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  TEHNIČNO POROČILO 

 
 
 
 

 SPLOŠNO 
 
Investitor je Občina Renče Vogrsko želi v kraju Renče urediti ožje območje središča 
kraja. Izvedla se bo rekonstrukcija področja osrednjega trga. Ureditev je bila že deloma 
izvedena v okviru izgradnje zdravstvenega doma, ki predstavlja vzhodni del 
predvidenega posega. 
 
 Predmet načrta PZI je zunanja ureditev trga skupaj z izvedbo komunalne infrastrukture. 
 
 
 OBSTOJEČE  STANJE 

 

Območje trga je na severni strani omejeno z nizom obstoječih objektov, ki se na 
vzhodnem delu zaključijo pri cerkvi. Pred cerkvijo je staro kamnito tlakovanje, ki se 
napram trgu konca s kamnitima stopnicama. Severni del trga se zaključi z obstoječo 
asfaltno cesto, ki predstavlja glavno dostopno cesto, ki vodi na most preko reke Vipave. 
Ta cesta je namenjena dvosmernemu prometu.  
 
Tudi na južni strani se področje trga navezuje na obstoječe objekte. V srednjem delu se 
nahaja spomenik, ki je del ureditve trga. Spomenik je dvignjen nad nivo trga z nizom 
stopnic, ki vodijo na manjšo ploščad kjer je samo spominsko obeležje. V okviru tega 
dela trga se nahaja še novejši spomenik, ki je postavljen pod stopniščem na višini 
osrednje ploščadi. Mimo spomenika na zahodni strani vodi enosmerna cesta za dostop 
do trga iz jugozahodne smeri. Na skrajnem zahodnem delu je obstoječa asfaltna 
enosmerna cesta, ki vodi iz območja trga. 
 
Na vzhodnem delu se obravnavano območje zaključi na robu ploščadi pred novo 
izgrajenim zdravstvenim domom. Ta betonska ploščad je že del končne tržne ureditve. 
Obstoječa betonska ploščad se zaključi z dvosmerno asfaltno cesto. 
 
Celotna ureditev obstoječega trga je izvedena v asfaltu. Deloma so asfaltne ceste 
omejene z betonskimi robniki. Ti so po večini postavljeni vzdolž objektov in z višinsko 
razliko predstavljajo površine ob objektih, ki so namenjene pešcem. Na nekaterih delih, 
kjer je vozišče cest zožano, so te površine pravzaprav v nivoju vozišča in le z betonskimi 
površinami neposredno ob objektih ločene od asfaltnega vozišča. 
 
Prometni režim na osrednjem delu trga je po večini označen s horizontalno prometno 
signalizacijo. Da bi bila le ta bolj poudarjena so na kritičnih točkah postavljena cvetlična 
korita, za fizično usmerjanje prometa. Nekaj površin ob vozišču je namenjenih 
parkiranju. Predvidena so mesta za poševno parkiranje v smeri vožnje.   
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Prometni režim na vzhodni cesti od mostu preko Vipave v smeri proti Oševljeku je 
dvosmeren. Vozišče je sicer na nekaterih delih zožano in primerno le za eno vozilo. 
Promet je urejen z odstopom prednosti. 
 
Promet na zahodnem delu trga je urejen preko dveh enosmernih cest. Po eni cesti jo 
možen dostop na trg, po drugi pa se področje trga zapusti.  
 
Na zahodnem delu območje je bila v preteklosti urejena celotna komunalna 
infrastruktura. Vkopani so bili vodi meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovoda. Na 
tem delu so na omenjene vode priključeni obstoječi objekti. Pri izvedbi ureditve trga se 
tu na novo uredi le vtočne jaške meteorne površinske vode z vozišča in se jih na novo 
priključi na že urejeno glavno meteorno kanalizacijo. Prav tako se uredi tudi cestna 
razsvetljava, ki do sedaj tudi tu ni bila urejena. 
 
Na vzhodni strani je potrebno izvesti celotno novo komunalno infrastrukturo. Predvidena 
je vgradnja meteorne vode za odvodnjo zunanjih površin trga in priključitev strešne vode 
objektov. Prav tako se ureja fekalna kanalizacija skupaj s priklopi objektov. Fekalna in 
meteorna kanalizacija se priklapljata na že izvedeno kanalizacijo na vzhodni strani trga. 
V cestnem telesu osrednje dvosmerne ceste se vgradi tudi nov odsek vodovoda in 
predvidena cestna razsvetljava. 
 
 
 NOVO STANJE 

 
Predvidena ureditev osrednjega trga v Renčah je deloma že izvedena z ureditvijo 
betonske ploščadi pred zdravstvenim domom. izvedena betonska ploščad zajema 
vzhodni del trga do osrednje dvosmerne ceste, ki poteka v smeri sever jugovzhod. 
Ploščad se zaključi z betonsko muldo, ki zajema meteorno vodo iz ploščadi, kot tudi iz 
dvosmerne asfaltne ceste. 
 
Nova ureditev zajema celoten preostali del trga. Prometna ureditev trga ostane identična 
obstoječi ureditvi. Dvosmerna povezava predstavlja cesto od mostu preko reke Vipave v 
smeri Oševljeka. Cestni povezavi iz južne smeri in v zahodni smeri pa sta enosmerni. 
 
Vse prometne površine, ki vodijo preko trga v Renčah bodo izvedene v asfaltni utrditvi. 
Ostale površine bodo predvidene kot brušena armirano betonska plošča. Površini 
neposredno pred cerkvijo in ob obstoječem spomeniku pa se bosta tlakovali s kamnito 
oblogo. 
 
Celotno območje trga v Renčah bo označeno kot cona kjer imajo pešci in kolesarji 
prednost pred vozili. Omejitev hitrosti vožnje na tem območju bo 10 km/h 
 
Površine namenjene motornim vozilom: 
 
Vse površine trga namenjene vožnji z motornimi vozili bodo izvedene v asfaltni utrditvi.  
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Ustroj cest se predvidi v naslednji sestavi: 
AC 8 surf B 70/100  A3            3.0 cm 
AC 22 base B50/70 A3    6.0 cm 

 Tampon 0/45mm           20.0 cm 
           Kamnita greda 0/100mm          30.0 cm 
 
Asfaltne površine -pločnik : 
 AC 8 surf B70/100 A5                     4.0 cm 
 Tampon 0/32mm            25.0 cm 
 
Predvidene so tri osnovne cestne smeri:   
 
