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0.3 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta enostavni objekt po GZ

klasifikacija celotnega objekta 24122   Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
(Klasifikacija objekta se določi skladno z 10. členom Uredbe o razvrščanju objektov 
(Uradni list RS, št. 37/18), ki določa, da se v postopkih, začetih pred uveljavitvijo te 
uredbe, objekti razvrstijo v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2), razen 
če je razvrstitev objektov v skladu s to uredbo za investitorja ugodnejša.)

navedba prostorskega akta Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel:
Občinski prostorski načrt občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 48/12, 58,13,1/14,76/14 in 
38/16).

lokacija Cerkniško jezero

seznam zemljišč z nameravano 
gradnjo

2896/1, k.o. Otok II (1678)

seznam zemljišč, preko katerih 
potekajo priklj. na gospodarsko 
javno infrastrukturo 

/

seznam zemljišč, preko katerih 
poteka priključek na javno cesto

/

navedba soglasij 
in soglasij za priključitev

soglasja v območjih varovalnih pasov cesta:
Občina Cerknica
Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica
   
elektrika:
Elektro Ljubljana d.d.
Slovanska cesta 58
1000 Ljubljana
   
vodovod:
JP Komunala Cerknica d.o.o.
Notranjska cesta 44
1380 Cerknica
   

soglasja v varovanih območjih naravna vrednota:
Agencija RS za okolje / ZRSVN
Vojkova 1b
1000 Ljubljana
   
varstvo voda:
Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c
1000 Ljubljana
  
kulturna dediščina:
Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Ljubljana
Tržaška cesta 4
1000 Ljubljana
  

soglasja za priključitev /
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odmiki od sosednjih zemljišč Odmik najbolj izpostavljenega dela predvidenega objekta od sosednjih zemljišč:
- od zemljišča s parc. št. 3293 (struga) min. 1 m - pontonski del - dostop do vode,
- od zemljišča s parc. št. 3293 (struga) min. 9 m - fiksni grajeni del,
-   izmerjeni odmik pontona od osi struge vodotoka min 8 m,

Ostali odmiki so večji.

Natančnost podatkov o parcelnih mejah je na tem ruralnem območju nizka. Izmerjeno 
odstopanje katastrske meje od realnega roba struge vodotoka je na tem mestu od  
2 m do 8 m.
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0.4 LOKACIJSKI POATKI

1 URBANISTIČNA LOKACIJA

EUP - Enota urejanja prostora: 
CJ 01/1

Namenska raba zemljišč: 
K2 - druga kmetijska zemljišča

2 NAMEN UREDITEV

Investitor namerava v sklopu projektov upravljanja z Naturo 2000 urediti infrastrukturo za usmerjanje obiskovalcev 
in interpretacijo narave. V ta namen se predvideva tudi postavitev treh vstopno izstopnih mest - pontonov za privez 
čolnov. 

3 OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA OPIS SKLADNOSTI OZ. DOPUSTNA ODSTOPANJA
56. člen (celotno območje OPN, razen območja, ki se 
urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na celotnem območju OPN, razen na območjih, ki 
se urejajo z DPN ali OPPN, so dovoljene naslednje:
(1.2) vrste objektov glede na namen
- na vodnih in priobalnih zemljiščih pa so dovoljeni 
še pomoli kot začasni objekti (to je vstopno-izstopno 
mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov)
(1.3) vrste pomožnih objektov glede na namen
- pomožni objekti vodne infrastrukture
- drugi pomožni infrastrukturni objekti, razen baznih 
postaj, namenjenih javnim telekomunikacijskim 
storitvam

Lokacija načrtovanega objekta se nahaja na vodnem ter 
priobalnem območju. Ponton je pomožni objekt vodne 
infrastrukture, služi za omogočanje dostopa s plovili.

druge pravne podlage
- Odlok o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru, Ur. l. RS 78/15.
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Dolenje Jezero

Gorenje Jezero

Otok

Ponton

Objekt, ki je predmet načr ta

LEGENDA

Opazovalnica

Ureditev interpretacije narave

Usmerjevalni element
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SITUACIJA NA DOF POSNETKU 
(vir. Geodetska uprava Republike Slovenije, DOF25, 2014) 

