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1.3   TEHNIČNO POROČILO   

 

 1. SPLOŠNO 

 

Predmet elaborata informacijskih oznak in opreme, kot sestavni del projektne dokumentacije IZVEDBENI NAČRT je 

ureditev informacijskih oznak in opreme na lokacijah 1, 2 in 3 v sklopu urejanja parkirnih mest za kolesa na 

območju železniške postaje Ljubljana.  

 

2. PREDMET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN ELABORATA 

 

Elaborat informacijskih oznak in opreme za ureditev parkirnih mest za kolesa na območju železniške postaje 

Ljubljana obravnava opremljenost lokacij parkirnih mest za kolesa s predpisanimi informacijskimi elementi in 

opremo. Minimalna oprema je bila določena v projektni nalogi št. SŽ 0043/PN, ki je priloga vodilne mape projekta 

št. 08/2-2018. 

 

 

3. VELJAVNI PREDPISI 

 

Postavitev informacijskih elementov in opreme je določena glede na potrebe in zasnovo ureditve parkirnih mest na 

treh lokacijah železniške postaje Ljubljana. 

 

Vsi informacijski elementi in oprema so oblikovani v skladu s celostno grafično podobo Slovenskih železnic in 

ostalimi, veljavnimi predpisi: 

 

• Priročnik o celostni grafični podobi II (datum 7/2009) 

• Navodila za projektiranje kolesarskih površin, RS Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC, junij 2012 

 

4. TEHNIČNI OPIS 

 

LOKACIJA INFORMACIJSKIH ELEMENTOV IN OPREME 

Izbor elementov je bil narejen na podlagi ureditve parkirnih mest za kolesa na treh lokacijah območja železniške 

postaje Ljubljana. Izvedba elementov in obseg zahtevanih informacij sta bila določena v projektni nalogi.  

 

Namestitve informacijskih elementov in opreme so razvidne v grafičnem delu elaborata in načrtu zunanje ureditve št. 

08/1-2018. 

 

Pred izvedbo elementov je potrebno preveriti predlagane lokacije namestitve elementov, preveriti ustrezno število 

elementov in narediti izmere na mestu (pritrditev, oblika in velikost nosilnih elementov, itn.). Natančne lokacije 

posameznih elementov je potrebno določiti skupaj z upraviteljem objekta in odgovornim strokovnim delavcem. 

 

OZNAKE IN OPREMA: 

 

• Označevalne table: oznake, piktogrami 

 

Na lokacijah se skladno z zahtevo projektne naloge postavi označevalne table, ki so sestavljene iz grafičnega 

simbola – piktograma, skladno z zahtevami CGP slovenskih železnic.  

Označevalna tabla ima belo ozadje (folija MACtac/MACal 9829-00, RAL 9016 Verkehrsweiss) ter piktogram A9 

(NCS S 4550-B20G, Avery Dennision 943).  



Označevalne table so dimenzije 50x50 cm z alu obrobo – kot prometni znak. Montirane na cinkano cev oz. steber v 

betonskem temelju. 

    piktogram A9   

Poleg označevalne table se postavi še informacijska tabla z informacijo o lokaciji in številu parkirnih mest za 

posamezne lokacije, ki se urejajo. Predstavljena mora biti tudi vrsta parkirnih mest: pokrita ali nepokrita parkirna 

mesta za kolesa.  

Informacijske table so dimenzije 50x40 cm z alu obrobo – kot prometni znak. Montirane na cinkano cev oz. steber v 

betonskem temelju. 

 

LOKACIJA 1 

 



 

LOKACIJA 2 

 

LOKACIJA 3 

 



Vsi informacijski elementi in oprema morajo biti oblikovani v skladu s celostno grafično podobo Slovenskih 

železnic, ki opredeljuje velikost, tipologijo, barve in itd...  

 

Način postavitve označevalne in informacijske table 

 

• Talne prometne oznake in ločilni prometni stebrički 

Med lokacijo 1 in 2  je predvidena ureditev kolesarske povezave z ustrezno talno signalizacijo, dispozicija je 

razvidna iz grafične priloge načrta 1.1 zunanja ureditev. Vse talne označbe je potrebno izvesti z obstojno 

dvokomponentno barvo s kremenčevim posipom, skladno s standardi. Kolesarska povezava se nahaja v območju 

prometnih površin za motorni promet in površinami za pešce na parkirišču. Zato je predvidena izvedba talne 

označbe 5233 –s hrapavo rdečo epoksidno prevleko, ki se nanaša v debelini 3 mm na asfaltno podlago. Prevleka iz  

pigmentiranega epoksidnega veziva mora biti v mejah RAL približno 3020 (1,00 kg/m2) in posip iz rdečega 

kremenovega peska RAL približno 3020 (granulacije 0,7 - 1,2 mm, 3,00 kg/m2). 