Osrednja dvosmerna cesta sever-jugovzhod 
 
Osnovna širina vozišča za dvosmerni promet znaša 6.0m. Na dvosmerno cesto se v 
območju trga priključujeta dve enosmerni vozišči. Iz severne smeri se cesta naveže na 
obstoječe asfaltno vozišče omejeno z obojestranskimi dvignjenimi betonskimi robniki. Na 
obeh straneh sta asfaltna pločnika za pešce, ki sta 12 cm dvignjena nad nivo vozišča. 
Vstop na področje trga se izvede z dvignjeno klančino za umirjanje prometa višine 
9.0cm. Klančina je dolga 1.50m. Celotno področje trga je izvedeno v obliki višinsko 
enovite površine, kjer so površine namenjene izključno pešcem izvedene v betonskem 
tlaku, površine namenjena vožnji pa asfaltne. Od klančine za umiritev prometa, ki se 
označi s rumeno talno označbo 5335-1 se zaključi dvignjeni betonski robnik, ki preide v 
pogreznjeni robnik oziroma betonsko muldo kot ločnico med betonom in asfaltom. Kjer 
je potrebno zbiranje meteorne vode se v podložni beton C 12/15 debeline minimalno 
10cm vgradi betonska segmentna mulda širine 30cm in globine 3cm. Posamezni 
segmenti so dolžine 40cm. Na predvidenih lokacijah se v betonski muldi vgradijo vtočni 
jaški za zajem meteorne vode z LTŽ cestnimi usločenimi rešetkami dimenzije 
400x400mm. Na ostalih mestih spoja betona in asfalta se vgradi pogreznjeni betonski 
robnik dimenzije 8/20cm. 
 
Na drugi strani trga se ob navezavi na obstoječe vozišče pred uvozom v zožani profil 
ceste prav tako izvede klančina za umiritev prometa. Tudi tu je označena z rumeno 
označbo 5335-1. Ker je vozišče na tem delu zožano in lahko hkrati poteka le enosmerna 
vožnja, se ohrani obstoječi prometni režim z odstopom prednosti. Prednost imajo vozila, 
ki iz območja trga peljejo proti Oševljeku.  Pred približevanjem zožanemu delu vozišča 
se namesti prometni znak 2106 »prednost pred vozili iz nasprotne smeri«. Na drugi 
strani se ohrani obstoječi prometni znak 2105 »prednost vozil iz nasprotne smeri«.  
 
Prečni naklon ceste je v tem delu usmerjen proti desnemu robu ceste. Nak prečni naklon 
ostaja vzdolž celotnega območja trga. Meteorna voda se zbira ob dvignjenem robniku 
oziroma po večini v že položeni betonski muldi vzdolž ploščadi pred zdravstvenim 
domom. V zadnjem delu odseka ceste se vozišče previjači v prečni naklon usmerjen 
proti levemu robu ceste. Tu se meteorna voda zajema v vtočnih jaških ob dvignjenem 
betonskem robniku. 
 
Enosmerna cesta proti zahodu: 
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Na osrednjo dvosmerno cesto se navezujeta dve enosmerni cesti, ki sta med seboj 
ločeni na osrednjem delu trga z vmesnim otokom v obliki zelenice. Enosmerna cesta 
proti zahodu vodi iz področja trga in s tem iz območja umiritve prometa, zato na tej cesti 
klančina za umirjanje prometa ni predvidena. Osnovna širina enosmernega vozišča je 
3.50m. Na območju otoka je širina vozišča zaradi prevoznosti avtobusa povečana na 
4.0m. Naklon vozišča je v začetnem delu ceste usmerjen proti desnemu robu. Tu je med 
betonsko ploščadjo pred cerkvijo in asfaltnim voziščem nameščena betonska mulda 
širine 30cm in globine 3cm. Mulda je izvedena na enak način kot ostale betonske 
segmentne mulde.  
 
Nasproti pošte so predvidena 4 parkirna mesta za poševno parkiranje. Parkirna mesta 
so dimenzije 5.0x2.50m. Eno parkirišče je označeno kot parkirišče namenjeno invalidnim 
osebam in ima na levi strani parkirnega mesta dodatno površino širine 1.50m. Parkirna 
mesta so izvedena v asfaltni utrditvi. Padec asfaltne površine parkirišč je usmerjen proti 
vozišču. Na desnem robu vozišča se izoblikuje asfaltna mulda širine 30cm in globine 
3cm.  
 
Na levi strani ceste so ob objektu pošte označeni še dve parkirni mesti za vzdolžno 
parkiranje. Parkirni mesti sta dimenzije 5.50x2.0m. Od roba ceste sta oddaljeni 30cm. 
Levi rob ceste se nadaljuje z dvignjenim betonskim robnikom, ki sega 12 cm nad nivo 
vozišča, na desni strani pa je še vedno višinsko enovita površina. Le ta se zaključi pred 
križiščem na koncu obstoječih objektov, kjer tudi desni rob ceste preide v zaključek z 
dvignjenim betonskim robnikom. Na obeh straneh je izza robnika urejen asfaltni pločnik 
za pešce. 
 
Enosmerna cesta proti jugu: 
 
Iz južne smeri je enosmerni vstop na področje trga. Širina obstoječe ceste, ki je sedaj 
večja, se zmanjša na 3.50m. Pridobi se prostor za izvedbo asfaltnega pločnika za 
dvignjenim betonskim robnikom. V višini obstoječega spominskega obeležja se izvede 
asfaltna klančina za umirjanje prometa, ki se označi z rumeno označbo 5335-1. Od tu 
dalje je potek trga višinsko enovit. Površine za pešce se uredijo z brušeno betonsko 
ploščo, površine za promet pa se asfaltirajo. Prečni naklon ceste je v začetnem delu 
usmerjen proti levemu robu, kjer se voda zajema v vtočnih jaških ob robniku oziroma v 
betonski muldi. Na področju trga se cesta prevesi z naklonom proti desnemu robu, kjer 
se vgradi segmentna betonska muda širine 30 cm in globine 3cm.  
 