 X  Y
P201 450704,818 69200,760
P202 450703,100 69200,203
P203 450703,369 69199,328
P204 450697,756 69197,279
P205 450696,758 69200,040

 X  Y
P206 450686,016 69196,119
P207 450676,657 69190,641
P208 450677,276 69188,730
P209 450703,726 69198,351
P210 450705,622 69193,158
P211 450707,114 69193,641 9
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SITUACIJA NA FOTOGRAMETRIČNEM ZRAČNEM POSNETKU 
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0.5 TEHNIČNO POROČILO

1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Zemljišče je del ravnice Cerkniškega jezera ob vodotoku Stržen, neposredno ob cesti Dolenje Jezero - Otok, ki je 
cca. 3,5 m dvignjena nad nivo preostalega zemljišča. Zemljišče zaliva voda glede na vodostaj Cerkniškega jezera in 
ga prerašča trstičje.
Kota dna na obravnavani lokaciji se giblje med 550,60 (kota ceste 0,00) in 547,10 mnv (-3,50 m). 
Vodostaj Cerkniškega jezera na tej lokaciji se lahko ob stoletni poplavi dvigne do 5,2 m.

2 OPIS NAČRTOVANE UREDITVE

Splošno

Za ureditev plovbe na jezeru so predvidena tri vstopno-izstopna mesta. Na vseh lokacijah se uredi plavajoč 
pontonski pomol, povezan s kopnim preko fiksnega dela-lesenega pomola na leseni konstrukciji temeljeni v 
podlago, ki predstavlja vstop na ponton in premičnega (pontonskega) mostovža, ki omogoča dostop na ploščad 
pontona v vseh vodostajih. Pomol naj bi zadostil privezu do 10 plovil od tega tudi drevakov (6m in več dolžine).

Predvidene so tri lokacije. Oblikovanje pontonov je prilagojeno lokaciji, sistemska rešitev konstrukcije in sidranja v 
podlago pa je v vseh primerih enaka. Pontoni so plavajoči in ne zahtevajo večjih gradbenih posegov v teren, razen 
ureditve sidrnega mesta, kjer se ponton pripenja na obalo. 

Ker so objekti umeščeni v občutljivo okolje, tako v smislu naravne kot tudi kulturne krajine, njihova oblikovna 
zasnova temelji na sonaravnih oblikah in čim manjšem vizualnem vplivu na naravno okolje - nizek vertikalni gabarit 
in uporabljen les kot vidni material. 

Izhodišče oz. ničelni nivo pontonov je izbran na koti 550,5 mnv – kota ceste Dolenja vas – Otok, kar pomeni, da je 
pohodna površina pontona nad vodo ob tem vodostaju, ko je še zagotovljena dostopnost pontonov.

Vsi pontoni dosežejo najnižjo točko – se »uležejo« na dno, ko voda odteče – nad še dovoljeno koto plovnosti 
(547,056 mnv – 1,5 m nad koto 0,00 Merilne hidrološke postaje Dolenje jezero).

Tehnologija pontonskega pomola mora zadostiti zelo zahtevnim pogojem narave delovanja Cerkniškega jezera:
- v suhem stanju jezera mora zagotavljati stabilen položaj na jezerskem dnu,
- v primeru visoke vode se pontone poplavlja nad, za naročnikom usklajeno, koto ceste Dolenje jezero - Otok, za kar 

jih je potrebno pridržati na tem nivoju in kljubovati sili vzgona
- sidranje pontonov je potrebno dimenzionirati glede na sile vzgona in bočne obremenitve vetra in valovanja
- konstrukcija mora funkcionirati tudi v primeru zaledenitve jezera in odtekanja vode pod ledom

Vsi pontoni so ob najvišjih vodostajih poplavljeni in jih na mestu držijo jeklene vrvi oz. kovinski vzvodi, ki se v 
najnižji točki skrijejo pod konstrukcijo pontona in v suhem stanju niso vidni.
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max 500 znakov s presledki

max 1500 znakov s presledki
Vstopna točka

Regulations for 
visitors of
Cerknica lake

Vstopate v življenjsko okolje zaščitenih vrst.

