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1.0 SPLOŠNO 
 
Občina Tržič ima namen opremiti in posodobiti posamezna avtobusna postajališča na 
območju Občine Tržič. Predmet načrta je izdelava dokumentacije za dobavo in montažo 
opreme postajališč (nadstreški) na naslednjih lokacijah: Bistrica (Kovorska cesta), Loka, 
Kovor, Pristava, Podvasca, Jelendol in Paloviče. Namen projekta je, da so vsa urbana 
postajališča opremljena na enak način, kot je npr. opremljeno novo avtobusno postajališče v 
Križah (slika 1). Za vaško postajališče pa je izbrana lesena nadstrešnica povzeta po projektu: 
Tipski objekt avtobusnega postajališča za vaška območja v Občini Tržič (projektant Boštjan 
Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh., julij 2017). 
 

 
Slika 1: Avtobusno postajališče v Križah (ozka bočna zasteklitev) 

 
 
Predmet ureditve so naslednja avtobusna postajališ ča (urbani tip): 
 

IME POSTAJALIŠ ČA 
 

Št. 
parcele 

k.o. 

BISTRICA – KOVORSKA CESTA 
 

1119/1 2144 - Bistrica 

LOKA 1 
 

853/88 2146 - Kovor 

LOKA 2 
 

853/119 2146 - Kovor 

PRISTAVA - PODVASCA 
 

858/13 
549/3 

2147 - Križe 

PRISTAVA 
 

854/3 2147 - Križe 

 
Predmet ureditve so naslednja avtobusna postajališ ča (vaški tip) 
 

IME POSTAJALIŠ ČA 
 

Št. 
parcele 

k.o. 

PALOVIČE 
 

732/50 2145 - Leše 

JELENDOL 
 

1008 2142 – Lom 
pod Storžičem 
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2.0. PREDVIDENA UREDITEV POSTAJALIŠ Č – URBANI TIP 
 
Za opremo avtobusnih postajališč smo izbrali tip urbanih postajališč (primer AP Križe), in 
sicer kot npr. nadstrešnica avtobusnega postajališča tip APL 03 (proizvajalec Lešnik d.o.o. iz 
Lenarta), ki je sestavljena iz dveh modulov. Nadstrešnice so iz jeklene konstrukcije (vroče 
cinkana) v zeleni barvi z bočno zasteklitvijo. Na tistih postajališčih, kjer ni dovolj prostora se 
uporabijo nadstrešnice tip APL 03 z ozko bočno zasteklitvijo.  
 
Dimenzija nadstrešnice je (dolžina x širina x višina ) 3,06 x 1,67 x 2,58 m. Širina  standardne 
bočne zasteklitve je 1,33 m, širina ozke bočne zasteklitve pa 0,750 m (glej priložene detajle).  
 
Nadstrešnice so v celoti montažna konstrukcija z sestavljenimi (dvocevnimi) nosilnimi stebri. 
Imajo ločno strešno konstrukcijo, kritina je iz umetne mase, ki je odporna na atmosferske 
vplive. Stene oz. zasteklitev mora biti iz kaljenega in brušenega varnostnega stekla. Konzole 
za pritrditev stekla so iz eloksiranega aluminija, vijaki konzol pa iz nerjavnega jekla. Znotraj 
nadstrešnice je sedežna klop iz masivnega lesa, opozorilni napis za prepoved plakatiranja, 
na steklenih stenah so opozorilni znaki za ptice, na zunanji strani nadstrešnice pa je 
montiran koš za odpadke. Konstrukcija je predvidena v temno zeleni barvni niansi RAL 6005.  
 
Nadstrešnice so temeljene po navodilih in detajlih proizvajalca . Izvedejo se 
armiranobetonski temelji (dimenzije temeljev odvisne glede na tip postaje in tip bočne 
zasteklitve – za tip APL 03 so dimenzije temeljev 3,10 x 1,45 x 0,3 m), v katere se vstavi tudi 
jeklena sidrna armatura za pritrditev nadstrešnice. Način izvedbe temeljev in sidranja je 
razviden iz priloženega detajla proizvajalca. Na tistih mestih, kjer se nadstrešnice 
postavijo na obstoje če temelje oz. AB ploš če je potrebno izdelati delavniški na črt 
sidranja, ter prilagoditve nadstrešnice, ki ga je p otrebno uskladiti z dobaviteljem 
nadstrešnic . To ni predmet tega načrta, izvajalec mora ta stroške zajeti v ponudbeni cenah.  
Potrebno je izvesti tudi ozemljitev nadstrešnice.  
 