Pred osrednjim otokom v obliki zelenice, se prometni tok razdeli na desni in levi pas. 
Desni pas vodi mimo otok in se priključuje na osrednjo dvosmerno cesto. Tu je širina 
vozišča 4.0m. Priključek na osrednjo dvosmerno cesto se uredi z odvzemom prednosti. 
Levi krak se priključi na enosmerno cesto, ki vozi iz območja trga. Širina priključka je 
5.50m zaradi možnosti vožnje avtobusa. 
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Površine namenjene pešcem: 
 
Zunanja površina se izvede kot AB talna plošča debeline 20cm.  
Padec plošče je enoten in usmerjen proč od objekta proti lokalni cesti. Armirano 
betonska plošča je dilatirana v vzdolžnimi in prečnimi dilatacijami. Dilatacije  se izvedejo 
kot navidezne ali prostorske dilatacije. Vse dilatacije so ojačane z armaturo. Po 
zarezovanju stikov se le ti zafugirajo s trajno elastičnim kitom. Dilatacijo talne plošče je 
potrebno izvesti tudi napram objektom. Izvede se tako, da se po celotni višini plošče 
razen zgornjih 2-3 cm vstavi stiroporni trak , na vrhu pa se na fasado objekta pritrdi 
(prilepi) trapezna letvica, ki se jo po betoniranju odstrani. Fugo se prav tako zakita s 
trajno elastičnim kitom. Armirano betonska plošča se izvede iz betona kvalitete C 25/30 
z dodatnimi zahtevami za odpornost betonske konstrukcije. Vgradil se je beton kvalitete 
XC4; XD3; XF4; XB3; PV-II. Za beton talne plošče se uporabi drobljen agregat 
granulacije 0/16mm take sestave, da se po predvidenem brušenju pridobi tekstura 
površine identična kot je že izvedena betonska plošča pred zdravstvenim domom. Za 
prenos obtežb so se vgradile dvostranske armaturne mreža Q283. Plošča se izvede na 
predhodno utrjeni in pripravljeni podlagi. Le ta je sestavljena iz sloja nevezane nosilne 
plasti. Nosilna plast tampona pod betonsko ploščo je predvidene debeline 30.0cm. 
 
Površina betonske plošče je v celoti brušena, tako, da zadostuje predpisom po potrebni 
hrapavosti. S tem je zagotovljena primerna odpornost na drsenje tudi v mokrih pogojih. 
Površino plošče je potrebno grobo in fino brusiti tako, da je dosežen odpornosti na zdrs 
R12. 
 
Na ploščadi pred cerkvijo je predvidena zasaditev enega drevesa. V ta namen se v 
betonski plošči pusti odprtina dimenzije 2.x0x2.x0m.. Nastala praznina se po zasaditvi 
zapolni  s prodom. 
 
Celotna površina končane betonske plošče se premaže s premazom proti vpijanju vode. 
 
Betonska plošča se proti asfaltni cesti zaključi z betonsko segmentno muldo širine 30 
cm in globine 3.0cm. Betonska mulda se polaga na sloj podložnega betona kvalitete C 
12/15 minimalne debeline 10cm. Vertikalne stranice mulde se prav tako deloma 
obbetonira. Stiki med posameznimi segmenti mulde se zafugirajo.  
 
V muldi so vgrajeni vtočni jaški z LTŽ rešetkami, ki so povezani z meteorno cestno 
kanalizacijo. Vogali mulde ob LTŽ rešetki, ki so višji od vrhnjega nivoja rešetke se 
pobrusijo 
 
Na lokaciji prehoda za pešce preko asfaltne ceste in lokaciji uvoza na dvorišče je 
betonska mulda prekinjena. Nadomeščena je z pogreznjenim betonskim robnikom 
dimenzije 8/20cm 
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Taktilne oznake za slepe: 
 
Področje trga se uredi tako, da je predvideno vodenje slepih in slabovidnih oseb. Po 
celotnem območju trga se predvidi vgradnja taktilnih oznak. Na vaseh štirih vstopnih 
točkah, kjer se dvignjen betonski robnik ob pločniku zaključi ( na mestu klančine za 
umirjanje prometa) se predvidijo pasovi čepastih oznak širine 60cm v celotni širini 
pločnika. Od teh oznak so vodilne linijske oznake speljane do vseh prehodov za pešce 
preko celotnega oboda trga. Na mestih križanj so izvedeni kvadrati iz čepastih oznak 
velikosti 90x90cm. Vsi prehodi za pešce so posebej označeni po celotni širini prehoda s 
čepastimi pasovi širine 60cm. Posebej so izvedeni dostopi v smeri zdravsvenega doma 
in dostop do cerkve. Ker so pred cerkvijo stopnice, so le te prav tako nakazane s linijo 
čepasti oznak v širini 60cm.  
 
Na delu trga, kjer je betonska plošča ozka in poteka neposredno ob fasadi objektov 
(jugo zahodni in jugovzhodni del trga), se za vodilo slepim izkoristi kar fasade objekta in 
se taktilne oznake na teh delih opusti. 
 
Za postavitev taktilnih oznak je potrebno v betonski plošči pustiti primeren utor, v 
katerega se plošče velikosti 30x30cm lepijo na površino betona. Za lepljenje je potrebno 
uporabiti lepilno maso z dodatkom polimerov, ki je primerna za zunanjo uporabo in 
odporna na vplive vremenskih pogojev. 
 
Tlakovane površine s kamnom: 
 
Del ploščadi trga pred cerkvijo in del ploščadi ob spomeniku se uredi s kamnitim tlakom. 
Predvideni kamniti tlak je na obeh lokacijah nekoliko dvignjen nad betonsko talno 
ploščo. Za premagovanje nastale višinske razlike so predvidene kamnite stopnice. 
Višinska razlika je sorazmerno majhna tako, da sta predvideni največ dve višini stopnic. 
Zaradi navezave na ostale predvidene površine tlaka prehajajo višine stopnic napram 
kamnitemu tlake od 0 cm do polne višine stopnice, ki znaša 12cm. Širina stopne ploskve 
je vedno 35cm. 
 
Stopnice se izvedejo na betonskem temelju. Le ta je odvisno od števila stopnic lahko 
širine 35 ali 70 cm. Višina temelja je minimalno 40cm. Temelj se izvede na podložnem 
betonu C 12/15 debeline 10cm. Temelj stopnic se izdela iz betona C 25/30. Konstrukcija 
temelja se ojača z vgradnjo armaturne mreže Q196 po obodu prereza.  
 
Kamnite stopnice se vgradijo kot rezana kamnita klada iz kraškega kamna »repen«. 
Posamezne stopnice so dimenzije 15x35cm. Dolžina posameznih stopniv je različna. Pri 
vgradnji se glede na tehnologijo izbere standardna dolžina posameznih vgradnih kosov, 
ki se za doseganje različnih dolžin temu prilagodijo. 
 
Kamnite klade se vgrajujejo na cementno lepilo s polimeri, ki mora biti skladno s 
klasifikacijo C2T-S1.  
 
Kaniti tlak pred cerkvijo in okoli spomenika se izvede na predhodno pripravljeno 
podložno ploščo. Le ta se vgradi na utrjeno podlago izdelano iz tamponskega sloja 
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debeline 30cm. Podložna betonska plošča se izdela iz betona C 25/30 in je predvidene 
debeline 15cm. V beton se vgradi enostranska armaturna mreža Q 196. Tudi podložna 
plošča pod kamnitim tlakom mora biti dilatirana na razdalji največ 6.0m. Na dilatacijah se 
armatura prekine in vgradi se jeklene moznike dolžine 50 cm na razdalji največ 75cm. 
Jekleni mozniki so premazani s ibitolom. V dilatacijo se vgradi trak stiropora debeline 
1cm.  
 