Režim plovbe
Jeseni se kosmatinec zavleče v brlog, ki si ga uredi pod 
izruvanim drevesom ali v skalni votlini, kjer prezimi. 
Samice v zimskem času tudi skotijo mlade, ki ostanejo z 
mamo leto in pol do dve, preden se osamosvojijo.

Odlaganje odpadkov
Jeseni se kosmatinec zavleče v brlog, ki si ga uredi pod 
izruvanim drevesom ali v skalni votlini, kjer prezimi. 
Samice v zimskem času tudi skotijo mlade, ki ostanejo z 
mamo leto in pol do dve, preden se osamosvojijo.

Hrup
V preteklosti so ga močno preganjali tudi pri nas, a se je 
v kočevsko-snežniških gozdovih uspel obdržati. Uvrščen 
je na Rdeči seznam ogroženih sesalcev Slovenije in mu, z 
nadaljevanjem dejavnikov ogrožanja, grozi izumrtje ... 
Dolgoročno preživetje tega veličastnega sesalca pri nas 
bo omogočila le javna podpora njegovega varstva.

Brown bear (Ursus arctos) is the king of our 
forests and Slovenia's largest beast. Males are 
much bigger than females and can weigh more 
than 200 kg. This giant among beasts lives 
about 30 years and is a pronounced omnivore. 
It feeds on mushrooms, fruits, bulbs, 
rootstocks and green plants, but it especially 
enjoys larvae of ants and wasps. It rarely preys 
on larger animals, but it cannot resist carrion.

In autumn, this hairy creature holes up in its den under 
torn up trees or in caves and hibernates. During the 
winter, females also give birth to cubs, which stay with 
their mothers for a year and a half before they become 
independent.

SL
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mamo leto in pol do dve, preden se osamosvojijo.

Odlaganje odpadkov
Jeseni se kosmatinec zavleče v brlog, ki si ga uredi pod 
izruvanim drevesom ali v skalni votlini, kjer prezimi. 
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mamo leto in pol do dve, preden se osamosvojijo.

Hrup
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v kočevsko-snežniških gozdovih uspel obdržati. Uvrščen 
je na Rdeči seznam ogroženih sesalcev Slovenije in mu, z 
nadaljevanjem dejavnikov ogrožanja, grozi izumrtje ... 
Dolgoročno preživetje tega veličastnega sesalca pri nas 
bo omogočila le javna podpora njegovega varstva.

Brown bear (Ursus arctos) is the king of our 
forests and Slovenia's largest beast. Males are 
much bigger than females and can weigh more 
than 200 kg. This giant among beasts lives 
about 30 years and is a pronounced omnivore. 
It feeds on mushrooms, fruits, bulbs, 
rootstocks and green plants, but it especially 
enjoys larvae of ants and wasps. It rarely preys 
on larger animals, but it cannot resist carrion.

In autumn, this hairy creature holes up in its den under 
torn up trees or in caves and hibernates. During the 
winter, females also give birth to cubs, which stay with 
their mothers for a year and a half before they become 
independent.

Pravila za 
obiskovalce
cerkniškega
jezera

In autumn, this hairy creature holes up in its den 
under torn up trees or in caves and hibernates. During 
the winter, females also give birth to cubs, which stay 
with their mothers for a year and a half before they 
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In autumn, this hairy creature holes up in its den 
under torn up trees or in caves and hibernates. During 
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Natura 2000 zone
območje Nature 2000 

Jezero se na Cerkniškem polju praviloma zadrži okoli 
devet mesecev na leto. Navadno se voda razlije po 
površini dobrih 20 km2, ko pa je vode največ, površina 
jezera meri skoraj 30 km2. Ko je polno, je Cerkniško 
jezero največje jezero v Sloveniji.