 
Slika 2: Postajališče TIP APL 03 – široka bočna zasteklitev (brez koša za odpadke) 
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Slika 3: Postajališče TIP APL 03– ozka  bočna zasteklitev (z košem za odpadke) 
 
 
 
3. PREDVIDENA UREDITEV POSTAJALIŠ Č – VAŠKI TIP 
 
Za vaški tip avtobusnega postajališča je predvidena lesena nadstrešnica, skladno z 
projektom: Tipski objekt avtobusnega postajališča za vaška območja v Občini Tržič – manjša 
velikost (projektant Boštjan Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh., julij 2017). Slike 4,5,6 in 7 so 
povzete iz navedenega projekta. 
 
Nadstrešnica je lesena konstrukcija, temeljena na armiranobetonsko temeljno ploščo  
(dimenzija temeljne betonske plošče je 3,40 x 2,80 m, debeline 30 cm). Ostrešje je lesena 
konstrukcija, streha je izvedena kot dvokapnica z naklonom 34°, dimenzije 4,28 x 2,23 m 
(zadnji del) in 4,28 x 1,18 m (sprednji del). Streha je pokrita z betonskimi strešniki.  Vsi leseni 
deli so zaščiteni proti vremenskimi vplivi ter premazani z protiinsekticidnim premazom. 
 
Fasada objekta je iz oblikovanega opaža iz desk debeline 24 mm, ki so zaščitene proti 
vremenskim vplivom ter premazane z protiinsekticidnim premazom. Odvodnjavanje iz strehe 
je predvideno preko žlebov v ponikovalnico.  
 
Znotraj je predvidena sedežna klop iz masivnega lesa, na zunanji strani na fasadi pa oglasna 
tabla.  
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Slika 4: Tloris pritličja - postajališče vaški tip 

 
Slika 5: Prečni prerez - postajališče vaški tip 
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Slika 6: Desna fasada - postajališče vaški tip 

 

 
Slika 7: Zadnja fasada – postajališče vaški tip 
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4. OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI - SPLOŠNO 
 
Obstoječi komunalni vodi na lokacijah postavitve novih avtobusnih postajališč (nadstrešnic) 
so vrisani informativno po podatkih iz aplikacije PISO.   
 
Pred začetkom izvedbe zemeljskih del za izdelavo temeljev oz. temeljne plošče za 
nadstrešnice je nujno potrebna zakoličba vseh komunalnih vodov (Telekom, Plin, Elektro, 
Javna razsvetljava, Telemach, T2, vodovod, kanalizacija...)  
 
Potrebno je zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini komunalnih vodov. Način 
zaščite bo dogovorjen na terenu pri skupnem ogledu investitorja, izvajalca in nadzornega 
posameznih upravljavcev. 

 
Gradbena dela v bližini podzemnih vodov je obvezno izvajati z ročnim izkopom pod 
nadzorom  strokovnih služb upravljavcev. 
 
Potrebno je upoštevati odmike nadstrešnice od obstoječih komunalnih vodov, skladno z 
pogoji posameznih upravljavcev. V kolikor odmikov ne bo možno doseči bodo potrebne 
prestavitve komunalnih vodov, skladno z navodili upravljavcev. 
 
Pred začetkom del se na terenu izvede zakoli čba obstoje čih komunalnih vodov ter 
zakoli čba robov temeljev ter zunanjih gabaritov nadstrešni c. Glede na ugotovljeno 
stanje se nato to čna mikrolokacija nadstrešnic dolo či na terenu glede na potek 
komunalnih vodov.  
 
PRI IZVAJANJU DEL  JE POTREBNO UPOŠTEVATI VSE POGOJ E, KI SO NAVEDENE V 
SOGLASJIH, KI SO PRILOŽENI PROJEKTNI DOKUMENTACIJI.   
 
 
4.1 ELEKTRO VODI 
 
Čez predmetne posege potekajo obstoječi 0,40 kV in 20 kV kablovodi in 0,40 kV nadzemni 
vodi. Projektni dokumentaciji so priloženi načrti z vrisanimi elektroenergetskimi vodi in 
napravami, pridobljeni s strani Elektra Gorenjske.  
 
Pred začetkom posega v prostor je potrebno pri pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo 
elektro vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektro vodov 
in naprav.  
 