 

 

Kolesarska povezava med lokacijo 2 in 3 se izvede z naslednjimi elementi prometne signalizacije: 

 

1. Ločilna črta prometnih in kolesarskih površin: črta bele barve  5111-3,  širine 10 cm 

2. Označba kolesarskega pasa 5233, širine 20 cm. 

 



 

2. Piktogram za kolesarsko površino - 5609-1, dimenzije 80x90 cm 

 

 

 

Povezava se izvede v širini 2 m, kot dvosmerna kolesarska površina.  

 

Za ločitev prometnih površin od kolesarskih površin se po odstranitvi neustreznih in poljubno postavljenih cvetličnih 

korit dopolni linije LTŽ količkov – »stara ljubljana«, barve NCS S 4550-B20G. Dispozicija je razvidna iz načrta 1.1. 

Zunanja ureditev, št. 08/2-2018. 

 

• Oprema 

Lokacije se opremijo s stojali za kolesa, dim. 400x115 cm, višine 90 cm, za postavitev 10 koles. RF cevne 

konstrukcije iz krivljene cevi 50/3, z vmesno povezavo 30/3 za priklepanje koles, razdalja med posameznimi stojali 

osno je 100 cm, skupna dolžina stojala znača načeloma 400 cm. Predvidena je izvedba stojal v monoblok izvedbi in 

izvedbi z montažnim temeljem.  

 LOKACIJA 1: število parkirnih mest za kolesa – 80 PM 

LOKACIJA 2: število parkirnih mest za kolesa – 40 PM 



LOKACIJA 3: število parkirnih mest za kolesa – 124 PM  

SKUPAJ: število pakirnih mest za kolesa – 244 PM 

Dodatno se zagotovi na desni strani stopnišča podhoda do min. 30 PM, s prestavitvijo obstoječih monoblok stojal. 

Na lokaciji 3 se postavi servisno stojalo za kolesa za uporabo na javnih mestih. Stojalo iz pocinkanega jekla, prašno 

barvano, dim. 150cm, 45 cm, 65 cm, vključno z orodjem na inox žici, kot npr. ključ univerzalni nastavljivi 150, 

Garnitura inbus ključev 2,5-10 MH, izvijač ploščati 5,5×100, dvostranski viličasti ključ 13/14, dvostranksi viličasti 

ključ 15/17, kovinski snemalec pnevmatik, tlačilka z manomatrom, nastavek kompatibilen z vsemi vrstami ventilov. 

Servisno stojalo, kot npr. UNIOR "Popravi-si-sam" 1693E, servisno stojalo za kolesa. Vključno s AB montažnim 

temeljem dim. ca. 85x65x60 cm, pritrdilnim in montažnim materialom.  Barva ohišja RAL 9007. 

 

 

Klop z naslonom, dim. 220x70x48 cm, (višina naslona 40 cm), betonske noge v izvedbi peskanega betona, 

leseno sedalo in naslonjalo narebričeno – bankirai, vsi kovinski deli vroče cinkani, vijaki RF, klop mora biti 

masivna, skupna masa 300 kg, kot npr. klop URBANO, Kremen MB, Maribor.  

 

 

  
Koš za odpadke, ločevalni, 3x35 l, s pepelnikom, kvadrarten max dim. 105 x 40 x 65 cm, v izvedbi 

betonski izvedbi, obdelava iz peskanega betona, pokrov inox, opremljen z napisom o vrsti odpadka 



(najmanj dva jezika slo/ang) EMBALAŽA, OSTALI ODPADKI, PAPIR, folija Avery Dennision 943 + 

piktogram; kot npr. koš Separat, Kremen MB. 

 

 

 

Ureditveno območje na lokaciji 3 se ogradi s panelno ograjo kot npr. KOČEVAR Panel 2D -8/6/8 mm, RAL 

7016, višina 2030 mm, na severu in jugu na vzhodnem delu v območju obstoječega podpornega zidu 

perona pa višine 1030 mm. V izvedbo ograje spada tudi izvedba temeljev ter fiksiranje ograje v oporni zid.  
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piktogram_A9.pdf 

info_tabla_LOK1.pdf 

info_tabla_LOK2.pdf 
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