Cerkniško jezero je prvič omenjeno že v antiki, na 
zemljevidih Evrope pa se pojavlja vse od 15. stoletja. V 
njegovo delovanje se je prvi poglobil Janez Vajkard 
Valvasor, kar mu je prineslo članstvo v londonski Kraljevi 
družbi. Tu je zibka krasoslovja in terminov, kot sta kraško 
polje in presihajoče jezero.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 
skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 
območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.

Tu so opazovali 276 vrst ptic - polovico vseh evropskih 
vrst; tu živi 45 vrst sesalcev – polovica vseh evropskih 
vrst; tu leta 125 vrst dnevnih metuljev – slaba tretjina 
vseh evropskih vrst; tu se mresti tudi 15 vrst dvoživk – 
skoraj četrtina vseh evropskih vrst dvoživk ... Biotska 
pestrost tega območja je res izjemna!

The lake normally stays on the Cerknica plain for about 
eight months a year. Water usually spreads over the 
surface of 20 km2, but at its fullest, the lake covers a 
surface of nearly 30 km2. When full, Lake Cerknica 
becomes the largest lake in Slovenia.

It was first mentioned as early as ancient history, and it 
has been included on the maps of Europe ever since the 
15th century. The hydrology of the lake was first resear-
ched by Carniolan natural historian Johann Weikhard 
von Valvasor, which won him a Fellowship of the Royal 
Society. Here is the cradle of karstology and terms such 
as karst polje (plain) and intermittent lake.

The importance of intermittent Lake Cerknica, therefore, 
goes far beyond Slovenia's borders. Along with the 
Rakov Škocjan valley and the Križna jama cave, Lake 
Cerknica has been designated as a wetland of internati-
onal importance – Ramsar Site, and also as a Natura 
2000 Site because of its importance for the preservation 
of endangered birds.

In the area, 276 bird species have been observed – one 
half of all European species; this is home to 45 mammal 
species – one half of all European species; 125 butterfly 
species can be spotted here – a little less than a third of 
all European species; 15 amphibian species spawn by 
the lake – nearly a quarter of all European amphibians... 
Biodiversity of the region is truly exceptional!

Jezero se po Cerkniškem polju razlije, ko je dotok vode 
večji od odtoka. V dveh do treh dneh ga napolnijo obilne 
jesenske padavine, spomladi svoj del prispeva še taljenje 
snega. Voda v Cerkniško jezero priteka skozi podzemlje z 
Bloške in Vidovske planote, iz Loške doline ter izpod 
Javornikov. Edini površinski dotok je rečica Cerkniščica.

Odtekanje vode je počasnejše. Jezero v času brez pada-
vin presahne v treh do štirih tednih. Vsa voda iz jezera 
odteče v podzemlje, torej je odtok Cerkniškega jezera v 
celoti kraški in Cerkniško polje tipično kraško polje.

The lake spreads over the Cerknica plain when its water 
inflow exceeds the outflow. It is filled up in two or three 
days by heavy autumn rain, whereas in springtime the 
inflow is a¥ected also by melting snow. Water flows to 
Lake Cerknica underground from the Bloke and Vid 
plateaus, the Lož valley and from beneath the Javorniki 
hills. The only surface tributary is the Cerkniščica 
stream.

Discharge of water is a slower process. During the dry 
season, the lake drains out in three to four weeks. All the 
water seeps underground, making the outflow of Lake 
Cerknica entirely karstic and the Cerknica plain a typical 
karst plain.

Zasnova grafične opreme, Portal itn d.o.o.

max 500 znakov s presledki

max 1500 znakov s presledki
Vstopna točka

Regulations for 
visitors of
Cerknica lake

Vstopate v življenjsko okolje zaščitenih vrst.

Režim plovbe
Jeseni se kosmatinec zavleče v brlog, ki si ga uredi pod 
izruvanim drevesom ali v skalni votlini, kjer prezimi. 
Samice v zimskem času tudi skotijo mlade, ki ostanejo z 
mamo leto in pol do dve, preden se osamosvojijo.