Kamniti tlak se izvede iz plošč kraškega kamna »repen« debeline 4cm. Plošče se 
polagajo »brez fug« na cementno lepilo s polimerom po klasifikaciji C2T-S1. Vse fuge po 
robu tlaka ( napram objektom, zidom in ostalim vertikalnim elementom) se po končanih 
delih kitajo s trajno elastičnim kitom. 
 
Izvedba ograjnih zidov: 
 
Pri izvedbi ploščadi kamnitega tlaka pred cerkvijo je le ta dvignjen nad nivo ostale 
ureditve za največ 30cm. Nastala višinska razlika se na južni strani, kjer je dostop do 
cerkve premaga s kamnitimi stopnicami. Deloma na jugo vzhodni strani in v celoti na 
zahodni strani pa se ploščad omeji s ograjnim zidom. Ta je maksimalne višine 70cm. 
Izvede se s AB pasovnim temeljem dimenzije 40x55cm. izvede se iz betona C 25/30. 
Temelj se postavi na plast podložnega betona C 12/15 debeline 10cm. Trup zidu je 
širine 25cm in je izveden prav tako iz betona C 25/30. Temelj in trup zidu se armirata z 
rebrasto armaturo.  
 
Vidne stene zidu se obložijo s rezanim kraškim kamnom »repen«. Debelina obložnih 
plošč je 3cm. Polagajo se v cementno lepilo s dodatki polimerov. Zid se zaključi s 
sedalno površino, ki se izvede iz kamnitih klad prereza 8x40cm.  
 
 
 KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE 

 
 

Ob ureditvi trga v Renčah je predvidena tudi ureditev komunalnih vodov. Ureja se novi 
odsek vodovodnega omrežja, novi odsek fekalne kanalizacije in ureditev metorne 
kanalizacije. Tako fekalna kot meteorna kanalizacija se priklapljata na obstoječe vode, ki 
potekajo že potekajo v zahodnem delu trga. 
 
Vgradnja cevi se izvaja v skladu s standardom SISTEN 1610 ter  po navodilih 
izbranega proizvajalca. 
 
-Pričetek gradnje: 
Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče kot je navedeno v predpisih o 
varstvu pri gradbenem delu. 
Istočasno z zakoličbo projektirane kanalizacije je potrebno opraviti tudi zakoličbo ostalih 
komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoličbo je potrebno 
izvajati v prisotnosti nadzornega organa gradbišča in upravljalcev posameznih 
komunalnih vodov. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je potrebno 
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navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih 
instalacij v času gradnje. 
 
-Izkopi in zasipi: 
Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanala. Predviden izkop težke zemljine. 
Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Ker 
kanalizacija poteka v vozišču je del izkopa že izvršen s širokim izkopom za ustroj ceste. 
Potrebno je izvršiti dodaten izkop do projektiranega dna kanala globine cca. od 0.5 do 
2.0m .Pri globjih izkopih posebej zaradi omejenega prostora je potrebno zagotoviti 
stabilnost izkopne brežine z razpiranjem. Izkopani material se deloma odvaža najprej v 
začasno deponijo., material, ki se ga ne bo ponovno vgradila pa v trajno deponijo. 
Pravilna izvedba posteljice je bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala, 
zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso potrebno pozornost. 
Pri fekalni kanalizaciji, ki je predvidena na večji globini polaganja cevi, se cevi polagajo 
na peščeno podlago-posteljico frakcije 0-4mm in debeline minimalno 10 cm. Zasip do 
višine 15cm nad temenom se izvede s peščenim materialom frakcije 0-4mm s 
komprimiranjem, material pa se mora istočasno utrjevati na obeh straneh cevovoda. 
Material mora biti dobro podbit ob bokih cevi, pri tem pa je potrebno paziti, da se cev ne 
bi izmaknila s svoje lege. Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2= 40MPa. 
Upoštevati je treba tudi navodila za polaganje cevi. Če ni drugače predpisano, je treba 
zasutje v območju cevi zbiti na najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. 
Meteorna kanalizacija, ki poteka pod povoznimi površinami in je predvidena na globini 
cca 0.80m se v celoti obbetonirajo.  
Za zasip obeh kanalizacij nad območjem temenskega zasipa (ali obbet.) se za 
zasipavanje uporabi tamponski material ali pa kvalitetni material pridobljen iz izkopa v 
kolikor nima primesi zemljin. Zasip se izvaja v plasteh po max.30cm s sprotnim 
utrjevanjem. 
 
-Izbira materiala: 
Izbrane cevi za meteorno  kanalizacijo so PE cevi. Fekalna kanalizacija se izvede iz 
enoslojnih gladkih PVC cevi. Za cevi, ki se obbetonirajo se izbere obodna togost SN4, 
za cevi, ki se ne obbetonirajo pa obodna togost SN8. Slepo priključevanje se izvede s 
pomočjo fazonskih kosov pod kotom 45° na smer vodnega toka. Stikovanje cevi je 
enostavno (objemka s tesnilom). Spoj zagotavlja 100% vodotesnost. 
 
-Vgrajevanje in montaža cevi: 
Po izvedenem izkopu se dno gradbene jame –jarka splanira. Na dnu gradbene jame se 
izdela peščena podlaga-posteljica frakcije 0-4mm in debeline 10 cm, na katero se 
polagajo cevi. Cevi, spoje in fazonske kose pred montažo pregledamo, da niso 
poškodovani ter kontroliramo lego montiranih spojev na ceveh in fazonskih kosih. 
Potrebno je paziti, da so stične površine elementov, ki jih spajamo čiste in 
nepoškodovane. 
Za cevi, ki so obbetonirane, se v gradbeni jami najprej izdela betonska podlaga-
posteljica iz C 12/15 v debelini 10cm. Po položitvi cevi in zatesnitvi stikov se cevi najprej 
obbetonirajo do bokov nato pa polno obbetonirajo z betonom C 12/15. 
 
