Osebni žig, podpis 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:  
 Nataša Đukić Vasić, univ.dipl.inž.grad.;  G-0728 

 
  
 

 
  

                                                                                                                                   Osebni žig, podpis 
 

ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: 
         17-612-150 - A, Sežana, Januar 2018 

                           (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) 
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1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE št. 17-612-150-A 

 

1.1 Naslovna stran 

1.2 Kazalo vsebine načrta 

  

1.4 Tehnično poročilo 

1.5 Risbe 
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1.4 TEHNIČNO POROČILO 

 
 

Kazalo: 
 

1. SPLOŠNE OPOMBE 
      SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

 
2. ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

         SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 
         LOKACIJA 
         FUNKCIONALNA ZASNOVA 

 
3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

GRADBENE IZVEDBE 
OPIS ZEMELJSKIH DEL 
OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL  
OPIS ZIDARSKIH DEL  
OPIS KANALIZACIJE 

 
              OBRTNIŠKE IZVEDBE  

  OPIS MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ  
              OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA 
            OPIS IZVEDBE ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA 

       OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN 
OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA 
OPIS INŠTALACIJSKIH DEL 
OPIS DIMNIKOV, PREZRAČEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA 

          OPIS FINALNIH OBDELAV 
       IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE  

 
4. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 

SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ (TLAKI, STREHE) 
SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ (NOSILNE, NENOSILNEM PREDELNE STENE) 

 
5. TABELA PROSTOROV, POVRŠIN IN ZAKLJUČNIH OBDELAV 

 
 

6.  POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL  
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1.SPLOŠNE OPOMBE 

1.1SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 
 
 
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti 
(risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec 
dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture. 
 
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov 
ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, 
zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture. 
 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti,  
izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
 
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. kjer so možne alternative v 
izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, 
vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki 
jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
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2.ARHITEKTURNE ZNAČNILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
2.1SPLOŠEN OPIS ZASNOVE 
 

Opis obstoječega in predvidenega stanja 

Obstoječe stanje: 

Občini Idrija ni obstoječih kolesarnic, zato investitor želi IDZ in PZI za postavitev postaj za vzpostavitev sistema 
izposoje koles (Bike sharing) na območju mesta Idrija. 

predvideno stanje: 

Investitor  načrtuje ureditev 6 postaj za izposojo navadnih in električnih koles na območju naselja Idrija in 
sicer:  

Predvidena je ureditev 6 postaj - nadstrešnic  

od tega 4 postaje velikosti:: 

 velikost nadstreška - 6,40 m  X 2,00 m - polnilnica 6 priključnih mest + 4,10 m X 2,00 m - parkirišče 8 
mest + servisno stojalo za kolesa 

 
1 - PARKIRIŠČE BARBARA – parc.št.1075 /3 in 1075/2 
 
3- MESTNA HIŠA- par.št.1372 
 
4- DOM STAREJŠIH OBČANOV-par.št.2655/1 
 
5-STANOVANJSKA SOSESKA GRILČEVA-par.št.392/4 

in 

 2 postaje velikosti : 

 velikost nadstreška - 8,00 m  X 2,00 m - polnilnica 8 priključnih mest + 4,10 X 2,00 - parkirišče 8 mest 
in + servisno stojalo za kolesa. 

2 -MESTNI STADION – par.št. 2490/11 

6- NAKUPOVALNO SREDIŠČE-parc.št.193/16 

VSA KOLESA SO ELEKTRIČNA 

Za potrebe izdelave načrta je izdelan geodetski posnetek predlaganih lokacij. Skladno z razpisom je izvedbeni načrt 
izdelan skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17). 

Skladno z javnim razpisom je sistem postavitve postaj zasnovan tako, da je med njimi vsaj 200m, oddaljenost 
posamezne postaje od vira uporabnika pa ni oddaljena več kot 150 m, kar je razvidno iz situacij projektne 
dokumentacije. 

Glede na  Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13 z dne 1. 3. 2013), 
Uredbo o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 24/13 z dne 
20. 3. 2013) in  Uredbo o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 
26/13 z dne 28. 3. 2013) spadajo nadstrešnice  (grajena urbana oprema-do 40,00 m2) med enostavne objekte in za 
njih ni potrebno gradbeno dovoljenje. 
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Vse postaje so locirane na parcelah, ki so v lasti investitorja.  

Postaje so postavljene na največjih generatorjih prometa in sicer 

Iz grafične priloge »Lokacija postaj«, št. risbe S-00,  je razvidno, da je razdalja med posameznimi postajami najmanj 
200 m, postaje pa so manj kot 150 m oddaljene od virov uporabnikov. 

Postaje so locirane v neposredni bližini kolesarske poti, razen št. 5, za katero se je investitor odločil da jo izloči. 