Odlaganje odpadkov
Jeseni se kosmatinec zavleče v brlog, ki si ga uredi pod 
izruvanim drevesom ali v skalni votlini, kjer prezimi. 
Samice v zimskem času tudi skotijo mlade, ki ostanejo z 
mamo leto in pol do dve, preden se osamosvojijo.

Hrup
V preteklosti so ga močno preganjali tudi pri nas, a se je 
v kočevsko-snežniških gozdovih uspel obdržati. Uvrščen 
je na Rdeči seznam ogroženih sesalcev Slovenije in mu, z 
nadaljevanjem dejavnikov ogrožanja, grozi izumrtje ... 
Dolgoročno preživetje tega veličastnega sesalca pri nas 
bo omogočila le javna podpora njegovega varstva.

Brown bear (Ursus arctos) is the king of our 
forests and Slovenia's largest beast. Males are 
much bigger than females and can weigh more 
than 200 kg. This giant among beasts lives 
about 30 years and is a pronounced omnivore. 
It feeds on mushrooms, fruits, bulbs, 
rootstocks and green plants, but it especially 
enjoys larvae of ants and wasps. It rarely preys 
on larger animals, but it cannot resist carrion.

In autumn, this hairy creature holes up in its den under 
torn up trees or in caves and hibernates. During the 
winter, females also give birth to cubs, which stay with 
their mothers for a year and a half before they become 
independent.
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torn up trees or in caves and hibernates. During the 
winter, females also give birth to cubs, which stay with 
their mothers for a year and a half before they become 
independent.

Pravila za 
obiskovalce
cerkniškega
jezera
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Natura 2000 zone
območje Nature 2000 

Jezero se na Cerkniškem polju praviloma zadrži okoli 
devet mesecev na leto. Navadno se voda razlije po 
površini dobrih 20 km2, ko pa je vode največ, površina 
jezera meri skoraj 30 km2. Ko je polno, je Cerkniško 
jezero največje jezero v Sloveniji.

Cerkniško jezero je prvič omenjeno že v antiki, na 
zemljevidih Evrope pa se pojavlja vse od 15. stoletja. V 
njegovo delovanje se je prvi poglobil Janez Vajkard 
Valvasor, kar mu je prineslo članstvo v londonski Kraljevi 
družbi. Tu je zibka krasoslovja in terminov, kot sta kraško 
polje in presihajoče jezero.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 
skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 
območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.

Tu so opazovali 276 vrst ptic - polovico vseh evropskih 
vrst; tu živi 45 vrst sesalcev – polovica vseh evropskih 
vrst; tu leta 125 vrst dnevnih metuljev – slaba tretjina 
vseh evropskih vrst; tu se mresti tudi 15 vrst dvoživk – 
skoraj četrtina vseh evropskih vrst dvoživk ... Biotska 
pestrost tega območja je res izjemna!

The lake normally stays on the Cerknica plain for about 
eight months a year. Water usually spreads over the 
surface of 20 km2, but at its fullest, the lake covers a 
surface of nearly 30 km2. When full, Lake Cerknica 
becomes the largest lake in Slovenia.

It was first mentioned as early as ancient history, and it 
has been included on the maps of Europe ever since the 
15th century. The hydrology of the lake was first resear-
ched by Carniolan natural historian Johann Weikhard 
von Valvasor, which won him a Fellowship of the Royal 
Society. Here is the cradle of karstology and terms such 
as karst polje (plain) and intermittent lake.

The importance of intermittent Lake Cerknica, therefore, 
goes far beyond Slovenia's borders. Along with the 
Rakov Škocjan valley and the Križna jama cave, Lake 
Cerknica has been designated as a wetland of internati-
onal importance – Ramsar Site, and also as a Natura 
2000 Site because of its importance for the preservation 
of endangered birds.

In the area, 276 bird species have been observed – one 
half of all European species; this is home to 45 mammal 
species – one half of all European species; 125 butterfly 
species can be spotted here – a little less than a third of 
all European species; 15 amphibian species spawn by 
the lake – nearly a quarter of all European amphibians... 
Biodiversity of the region is truly exceptional!