-Preizkus vodotesnosti: 
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Kanalizacija mora biti vodotesna in oljetesna, potreben je preizkus vodotesnosti. 
Opravi se ga  v skladu s standardom SIST EN 1610  z vodo (postopek W) ali z 
zrakom (postopek L).  Rezultati preizkusa naj bodo sestavni del tehnične 
dokumentacije.  
Po končanem polaganju in fiksiranju cevovoda je potrebno zatesniti stike in preizkusiti 
vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oz. obbetoniranem cevovodu po 
evropskem standardu EN sist 1610 z vodo (postopek W) ali z zrakom (postopek L). 
Odkriti morajo biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne cevi, hišni 
priključki). Vse odprtine cevovoda je potrebno tesno zapreti. Pred preizkusom se 
zavaruje tudi zaključek in začetek cevovoda, da ne bi prišlo do razrahljanja cevnih 
stikov. Cevovod se začne polniti z vodo na najnižjem mestu, pri čemer pazimo, da v 
cevovodu ne pride do nastajanja zračnih mehurjev. Med polnitvijo cevovoda in pričetkom 
preizkusa naj poteče toliko časa, da se iz cevovoda odstrani preostali zrak. 
Po zapolnitvi cevovoda in doseženem zahtevanem tlaku preizkušanja je lahko potreben 
pripravljalni čas (v primeru betonskih cevi ali suhih podnebnih razmer. Čas preizkušanja 
mora trajati 30 minut. Z dolivanjem vode je treba tlak vzdrževati z natančnostjo 1 kPa na 
predpisanem preizkusnem tlaku. Pri preizkusu je potrebno izmeriti in zabeležiti celotno 
prostornino vode dodane med preizkusom za dosego zahteve, kakor tudi tlačno višino 
pri zahtevanem preizkusnem tlaku. Zahteva preizkusa je izpolnjena, če prostornina 
dodane vode ni večja kot 0.20l/m2 omočene površine. 
 

-Revizijski jaški: 
a)fekalni: Jaški se izvedejo iz polipropilenskega materiala po naročilu z dotočnim in 
odtočnim odcepom iz jaška za spoj s cevjo. Osi cevi se sekajo v sredini jaška, temu pa 
je prilagojena tudi mulda v jašku. Dimenzije jaškov so DN 800mm in DN 1000mm. V 
primeru kaskade višje od 50 cm  se izvede jašek z vpadno cevjo. 
Pokrovi revizijskih jaškov so LTŽ Φ600mm  s protihrupnim vložkom in zaklepom vgrajeni 
v AB venec. Pokrovi v voznih površinah morajo biti vgrajeni tako, da se odpirajo proti 
smeri vožnje. 
b)meteorni: Jaški se izvedejo iz betonske cevi. Dimenzije jaškov so DN /800mm in DN 
1000mm.Pokrovi revizijskih jaškov v povozni površini so duktilni LTŽ Φ600mm s 
protihrupnim vložkom in zaklepom vgrajeni v AB venec. Pokrovi morajo biti vgrajeni 
tako, da se odpirajo proti smeri vožnje. 
Peskolovi: 
Cestni peskolovi se izvedejo iz betonske cevi DN 500mm, pokriti so z LTŽ rešetko 
dimenzij 400x400mm nosilnosti razreda C 250kN z zaklepom vgrajeno v AB venec. 
Jaški imajo poglobljeni peskolovni del višine minimalno 50cm. 
 
Fekalna kanalizacija: 
 
Na zahodnem delu trga je fekalna kanalizacija že urejena. Novi predvideni odsek fekalne 
kanalizacije se izvede v vzhodnem delu trga. Predvidena fekalna kanalizacija poteka 
skoraj po celotni dolžini dvosmerne ceste. Izvedena je iz dveh krakov, katera se na 
zaključku že izvedenega dela kanalizacije navežeta na obstoječo cev. Za izvedbo 
navezave se na obstoječi cevi predvidi nov revizijski jašek premera 100cm.  
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Oba kraka nove fekalne kanalizacije sta izvedena iz PVC cevi premera 200mm. Cevi so 
enoslojne glatke z obodno togostjo SN 8. Priključne cevi do objektov so predvidene kot 
enoslojne gladke PVC cevi premera 160mm. Kanalizacija se polaga v odkopani jarek na 
peščeno posteljico debeline minimalno 10cm. Na mestih vseh spojev je potrebno 
peščeno posteljico poglobiti zaradi spojnega dela cevi. Minimalni padec predvidene 
fekalne kanalizacije znaša 1.00%, kar zagotavlja potrebne minimalne hitrosti vode, da se 
prepreči nabiranje usedlin. Po položitvi cevi se le ta zasuje s peskom granulacije 0/4mm 
v debelini minimalno 15 cm nad temenom cevi. Pred končnim zasipom jarka je potrebno 
opraviti test vodotesnosti cevovoda. Kar potekajo vse cevi pod voznimi površinami se 
zasipi jarkov opravijo s tamponskim materialom oziroma s kvalitetnim materialom iz 
izkopa, ki nima primesi zemljin. Izkop je potrebno izvajati po plasteh s sprotnim 
zgoščanjem materiala. 
 
Revizijski jaški so izdelani iz polpropilena. Predvidena je uporaba revizijskih jaškov 
premera 800 in 1000mm. Kanalizacijski jaški morajo imeti nastavke za vodotesno 
priklapljanje PVC cevi. Dno jaška mora biti oblikovano v muldi glede na posamezne 
pritočne cevi.  
 
Za vgradnjo jaška se pripravi primerna posteljica iz peska v debelini minimalno 15cm. 
Posteljica mora biti primerno zbita skladno z navodili proizvajalca.Zasip jaška se izvaja z 
ustreznim peščenim materialom zrnavosti 0/32mm.  
 
Vrh jaška je izoblikovan v redukcijo na premer 600mm za vgradnjo kanalskega pokrova. 
Za namestitev LTŽ pokrova je potrebno izvesti pokložno ploščo (razbremenilni obroč) 
tako, da se pritiski prenašajo neposredno na tamponsko voziščno konstrukcijo in ne na 
telo jaška. 
 
Za predviden priklop objektov na fekalno kanalizacijo se izvedejo priključni jaški na 
mestih iztokov cevi iz objekta. Priključni jaški so izvedeni iz polipropilena. Premer 
priključnih jaškov je 600mm. Na jaške se vgradijo LTŽ pokrovi. 
 
Vsi priklopi, spremembe smeri in priključki na jaške se morajo izvesti s primernimi 
fazonskimi kosi. Kvaliteta vgrajenih fazonskih elementov mora ustrezati osnovnim 
zahtevam za izvedbo kanalizacije. Celotna kanalizacija z vsemi spoji mora biti 
vodotesna. Tesnost kanalzacijskega sistema je potrebno dokazati s preizkusom tesnosti. 
 
Meteorna kanalizacija: 
 
Glavna meteorna odvodna cev je do osrednjega trga v Renčah že speljana. Nanjo je 
potrebno priključiti vtočne jaške ceste kanalizacije celotnega območja trga in pa strešne 
vode objektov iz vzhodne polovice območja trga.  
 
