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TEHNIČNO POROČILO – PARKIRIŠČE NA PARCELI 392/59 k.o. 705 Slivnica 

 

SPLOŠNO 
 
Tehnično poročilo je zasnovano na podlagi idejne zasnove. Natančneje se vsi sestavni deli 
določijo v PZI projektni dokumentaciji.  
 
Na delu parcele št. 392/59, k.o. 705 Slivnica je predvidena gradnja parkirišč za potrebe 
javnega programa - trgovine, lokalov za storitvene dejavnosti ter gostinskega lokala, ki so 
predvideni v sklopu večstanovanjskega objekta na parceli št. 392/70 k.o. 705 Slivnica. V 
situaciji je prikazano maksimalno število možnih parkirišč, ki jih je možno umestiti na dano 
lokacijo. Izvede se lahko tudi manjše število parkirišč v skladu z zahtevami veljavnega OPN 
za posamezne vsebine. Preko parkirišča je predviden tudi dovoz do parkirišča na parceli št. 
392/70 k.o. 705 Slivnica, ki je predvideno za potrebe stanovalcev v večstanovanjski stavbi.  
Preko parkirišča se dovoli tudi vožnja dostavnih vozil za potrebe trgovine. 
Gradnja parkirišča je predvidena v sklopu OPPN SL 17/1. 
 

LOKACIJA 
 
Lokacija 
Predvideno parkirišče se nahaja na parcelni št. 392/59, k.o. 705 Slivnica. Dovoz je predviden 
iz Polanske ceste. Priključek na javno cesto je že izveden.  
 

FUNKCIONALNA ZASNOVA  
 
Na delu parcele št. 392/59, k.o. 705 Slivnica je predvidena gradnja parkirišč za potrebe 
javnega programa - trgovine, lokalov za storitvene dejavnosti ter gostinskega lokala, ki so 
predvideni v sklopu večstanovanjskega objekta na parceli št. 392/70 k.o. 705 Slivnica. V 
situaciji je prikazano maksimalno število možnih parkirišč, ki jih je možno umestiti na dano 
lokacijo. Izvede se lahko tudi manjše število parkirišč v skladu z zahtevami veljavnega OPN 
za posamezne vsebine. Preko parkirišča je predviden tudi dovoz do parkirišča na parceli št. 
392/70 k.o. 705 Slivnica, ki je predvideno za potrebe stanovalcev v večstanovanjski stavbi.  
Preko parkirišča se dovoli tudi vožnja dostavnih vozil za potrebe trgovine. 
 
Predvidenih je maksimalno 84 parkirnih mest, dvostransko nanizanih vzdolž voznih poti. Kot 
parkiranja je 90 stopinj. Asfaltirane vozne poti so dimenzionirane za dvosmerni promet širine 
6 m. Vozna pot, predvidena za vožnjo dostavnih vozil, se po potrebi ustrezno razširi, sicer so 
vozne poti in parkirišča dimenzionirana za potrebe osebnih vozil.  
Od 84 parkirnih mest jih je 5 predvidenih za vozila invalidov ter 5 pa parkiranje vozil z malimi 
otroki. Oboja morajo biti ustrezno označena. 4 parkirna mesta so predvidena za parkiranje 
električnih vozil s polnilnimi mesti. 
Parkirna mesta so dimenzionirana v skladu z Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na cestah: 

- Klasično parkirno mesto: 250x500cm 
- PM rezervirano za vozila invalidov: 240x540 cm + 150 cm pas , ki si ga po dve 

sosednji parkirišči delita 
- PM rezervirano za vozila z malimi otroki: 270 cmx 500 cm 

Med nizoma parkirišč je zeleni pas z minimalno 1 funkcionalnim drevesom z višino krošnje 
najmanj 2,50 m na 5 parkirnih mest. Drevesa morajo biti po parkirišču enakomerno 
razporejena. Vse površine izven voznih poti in parkirnih mest se zazelenijo. Določena 
parkirna mesta se tlakujejo s travnimi ploščami. Prečno na parkirišča poteka pločnik – 
prehod za pešce za varen prehod do objekta. Ob prehodu so nanizana parkirišča za vozila z 
malimi otroki ter prostori za hrambo nakupovalnih vozičkov. 
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Dovoli se preseganje za 70 cm ( dolžina parkirnega mesta 430 cm + 70 cm preseganja) v 
skladu z v skladu z Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, pri 
čemer je potrebno vgraditi ustrezne robnike na rob zelenice. 
 
 
 

   
  

 
  

 
 

                          
            
                                                    
   

  
 

    
                                      
   
                              
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
   
  

  
   

 
  

 
   

 
  

  
  

 
 

Obrobe asfaltirnanega parkirišča ter dela z travnimi ploščami so iz betonskih robnikov
15/25cm. Betonski robniki 15/25cm so položeni v betonski temelj C12/15.

Določitev zgornjega ustroja

Asfalt za vozne plasti in parkirišča :
- zaporni bituminizirani sloj AC 11 surf B70/100 A3 3 cm
- nosilni bituminizirani drobljenec AC 32 base B50/70 A3 5 cm
- tamponski sloj Ev2= 80,0 MPa 35cm
- geotekstil
Opomba: V območju vozne poti za dostavna vozila se nosilnost slojev po potrebi poveča 
glede na predvideni tip dostavnih vozil.
Parkirišča na travnih ploščah :
- travne plošče 600 x 400 x 100mm
- posteljica- mineralni agregat 0-4 ali 0-8mm 3cm
- drenažna folija npr. Typar Pro
- tamponski sloj - gramoz 0/32mm Ev2= 80,0 MPa 35cm
- geotekstil
V prostore rešetke se nasuje :
60% kremenčevega peska(MPP mix 0,25-1,4mm)
30% šote
10% vrtne zemlje
nato se zaseje s travnim semenom.