Jezero se po Cerkniškem polju razlije, ko je dotok vode 
večji od odtoka. V dveh do treh dneh ga napolnijo obilne 
jesenske padavine, spomladi svoj del prispeva še taljenje 
snega. Voda v Cerkniško jezero priteka skozi podzemlje z 
Bloške in Vidovske planote, iz Loške doline ter izpod 
Javornikov. Edini površinski dotok je rečica Cerkniščica.

Odtekanje vode je počasnejše. Jezero v času brez pada-
vin presahne v treh do štirih tednih. Vsa voda iz jezera 
odteče v podzemlje, torej je odtok Cerkniškega jezera v 
celoti kraški in Cerkniško polje tipično kraško polje.

The lake spreads over the Cerknica plain when its water 
inflow exceeds the outflow. It is filled up in two or three 
days by heavy autumn rain, whereas in springtime the 
inflow is a¥ected also by melting snow. Water flows to 
Lake Cerknica underground from the Bloke and Vid 
plateaus, the Lož valley and from beneath the Javorniki 
hills. The only surface tributary is the Cerkniščica 
stream.

Discharge of water is a slower process. During the dry 
season, the lake drains out in three to four weeks. All the 
water seeps underground, making the outflow of Lake 
Cerknica entirely karstic and the Cerknica plain a typical 
karst plain.

Zasnova grafične opreme, Portal itn d.o.o.

Koncept interpretacije

Poleg usmerjanja obiskovalcev na želena, z vidika varovanja narave manj delikatna območja Cerkniškega jezera, je 
cilj projekta obiskovalcem predstaviti značilnosti Cerkniškega jezera oz. narave. 
Predstavitev oz. interpretacija vsebin za nosilce vsebin uporablja leseno konstrukcijo opazovalnic in drugih 
elementov. Opazovalnice (ter drugi elementi v prostoru) ter skop interpretacije (vsebine) sta zasnovana skupaj in 
bosta delovala celovito. Ob vstopno izstopnih mestih za čolnarjenje je predvidena postavitev informativne table z 
informacijo o plovbnem režimu.

V pohodni površini pontona so v deske poglobljeno vgrajeni elementi interpretacije narave iz nerjaveče kovine. 
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Ponton Stržen - oblikovanje, funkcija

Dimenzije:
- pontonski del: širina ploščadi 2,0 m, dolžina 20,0 m, ima 4 dostopne mostičke
- povezovalni del: 10,4 m x 2,0 m
- fiksni del: 7,5 m x 2,0 m

Površina pontonskega dela je 48,2 m2, dostopnega dela 6,0 m2, površina fiksnega dela 12,8 m2.
Skupna površina objekta je 67,0 m2. 

Ponton je zasnovan v obliki ploščadi, ki je prek premičnega mostovža povezan z leseno ploščadjo ob cesti. Ob 
vzhodni stranici ploščadi so dodani dostopni »prstni« mostički za privezovanje plovil in lažje bočno vstopanje v 
plovila.

Orientacija pontona je pravokotno na cestni nasip zaradi same tehnologije funkcioniranja pontona in hkrati 
enostavnega dostopa plovil do struge Stržena in potrebe po ustvarjanju zaklona za plovila iz smeri močnih JZ vetrov, 
katerim je ta lokacija podvržena. Pred sunki SV vetra je ponton že naravno zaščiten s cestnim nasipom in bujnim 
obcestnim rastjem.

Tehnični opis ureditve

Ponton je zasnovan iz 5 manjših modularnih elementov dimenzij 4 x 2 x 0,55 m zaradi omejitev transporta.
Platforme pontonov se nosijo na kovinski podkonstrukciji škatlastega paličja v katero so vgrajeni rezervoarji za 
balast, polnjeni z mivko in zagotavljanje plovnosti, polnjeni z zrakom. Varjene škatlaste jeklene konstrukcije se 
izdelajo iz kotnikov L 50/50/5. Profili so iz krivljene vroče cinkane pločevine, vari in vse naknadno izdelane izvrtine 
po varjenju ustrezno očiščeni in zaščiteni z zaščitno barvo za hladno galvanizacijo. 