Na zahodni polovici trga v Renčah se predvidijo prazaprav le vtočni jaški, ki se slepo 
priključujejo na obstoječe meteorne cevi oziroma se priključijo v obstoječe revizijske 
meteorne jaške. 
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Vtočni jaški se postavijo ob betonskih robnikih na asfaltnem vozišču ali v betonskih 
segmentnih muldah, ki so položene v žloti na stiku betonske plošče in asfaltnega 
vozišča. Vtočni jaški so izvedeni iz betonskih cevi premera 500mm. Globina jaška je do 
1.50m. V to globino je vključena tudi višina peskolovnega dela jaška, ki znaša 50cm. 
Iztoki iz jaškov so izvedeni iz PE cevi premera 200mm z obodno togostjo SN 4. . Iztočne 
cevi so na globini okoli 80cm. Polagajo se na posteljico iz podložnega betona C 12/15 v 
debelini 10cm. Cevi se v celoti obbetonirajo z betonom iste kvalitete v debelini 10 cm 
nad temenom cevi. Priključki na obstoječe cevi se izvedejo s pripadajočimi fazonskimi 
fosi. Uporabi se odcepe pod kotom 45 stopinj in ustrezna kolena. V kolikor je to zaradi 
lokacije vtočnih jaškov mogoče in v kolikor stanje obstoječih priključnih cevi to omogoča, 
se ta priključek na obstoječo glavno meteorno cev, ki je na veliki globini uporabi 
obstoječe priključne cevi.  
 
Nova meteorna kanalizacija je predvidena v osrednji dvosmerni cesti preko območja 
trga., Nanjo so priključeni vsi že izvedeni jaški v betonski muldi na vzhodnem robu 
ceste.  
 
Nova meteorna kanalizacija je izvedena iz PE cevi premera 200 in 250mm.  Revizijski 
jaški so izdelani iz betoinskih cevi premera 800 in 1000mm. Na revizijske jaške so 
nameščeni LTŽ pokrovi okrogle oblike premera 600mm.  
 
Za priključitev steršnih vod objektov se na mestih obstoječih vertikalnih odtokov izvedejo 
peskolovni vtočni jaški premera 500mm. Jaški so enake izvedbe kot cestni vtočni jaški, 
le da so pokriti z LTŽ pokrovi. 
 

Vsa meteorna voda se priklaplja na obstoječo meteorno že izvedeno kanalizacijo.  
 
 

 DIMENZIONIRANJE ZGORNJEGA USTROJA 
 

Na asfaltnih dostopnih cestah je predviden naslednji zgornji ustroj: 
 
Asfaltne ceste: 
 Bitumensko obrabni sloj AC 8 surf B70/100 A3                   3.0 cm 
 Bitumesko nosilni sloj AC 22 base B50/70 A3            6.0 cm 
 Tamponski drobljenec 0/45 mm                     20.0 cm 
 Kamnita greda (posteljica) 0/100 mm          30.0 cm 
 
Asfaltne površine -pločnik : 
 AC 8 surf B70/100 A5                        4.0 cm 
 Tampon 0/32mm                   25.0 cm 
 
Parkirna mesta: 

Bitumesko obrabni sloj AC 8 surf B70/100 A3                   3.0 cm 
 Bitumesko nosilni sloj AC 22 base B50/70 A3            6.0 cm 
 Tamponski drobljenec 0/45 mm                     20.0 cm 
 Kamnita greda (posteljica) 0/100 mm          30.0 cm 
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Betonske talne plošče: 

           AB talna plošča C25/30; XC4; XD3; XF4; XB3; PV-II        20.0 cm 

 Tamponski drobljenec 0/45 mm                     30.0 cm 
 
Kamnite tlakovane površine: 
 Kamnite plošče iz kraškega kamna »repen«                   4.0 cm 
 Cementna lepilna malta s polimeri standard C2T-S1          2.0 cm 
 AB talna plošča C 25/30            15.0 cm 
 Tamponski drobljenec 0/45 mm                     30.0 cm 
  
 
Pred nasipavanjem nevezanih kamnitih nosilnih plasti je potrebno preveriti nosilnost 

zavaljanega zemeljskega planuma. Za dosega predpisanega deformacijskega modula 

E2=100 MN/m2 na planumu tamponskega materiala ob predvideni vgraditvi skupno 50 

cm nevezanih nosilnih plasti zgornjega ustroja mora imeti pripravljeni zemeljski planum 

deformacijski modul E2= min. 15-20 MN/m2,, oziroma vrednost CBR= min. 4%. V kolikor 

vrednost ni dosežena je potrebno povečati predvideno debelino nevezanih nosilnih 

plasti.  

 
 
 PROMETNA UREDITEV 
 

Predvidena ureditev trga v Renčah predvideva uspostavitev višinsko enovite površine, ki 
je namenjena souporabi voznikov in pešcev. Površine namenjena vožnji z motornimi 
vozili so asfaltne, ostale površine so kamnite oziroma izvedene iz betonske talne plošče. 
Na mestih kjer je peš površina razširjena se kot dodatna fizična prepreka za motorna 
vozila postavijo kovinski stebrički, ki omejujejo vožnjo z avtomobili. Stebrički so izdelani 
in montirani enako, kot so že vgrajeni na izvedenem delu trga pred zdravstvenim 
domom. 
 
Osnovni prometni režim, ki omejuje hitrost vožnje na 10 km/h se uspostavi z klančinami 
za umiritev prometa, višine 9.0cm, ki so označene z rumeno označbo 5335-1. Poleg 
klančine je postavljen prometni znak 2427 »območje umirjenega prometa« na vstopni 
strani  in prometni znak 2428 »konec območja umirjenega prometa« na izstopni strani. 
 
Prometni režim, ki ga sestavlja dvosmerna ceste in dve enosmerni cesti je označen s 
pripadajočimi prometnimi znaki za prepoved vožnje v določeni smeri oziroma znaka za 
obvestilo o enosmerni cesti. Na priključkih je postavljen prometni znak 2102 »stop«.  
Poleg tega je od vertikalne prometne signalizacije še prometna signalizacija za ureditev 
prometa na zožanem delu dvosmernega vozišča. 
 
Horizontalna prometna signalizacije je sestavljena iz robnih črt, ki omejujejo vozne 
površine in prekinjene ločilne črte na dvosmerni osrednji cesti preko trga. Na priključkih 
so obeležene prečne široke polne črte za odvzem prednosti. 
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Na glede na to, da je področje trga obravnavano kot področje umirjenega prometa so 
preko voznih površin obeleženi 4 prehodi za pešce, kamor so usmerjeni tudi slepi in 
slabovidni s taktilnimi oznakami, ki vodijo okoli trga. 
 