Potrebno je upoštevati zahteve geomehanike.

Odvodnjavanje in kanalizacija
Odvodnjavanje  je  predvideno  preko  cestnih  požiralnikov  v  muldi  in  nato  preko ustrezno 
dimenzioniranega lovilca  olj naveže  na  ustrezen  način  odvajanja  meteornih  vod  v skladu  z 
zahtevami upravljalca.
Vsa kanalizacija je predvidena iz PVC cevi. Pod povoznimi površinami je komplet 
obbetonirana. Revizijski jaški so predvideni v PE ali betonski izvedbi dimenzij ter ustrezno 
dimenzionirani.
Cestni požiralniki so PE izvedbe, opremljeni s povozno LŽ rešetko ustrezne nosilnosti.

Dimenzioniranje izločevalca mineralnih olj
Izločevalec  mineralnih  olj  se  ustrezno  dimenzionira v  nadaljevanju  izdelave  projektne 
dokumentacije, v fazi PZI, ob upoštevanju veljavnih standardov.
Izbrani izločevalec mineralnih olj mora biti skladen s SIST EN 858-2.
Pred izločevalcem mineralnih olj je predviden ustrezen usedalnik.
Pokrovi na izločevalcu mineralnih olj in na usedalniku so Ø 600mm, ustrezne nosilnosti.

Preizkus vodotesnosti
Preizkus vodotesnosti se mora vršiti po standardu SIST EN 1610.
Vodotesnost se  preizkuša za kompletno kanalizacijo parkirišča.
Preizkus  vodotesnosti  mora  izvesti  akreditiran  (registriran  in  od  izvajalca  neodvisen)
preizkusni  laboratorij.  Izvajalec  preizkusov  mora  poročilu  priložiti  veljavno  akreditacijsko 
listino  (potrdilo  o  usposobljenosti  laboratorija)  ter  veljavno  dokazilo  o  umerjenosti  merilnih 
instrumentov (kalibracijski certifikat). 
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Višinska ureditev 
Višinska ureditev površin bo podrobneje obdelana v fazi PZI projektne dokumentacije.  
 
Zakoličbeni podatki 
Za objekt  bodo podane zakoličbene točke v koordinatnem sistemu državne mreže. Točke 
bodo razvidne iz situacije zakoličbe  
 
Prometna ureditev 
Prometna ureditev obsega zaris črt parkirnih mest, vzdolžne prekinjene črte in stop črte. 
Predvidena je postavitev prometnega znaka : 
- STOP ZNAK 2102 
Predvidena je postavitev dvižne rampe ali potopnih količkov na prehodu v del parkirišča 
namenjenega stanovalcem večstanovanjskega objekta ob Mariborski cesti. 
 
Horizontalna signalizacija : 
Na parkirišču je potrebno zarisati parkirna mesta z belo barvo. Ustrezno se označi parkirišča 
rezervirana za vozila invalidov in vozila z malimi otroki ter parkirišča namenjena parkiranju 
električnih vozil. 
Ob izvozu na dovozno cesto je potrebno zarisati stop črto. 
Vse barve so reflektirajoče in enokomponetne. Predvideno je dvakratno barvanje označb. 
Debelina nanosa mora znašati 250 mikronov suhega filma.  
 
Dimenzije črt in označb : 
- črte na parkirišču širine 10cm 
- stop črta širine 50cm 
 
Vertikalna signalizacija : 
- Vsi prometni znaki morajo biti izdelani s svetlobno odbojno folijo klase I ((Engineer 

grade). Priporoča se uporaba folij 3M. 
- Življenska doba znakov mora znašati najmanj 5 let od dneva postavitve oz. 7 let od 

dneva proizvodnje za folijo klase I. 
- Barva ozadja prometnih znakov in elementov za pritrjevanje mora biti siva brez sijaja. 
- Uporabljeni morajo biti naslednji materiali : 

-   aluminijasta pločevina za podlogo znaka na katero se lepi svetlobna odbojna folija 
-   jeklo, antikorozivno zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke,    
    spodnje in vezne materiale. 

- Znaki morajo biti izdelani z ojačitvenim robom. 
- Temelje prometnih znakov se izvede iz cementnega betona C12/15 in uporabo 

cementnih cevi dolžine 1,0m in premera fi 20cm. 
 
Parkirna mesta za nakupovalne vozičke se uredijo kot nadstrešnica v skladu z tipologijo 
izbranega trgovca. 
 
Zaključna dela 
Vse površine je potrebno po končanih delih očistiti. 
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno v skladu z načrti, obstoječimi predpisi in 
standardi. Morebitne spremembe, ki bi nastale v času izgradnje morajo biti izvršena s 
soglasjem projektanta in nadzornega organa. 
V času izvajanja del je obvezen tudi geomehanski nadzor, ki bo podajal eventuelne zahteve 
in pogoje glede izvajanja zemeljskih del ter o kvaliteti vgrajenega nasipnega materiala. 
 
 
 