Varovalni pas 0,40 kV in 20 kV kablovoda je 1 m na vsako stran od osi elektroenergetskega 
voda.  
Varovalni pas 0,40 kV nadzemnega voda je 1,5 m na vsako stran od osi elektroenergetskega 
voda.  
 
Vse morebitne prestavitve elektroenergetskih objektov in naprav je potrebno narediti 
projektno. Projekte mora investitor naročiti pri Službi za projektivo, Elektro Gorenjska d.d. 
 
 
4.2. TELEKOM VODI 
 
Na parcelah v varovalne pasu predvidene gradnje potakajo obstoječi zemeljski TK vodi. Pred 
pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vodov. Pred pričetkom izvajanja del se bo sklenil 
dogovor o zaščiti in morebitni prestavitvi TK vodov, med investitorjem, izvajalcem in 
nadzorom Telekoma Slovenije d.d. 
Pred pričetkom gradnje je obvezno pisno obvestiti Telekom Slovenije.  
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4.3. PETROL PLIN 
 
Vsi izkopi v bližini plinovodnih cevi morajo biti izvedeni ročno. Odkopane cevi je potrebno 
zaščititi pred mehanskimi vplivi. Vse potrebne prestavitve obstoječih vodov in naprav 
bremenijo investitorja.  
 
 
 
5. OBSTOJEČE STANJE Z PRIKAZOM OBSTOJE ČIH KOMUNALNIH VODOV IN 
PREDVIDENA NOVA UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠ Č 
 
 
5.1 AVTOBUSNO POSTAJALIŠ ČE BISTRICA – KOVORSKA CESTA 
 

 
Slika 8: DOF posnetek obstoječega stanja Kovorska cesta z označeno lokacijo postavitve 

nove postaje 
 

 
Slika 9: Obstoječe stanje na Kovorski cesti 
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Na Kovorski cesti v smeri iz Bistrice proti Loki (LC 428131 Zvirče – Kovor – Bistrica) je 
označeno avtobusno postajališče na vozišču. Na območju avtobusnega postajališča je 
izvedena tudi asfaltna razširitev, ni pa postavljene nadstrešnice. 
Za asfaltno razširitvijo je predvidena postavitev novega postajališča (nadstrešnice) kot npr. 
APL03 (po detajlih proizvajalca), zaradi pomanjkanja prostora se izvede ozka bočna 
zasteklitev (glej slika 1 in 3). Na zunanji strani se montira koš za odpadke.  
 
 
 
OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI 
 
Po podatkih iz aplikacije PISO (slika 10) je na območju avtobusnega postajališča na Kovorski 
cesti podzemna kabelska kanalizacija – Telekom Slovenije (označena z zeleno barvo), 
gradnja se prav tako nahaja v vplivnem območju ostalih vodov. Pred začetkom del je 
potrebna zakoličba komunalnih vodov, skupaj z upravljavcem vodov Telekom Slovenije, se 
na podlagi zakoličbe mikrolocira lokacija novega avtobusnega postajališča (nadstrešnica) – 
glede na obstoječi potek telekom vodov. Dela v bližini komunalnih vodov je potrebno izvajati 
z ročnim izkopom.  
 
 
 

 
Slika 10: Obstoječi komunalni vodi na Kovorski cesti 
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5.2 AVTOBUSNO POSTAJALIŠ ČE NA LOKI 1 (smer Bistrica – Kovor) 
 
 

 
Slika 11: DOF posnetek obstoječega stanja z označeno lokacijo postavitve nove postaje 

 

 
Slika 12:  Obstoječe stanje na Loki iz smeri Bistrica proti Kovorju 

 
 
Na Loki – iz smeri Bistrice proti Kovorju (LC 428131 Zvirče – Kovor – Bistrica) je že 
postavljeno leseno avtobusno postajališče. Postajališče je označeno tudi na vozišču, 
izvedena je asfaltna razširitev. Obstoječe postajališče se poruši v celoti ter odpelje na stalno 
deponijo.  
Na lokaciji se postavi novo avtobusno postajališče kot npr. tip APL03, (slika 2), z standardno 
bočno zasteklitvijo in dodatno z košem za odpadke na zunanji strani postajališča.  



Ureditev avtobusnih postajališč v Občini Tržič       3.4.1  Tehnično poročilo 

 

Nadstrešnica se postavi skladno z detajli in navodili proizvajalca. Nova nadstrešnica se lahko 
postavi nekoliko bolj proti asfaltni razširitvi ob vozišču.  
 