Vozne površine in priključki na območju trga v Renčah so preverjeni za manevriranje z 
avtobusom. 
 
Upoštevani predpisi: 
 

  Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - 
ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 62/10 - popr., 20/11 - odl.US: U-I-165/09-
34, 57/12) 

 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP, 106/10 - popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A)) 

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 
108/09 - ZGO-1C, 80/10-ZUPUDPP, 106/10 - popr.) 

 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list  RS št. 80/10, 
106/10-popr., 57/12) 

 Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08) 

 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) 

 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) 

 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11) 

 Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Uradni list RS, št. 54/03) 

 Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) 

 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z  delovnim tlakom nad 16 bari 
(Uradni list RS, št. 26/02, 54/02, 45/11) 

 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99, 10/12) 

 Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12) 

 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 
večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03, 77/09 Odl. US: U-I-138/08-9)) 

 Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/2011) od 24.11.2011 
           

Pripravil:  
Borut Dovžak, dipl.inž.grad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
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 ZASADITEV PROMETNEGA OTOKA: 
 
Predmet hortikulturne ureditve je zasaditev otoka velikosti cca. 58m2, ki se nahaja sredi 
voznih površin. Od vozišča je ločen z betonskim robnikom in se nahaja cca. 12cm nad 
koto asfalta. 
Za zasaditev se uporabi rastline nižje in kompaktnejše rasti. Vse uporabljene rastline so 
nezahtevne glede rastišča in vzdrževanja, prilagojena na sončna, sušna rastišča in 
urbano okolje. 
 
V sredini otoka se predvidi nekoliko višja zasaditev, do 1m. Uporabi se grmovnice: 
vednozeleno rušja (Pinus mugo 'Mops') in rdečelistni češmin (Berberis thunbergii 'Dart's 
Red Lady'), ki dosežejo višino do 1m. Poleg grmovnic se zasadi še okrasno, 
vednozeleno travo (ovsika), ki zraste do 80cm.  
 
V krožnem delu otoka se uporabi nižje, zimzelene pokrovne rastline: velikolistna 
prizemljika, panešplja (Cotoneaster dammeri 'Major'), ki bodo ob razrasti ustvarile 
zeleno površino višine do 20cm. Rastlino se uporabi kot nadomestek trate.  
 
Dodatno se površino zasadi še s sadikami cvetočih, vednozelenih trajnic nižje rasti (do 
40cm): rožnata sivka, zgodnja-miniaturna sivka, žajbelj, belo-pisani žajbelj, zelena 
biljnica. Omenjene rastline bodo poskrbele za poletno cvetenje ter, s svojimi 
vednozelenimi listi, tudi pozimi vzdrževale videz v otoku. 
Za jesensko cvetenje se uporabi belo in rdečo visoko homulico, ki sta zelo prilagodljivi in 
nezahtevni rastlini in se dobro razrasteta. 
V območju zasaditve grmovnic se izdela zastirko iz soških prodnikov granulacije 16-
32mm v debelini 4cm, na predhodno položeni plasti folije za preprečevanje rasti 
plevelov. 
 
 pripravljalna dela pred setvijo in zasaditvijo 
Pred zasaditvijo se izvedejo pripravljalna dela. S površine je izvajalec gradbenih del 
dolžan odstraniti gradbene odpadke ter druge odpadke in smeti. 
 
Morebitne zbite površine od delovnih strojev je treba globoko zrahljati do globine 30-40 
cm, tudi na nagnjenih površinah. Pri zasaditvi se upošteva minimalni odmik grmovnic od 
predvidenih komunalnih vodov: 1,0 m. Podlago se zravna, ravnost (planum) pa se meri s 
4-metrsko lato, ki ne sme odstopati več kot +/- 5 cm od ravnine, pri priključkih na poti in 
objekte pa ne več kot +/- 3 cm od nazivne višine.  
 
Debelino vegetacijskega oz. rastnega sloja, ki ga sestavljata obogatena živica 
(mešanica kvalitetne, njivske ali vrtne zemlje, mivke in nabavljenega substrata, šote in 
mrtvice) je potrebno prilagoditi razmeram na terenu in predvideni vegetaciji:  
- za grmovnice se nasuje 30 - 40 cm plast, 
Za živico se uporabi kvaliteten material od izkopa (humus). 
Humus ne sme vsebovati semena plevelnih trav: kostreba, srakonja, muhviči, pesjak. 
Delovni stroji ne smejo spremeniti ravnosti podlage pri nanašanju zadnjega sloja zemlje. 
Navožen vegetacijski sloj se zravna enako kot podlago, tudi planum se enako meri. Pri 
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tem je potrebno upoštevati posedanje zemljine, to je približno 10 %, odvisno od 
konsistence, teksture, strukture in vlažnosti.  
 
V območju zasaditve se predvidi izdelava zastirke iz soških prodnikov 16-32mm v 
naslednjem ustroju: 
 Prodec 16-32mm      4.0 cm 
 Tkanina – folija proti plevelu    1x 

Humozna zemlja: nabavljena in skladiščena 
-premešana, bogata s humusom, brez semen  
plevelnih trav                 30.0 cm 

 
 

Uporabljene rastline: 
 
GRMOVNICE, POKROVNICE: 
 
Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady': rdečelistni češmin  
 
V milih zimah je lahko zimzelen, sicer pa listopadni 
grmiček z temno vijoličnimi listi, ki se jeseni obarvajo 
svetlo oz. živo rdeče. Spomladi cveti v rumeni barvi. 
Konec poletja ali jeseni sledijo majhni rdeči plodovi. V 
višino in širino doseže od 0,5 do 1m. Primerna rastlina 
za nizke žive meje, obrobe ali kombinacije v gredicah 
ali skalnjakih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cotoneaster dammeri 'Major' - velikolistna 
prizemljika, panešplja 
Hitrost rasti: Hitra 
Višina in širina: 20 cm, 2 m 
Zahteve po svetlobi: sonce, pol-senca, senca 
Barva cvetov: bela 
Čas cvetenja: junij, julij 
Talne zahteve: Normalna humozna tla 
Zimzelena pokrovna rastlina z dolgimi poganjki. 
Cveti zgodaj poleti z manjšimi belimi cvetovi iz 
katerih se v jeseni razvijejo rdeči plodovi. Precej 
trpežna rastlina, primerna za prekrivanje škarp in 
suhozidov, tudi v urbanem okolju. Sadimo 2 – 3 
sadik / m2. 
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Pinus mugo 'Mops': rušje 
Vednozeleni iglavec s temno zelenimi iglicami in 
grmičasto rastjo. V višino in širino doseže od 0,5 do 
1m. Sadimo ga na sončna ali delno senčna 
rastišča. Glede tal je nezahteven, le zastajanje 
vode v tleh mu ne ugaja. Najbolje uspeva dobro 
dreniranih, organsko bogatih glinen  o-peščenih 
tleh. Obrezujemo ga po potrebi, spomladi pred 
odganjanjem oz. ga pinciramo. Zelo primerna 
rastlina za sajenje v skalnjake, suhozide, gredice ali 
večje posode. 