Za potrebe vzpostavitve kontrolnega sistema je vsaka postaja  priključena na javno elektro in telekomunikacijsko 
omrežje in opremljena z videonadzorom, kar je obdelano v načrtu električnih instalacij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zahtevnost objekta enostavni objekti 

2 
Klasifikacija celotnega objekta 1274  Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje      

3 Klasifikacija  posameznih delov 
objekta Delež v skupni uporabni 

površini objekta Šifra podrazreda 

NADSTREŠNICE ZA 
KOLESARNICE - 
nadstrešnice za potnike na 
avtobusnih in drugih 
postajališčih, javne sanitarije 
in podobno 

12740  
 
 
 
 
 

9 
Navedba soglasij in soglasij za 
priključitev 
 

Soglasja v 
območju varovalnih 
pasov 

-Telekom Slovenije,  
 
-Elektro Primorska  
 
 -Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija 
  ( vodovod, kanalizacija) 
 
-Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija 
 
-PETROL, Slovenska energetska družba d.d.  
Dunajska cesta 50,                            
1527 Ljubljana  
 
-Javna razsvetljava    
Litijska cesta 263                                                                     
1000 Ljubljana 
 

Soglasja v 
varovanih območjih 

-ZVKDS, Območna enota Nova Gorica, Delpino 16, 5000 
Nova Gorica 
 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Vojkova 1b, p.p. 2608, 1000 Ljubljana, 
 
-Ministrstvo za okolje in prostor,  
Direkcija RS za vode                                                    
Oddelek povodja reke Soče,                                                   
Cankarjeva 62, 
5000 Nova Gorica 
 
 

Soglasja za 
priključitev 

-Telekom Slovenije,  
-Elektro Primorska  
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Tlak postaje se izvede v barvanem oz tiskanem betonu – AB plošča.C 30/37 XF4, debeline 15 cm, zaključen s fugo 
na kontaktu z obstoječim tlakom.. 

Ob vseh postajah se predvidi postavitev postaje za popravilo koles, neposredno ob postaji oz ob kolesarski stezi.  

 
3.TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 
3.1 GRADBENE IZVEDBE  
 

3.1.1 OPIS ZEMELJSKI DEL IN RUŠITVENIH DEL 
Opisano na posameznih situacijah in v popisu del. 
 

3.1.2 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANO BETONSKIH DEL 
 

AB plošča debeline 15 cm, trdnostni razred betona C 30/37 XF4,  
pasovni temelji 30/50 cm, trdnostni razred betona C 25/30 X C2. 
 

3.1.4 OPIS KANALIZACIJE 
Meteorna kanalizacija:  
Meteorne vode s strehe nadstrešnic se odvaja preko obstoječih peskolovov v obstoječo meteorno kanalizacijo oz 
prosto ponikajo v zelenici ob objektu  
 
3.2 OBRTNIŠKE IZVEDBE  
 

3.2.1OPIS MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ  
 

opis jeklene konstrukcije  
 

Nadstrešnice so projektirane kot skeletna jeklena konstrukcija varjena konstrukcija, sestavljena iz korten jekla, HOP 
[] profilov 160/80/6, HOP U 160x80x4 in HOP [] 80x80x4.  

Jeklo kvalitete S 355 JR. Jeklene konstrukcije izvedbeni razred konstrukcije EXC2. Jeklo kvalitete S 355 JR AKZ: C3 
po SIST EN ISO 12944 (v primeru kortena AKZ odpade) zvari: polnonosilni, vodotesni. 

Ležišča stebrov so vijačena - vpeta. Povesi strešnih in fasadnih leg so omejeni na L/300.  

Upoštevana je trapezna strešna  pločevina t=1,5 mm. 
 

3.2.6 OPIS INŠTALACIJSKIH DEL  
Vse postaje so vključene v sistem, ki omogoča ažurno informacijo o številu razpoložljivih koles na posamezni 
postaji , ki bo dostopna  na spletu oz. aplikaciji za mobilni telefon. Vsaka postaja ima javno razsvetljavo in 
videonadzor. 

 
3.2.6 OPIS INŠTALACIJSKIH DEL  
Vse postaje so vključene v sistem, ki omogoča ažurno informacijo o številu razpoložljivih koles na posamezni 

postaji , ki bo dostopna  na spletu oz. aplikaciji za mobilni telefon. Vsaka postaja ima javno razsvetljavo in 
videonadzor. 

 
 priključitev na obstoječe el. energetsko omrežje  v upravljanju  Elektro Primorske,  

           Vse kolesarnice se priključujejo na el. omrežje in sicer s priključkom 1X20 A 
             

 priključitev na obstoječe telekomunikacijsko omrežje  v upravljanju  Telekom Slovenije,  
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Vse kolesarnice se priključujejo na širokopasovno omrežje. 
 

3.2.8 OPIS FINALNIH OBDELAV 
Zunanjost objekta:  
 
- Zunanji tlaki:  

Tlak postaje se izvede v barvanem betonu– AB plošča.C 30/37 XF4, debeline 15 cm, zaključen s fugo na kontaktu z 
obstoječim tlakom.. 
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6. POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 
 



 

inženiring, gradbeništvo in trgovina d.o.o. Sežana
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1.5 RISBE 

 
 