Pred začetkom del je potrebno, skladno z kulturnovarstvenim soglasjem, Spominsko 
znamenje Janezu Jelecu pod Dunajco v Kovorju (EŠD 29860) ustrezno zaščititi z gradbenim 
panojem. O izvedbi zaš čite se obvesti ZVKDS vsaj pet delovnih dni pred za četkom del.  
 
OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI 
 
Na območju postavitve novega avtobusnega postajališča potekajo komunalni vodi. V bližini 
poteka obstoječe primarno vodovodno omrežje, ki je po podatkih iz projekta izvedenih del od 
obstoječe nadstrešnice povsod odmaknjeno več kot 3,50 metra. 
 
5.3 AVTOBUSNO POSTAJALIŠ ČE NA LOKI 2 (smer Kovor - Bistrica) 
 

 
Slika 13:  Obstoječe stanje na Loki iz smeri Kovorja proti Bistrici 

 
 

Na Loki iz smeri Kovorja proti Bistrici (LC 428131 Zvirče – Kovor – Bistrica) je izvedeno 
avtobusno postajališče z odstavno nišo, prav tako je ob avtobusnem postajališču hodnik za 
pešce. Za hodnikom za pešce je že izveden tlakovan plato, kamor se lahko postavi 
nadstrešnica za avtobusno postajališče. Predvidena je nadstrešnica kot npr. tip APL 03, ki se 
postavi skladno z navodili proizvajalca.  
Sidra za novo nadstrešnico je potrebno z izvajalcem nadstrešnice prilagoditi tako, da bo 
možno sidranje že izvedene betonske temelje. Prav tako se glede na izvedeni plato prilagodi 
tudi konstrukcijo nadstrešnice. Vsi detajli sidranja in delavniški načrti niso predmet tega 
načrta. Pred izvedbo del je potrebno preveriti ustreznost obstoječih temeljev. Na zunanji 
strani nadstrešnice se zmontira koš za odpadke.  
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5.4 AVTOBUSNO POSTAJALIŠ ČE PRISTAVA – PODVASCA 
 

 
Slika 14: DOF posnetek obstoječega stanja z označeno lokacijo postavitve nove postaje, ter 
obstoječimi komunalnimi vodi 
 
 

 
Slika 15: Obstoječe stanje na Podvasci v smeri Pristava – Križe 
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V Pristavi – na križišču z Podvasco v smeri Pristava – Križe (LC 428051 Pristava – Križe) je 
avtobusno postajališče označeno na vozišču in je brez nadstrešnice (slika 15). 
 
Ob vozišču je predvidena postavitev novega postajališča (nadstrešnice) kot npr. APL 03 (po 
detajlih proizvajalca), z ozko bočno zasteklitvijo (glej slika 1 in 3). Na zunanji strani se 
montira koš za odpadke.  Nadstrešnica se postavi nekoliko nižje od križišča, da ne ovira 
preglednosti.  
 
 
OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI  
 
Na območju potekajo obstoječi komunalni vodi, ki so povzeti iz aplikacije PISO (slika 14). Z 
modro barvno je označeno vodovodno omrežje z zeleno barvo pa kabelska kanalizacija 
Telekoma Slovenije. Po podatkih iz projekta izvedenih del je vodovodno omrežje od roba 
asfalta oddaljeno med 3,50 in 4,00 metra. 
Pred začetkom del je potrebna zakoličba vseh komunalnih vodov na tem delu, po zakoličbi 
se  skupaj z upravljavci posameznih vodovod mikrolocira novo avtobusno postajališče 
(nadstrešnica) – glede na obstoječi potek komunalnih vodov.  Dela v bližini komunalnih 
vodov je potrebno izvajati z ročnim izkopom.  
 
  
5.5 AVTOBUSNO POSTAJALIŠ ČE PRISTAVA 
 

 
Slika 16: DOF posnetek obstoječega stanja z označeno lokacijo postavitve nove postaje, ter 
obstoječimi komunalnimi vodi 
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Slika 17: Obstoječe stanje v Pristavi v smeri iz Tržiča proti Križam 
 
 
V Pristavi je avtobusno postajališče označeno na vozišču (LC 428121), na betonski plošči je 
postavljena lesena nadstrešnica (slika 17). Predvideno je rušenje obstoječe lesene 
nadstrešnice z odvozom na stalno deponijo.  
Postavi se nova nadstrešnica tipa kot npr. APL 03 z ozko bočno zasteklitvijo in košem za 
smeti. Sidra za novo nadstrešnico je potrebno z izvajalcem nadstrešnice prilagoditi tako, da 
bo možno sidranje jeklene konstrukcije v obstoječo betonsko ploščo, na kateri je sedaj 
postavljena obstoječa nadstrešnica.  Izvede se jeklena konstrukcija, ki se jo sidra v obstoječo 
betonsko ploščo, na katero se potem postavi nadstrešnica.  Detajli sidranja, podkonstrukcija 
ter statični in delavniški načrti niso predmet tega projekta, izvajalec naj to upošteva v 
ponudbeni ceni.  
 