 
 
 
OKRASNE TRAJNICE: 
 
Helictotrichon (Avena) sempervirens - ovsika 
Čas cvetenja: julij-september 
Barva cvetja: rjavkasta 
Višina: 80 cm 
Osvetlitev rastišča: polno sonce, polsenca 
Vlažnost rastišča: potrebuje normalno vlažno rastišče, 
prenaša tudi občasno sušo 
Prst: normalna vrtna tla 
Kislost (pH) tal: normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 
pH) 
Zimzelena: da 
Gostota sajenja: 3-5 kom/m2 
Uporabna za: vrtne grede, korita in posode, uporabni 
tudi kot posamezne atraktivne saditve (soliterji) 

 
 
 
Festuca amethystina - zelena, ametistna biljnica 
Čas cvetenja: julij-avgust 
Barva cvetja: sivo rjava  
Višina: 30 cm 
Osvetlitev rastišča: polno sonce, polsenca 
Vlažnost rastišča: potrebuje normalno vlažno 
rastišče, prenaša tudi občasno sušo 
Prst: normalna vrtna tla 
Kislost (pH) tal: normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 
pH) 
Zimzelena: da 
Gostota sajenja: 10-12 kom/m2 
Uporabna za: vrtne grede, korita in posode, grobovi, skalnjaki 
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Salvia officinalis ‘Tricolor’: belopisani žajbelj 
Opis: bel cvet, sivi listi  
Cveti: jun/avg 
Višina: 40 cm 
Št. sadik na m2: 5-7 
Te rastline zahtevajo odcedna tla ter čim bolj 
sončno lego. So odlično prilagojene na sušo in 
vročino. Glede hranil so zelo nezahtevni in dobro 
uspevajo tudi v kamniti podlagi. Pomembno je le, 
da jih na začetku zalivamo, da se dobro 
ukoreninijo. Večina jih je zelo aromatičnih, 
mnoge pa se uporablja tudi v kulinariki in 
zdravilstvu. Lepo izgledajo v zeliščnem vrtu, 
kraškem vrtu, skalnjakih… 
Bolezni in škodljivci so zelo redki.  
 
 

Salvia lavandulifolia (S.officinalis var.lavandulifolia) - žajbelj 
Čas cvetenja: junij-avgust 
Barva cvetja: vijola modra 
Višina: 40 cm  
Osvetlitev rastišča: polno sonce, polsenca 
Vlažnost rastišča: prenaša ali celo zahteva sušno 
rastišče ali potrebuje normalno vlažno rastišče, 
prenaša tudi občasno sušo 
Prst: skromno prehranjena tla ali normalna vrtna tla 
Kislost (pH) tal: apnenčasta ali alkalna tla (7-7,5 pH) 
ali normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH) 
Zimzelena: da 
Gostota sajenja: 5-7 kom/m2 
Uporabna za: vrtne grede, korita in posode 
 
 

Lavandula angustifolia 'Mini Blue' - zgodnja miniaturna sivka 
Čas cvetenja: maj-julij 
Barva cvetja: temno modra 
Višina: 15-20 cm 
Osvetlitev rastišča: polno sonce 
Vlažnost rastišča: prenaša ali celo zahteva sušno 
rastišče ali potrebuje normalno vlažno rastišče, 
prenaša tudi občasno sušo 
Prst: skromno prehranjena tla ali normalna vrtna tla 
Kislost (pH) tal: apnenčasta ali alkalna tla (7-7,5 pH) 
ali normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH) 
Zimzelena: da 
Gostota sajenja: 10-15 kom/m2 
Uporabna za: vrtne grede, korita in posode, plitva 
korita in posode na sončni pripeki in strešni vrtovi, 
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grobovi, skalnjaki 
 
 

Lavandula angustifolia 'Rosea' - rožnata lavandula, sivka 
Čas cvetenja: julij-september 
Barva cvetja: svetlo roza 
Višina: 30-40 cm  
Osvetlitev rastišča: polno sonce 
Vlažnost rastišča: prenaša ali celo zahteva sušno 
rastišče ali potrebuje normalno vlažno rastišče, 
prenaša tudi občasno sušo 
Prst: skromno prehranjena tla ali normalna vrtna tla 
Kislost (pH) tal: apnenčasta ali alkalna tla (7-7,5 pH) 
ali normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH) 
Zimzelena: da 
Gostota sajenja: 3-5 kom/m2 
Uporabna za: tudi za rezanje, vrtne 

 
 
 
 
Sedum spectabile 'Star Dust' - bela hermelika, visoka homulica 
Čas cvetenja: avgust-september  
Barva cvetja: bela  
Višina: 60 cm 
Osvetlitev rastišča: polno sonce, polsenca 
Vlažnost rastišča: prenaša ali celo zahteva sušno 
rastišče ali potrebuje normalno vlažno rastišče, 
prenaša tudi občasno sušo 
Prst: skromno prehranjena tla ali normalna vrtna tla 
Kislost (pH) tal: apnenčasta ali alkalna tla (7-7,5 pH) 
ali normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH) 
Zimzelena: ne 
Gostota sajenja: 5-7 kom/m2 
Uporabna za: tudi za rezanje, vrtne grede, korita in 
posode, uporabni tudi kot posamezne atraktivne saditve (soliterji) 
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Sedum telephium ‘Mr Goodbud’ - visoka homulica, hermelika 
Čas cvetenja: avgust-oktober 
Barva cvetja: vinsko rdeča  
Višina: 45 cm  
Osvetlitev rastišča: polno sonce, polsenca 
Vlažnost rastišča: prenaša ali celo zahteva sušno 
rastišče ali potrebuje normalno vlažno rastišče, 
prenaša tudi občasno sušo 
Prst: skromno prehranjena tla ali normalna vrtna tla 
Kislost (pH) tal: apnenčasta ali alkalna tla (7-7,5 pH) 
ali normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH) 
Zimzelena: ne 
Gostota sajenja: 5-7 kom/m2 
Uporabna za: tudi za rezanje, vrtne grede, korita in 
posode, uporabni tudi kot posamezne atraktivne 
saditve (soliterji) 
 
 
 
 
 

Pripravila:  
Ana Likar, univ.dipl.inž.kraj.arh. 

 
 

 