 
5.6. AVTOBUSNO POSTAJALIŠ ČE PALOVIČE (VAŠKI TIP) 
 

 
Slika 18: DOF posnetek obstoječega stanja z označeno lokacijo postavitve nove postaje, ter 
obstoječimi komunalnimi vodi 
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Slika 19: Obstoječe stanje na križišču proti Palovičam 
 
Avtobusno postajališče v Palovičah je postavljeno na križišču lokalne ceste 348071 (Brezje – 
Leše) in JP 928493 (Paloviče – Leše). Predvidena je porušitev obstoječega postajališča za 
odvozom na stalno deponijo.  
Na isti lokaciji se postavi novo avtobusno postajališče vaškega tipa (glej slike 4,5,6,7). Vaški 
tip avtobusnih postajališč je podrobno obdelan v projektu: Tipski objekt avtobusnega 
postajališča za vaška območja v Občini Tržič (projektant Boštjan Gabrovšek, 
univ.dipl.inž.arh., julij 2017). 
 
 
OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI 
Po podatkih iz aplikacije PISO na območju postavitve nove avtobusne postaje ni obstoječih 
komunalnih vodov. Pred začetkom del je potrebno z upravljavcem vaškega vodovoda 
zakoličiti obstoječi vaški vodovod, ki poteka v tem delu,  
 
 
5.7. AVTOBUSNO POSTAJALIŠ ČE JELENDOL (VAŠKI TIP) 
 

 
Slika 20: DOF posnetek obstoječega stanja z označeno lokacijo postavitve nove postaje, ter 
obstoječimi komunalnimi vodi 
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Slika 21: Obstoječe stanje v Jelendolu 
 
 
V Jelendolu ni označenega avtobusnega postajališča na vozišču, prav tako ni postavljene 
avtobusne postaje.  
Predvidena je postavitev novega avtobusnega postajališča ob vozišče lokalne ceste 428031.  
Postavi se avtobusno postajališče vaškega tipa (glej slike 4,5,6,7), ki  je podrobno obdelan v 
projektu: Tipski objekt avtobusnega postajališča za vaška območja v Občini Tržič (projektant 
Boštjan Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh., julij 2017). 
 
 
OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI 
Po podatkih iz aplikacije PISO na območju predvidene nove avtobusne postaje ni obstoječih 
komunalnih vodov.  
 
 
 
6. IZVEDBA 
 
Pri izdelavi ponudbe mora izvajalec upoštevati splošne pogoje, ki so sestavni del popisa. 
Prav tako predlagamo, da izvajalec pred oddajo ponudbe opravi terenski ogled vseh lokacij 
postavitve avtobusnih postajališč.  
 
Izvajalec mora dela izvajati z upoštevanjem vseh ukrepov varnosti in zdravja pri delu. Prav 
tako mora imeti gradbišče urejeno skladno z veljavno zakonodajo.  
 
Izvajalec mora pred vgradnjo dostaviti izjave o lastnostih za materiale, ki jih bo vgrajeval.  
 
PRI IZVAJANJU DEL  JE POTREBNO UPOŠTEVATI VSE POGOJ E, KI SO NAVEDENE V 
SOGLASJIH, KI SO PRILOŽENI PROJEKTNI DOKUMENTACIJI.   Pred začetkom 
zemeljskih del je potrebno naro čiti zakoli čbo vseh obstoje čih komunalnih vodov!  
 



Ureditev avtobusnih postajališč v Občini Tržič       3.4.1  Tehnično poročilo 

 

V primeru, da se na območjih posega najde arheološka ostalina, mora investitor od 
Ministrstva za kulturo RS pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev 
dediščine.  
 
 
 
 
Kranj, avgust 2017 
 
 
Pripravil: 
mag. Matjaž DOLENEC, u.d.i.vki. 

 
 
 
 
Odgovorni projektant: 

              Ivan MEGLIČ, inž. grad. 