Vertikalni pomik pontona ob Strženu se zagotavlja s sistemom vzvodnih vodil, ki omogočajo togo povezavo 
pontona s tlemi in omogočajo kontrolirano dviganje in spuščanje pontona ob različnih vodostajih, ter pridržanje 
le-tega ob močnejših vetrovih in tako zagotavljajo spuščanje pontona na vedno isto mesto na tleh, ko voda odteče. 
Trije vodilni vzvodi v obliki črke V, dolžine 5 m so razporejeni vzdolžno pod srednjo osjo pontona in so na teren in 
ponton pritrjeni s po dvema premičnima sklepoma. Zaradi vertikalnega premika vzvodov cca 2,7 m se tudi sam 
ponton med dvema skrajnima vodostajema longitudinalno premakne za cca 2 m. Premični dostopni mostovž sloni 
na pontonu in drsi po njem na kolescih. 

Konstrukcija zagotavlja samonosno stabilnost posameznih segmentov platforme. Konstrukcija je protikorozijsko 
zaščitena z vročim cinkanjem.

Pontonski dostopni mostovž - pasarela - je na strani ceste pritrjen v fiksni del pomola in naslonjen na plavajoči 
del pontona, da je omogočeno gibanje konstrukcije skladno s premiki vodne gladine. Ob poplavnem obdobju 
se pasarela vodoravno izravna na linijo plavajočega dela pomola, ob sušnem obdobju pa se pod kotom spusti s 
plavajočim delom vred, ter tako še vedno omogoča neoviran dostop do ploščadi. Najvišji naklon, ki ga pasarela 
doseže ob sušnem obdobju je 30%.
Pasarela se izvede kot samonosna ploščad s kovinsko podkonstrukcijo iz vroče cinkanih vzdolžnih in prečnih IPE 
120 profilov, zavetrovanih z diagonalnimi togimi palicami. 

Lesni podi in konstrukcije se izdelajo iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 
ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim sredstvom na osnovi bakrovih 
pripravkov (npr. Silvanolin). Površina vidnega lesa obdelana s skoblanjem, podkonstrukcija je lahko surovo žagana. 
Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih izrezov in izvrtin.
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Pohodna površina pomola in pontonske poti se izdela iz dolžinsko prirezanih desk 15 x 4cm na razmaku 8mm. 
Deske se pritrjujejo z direktnim vijačenjem z RF lesnimi vijaki v leseno podkonstrukcijo iz desk 15 x 4 cm, 4x 
vzdolžno s platformo. Med podkonstrukcijo in deskami je ločilni pas s tesnilnim trakom.

Stranska obloga pontonov, da se zakrije pogled v podkonstrukcijo, je iz vertikalno položenih desk 15 x 2cm na 
razmaku 8mm na podkonstrukciji iz desk  
15 x 2,5 pritrjenih na kovinsko konstrukcijo.

Privezna mesta so opremljena z inox obroči za privez plovil privijačenih v bočne stranice pontonov in prstnih 
mostičkov.
Fiksni del pomola ob cesti se izvede kot lesena ploščad z ograjo proti brežini. Podkonstrukcija ploščadi iz 

impregniranih moralov 16 x 10 cm položenih v gramozno drenažno nasutje. Pohodna površina se izdela iz dolžinsko 
prirezanih desk 15 x 4cm na razmaku 8mm. Deske se pritrjujejo z direktnim vijačenjem z RF lesnimi vijaki v leseno 
podkonstrukcijo.

Ograja se izdela iz parov masivnih lepljenih stebrov  20 x 20 cm (nagnjenih pod kotom 80°) v obliki obrnjene črke 
V, ki so sidrani v betonski temelj preko kovinske sidrne plošče izdelane po detajlu. Na spodnjem koncu stebrov se 
izdelajo predvrtane izvrtine fi14 in vrezkane poglobitve za glave vijakov in matice. 
Steber pri vstopu na pasarelo je izdelan iz treh križno prepletenih stebrov 20 x 20 x 200cm, ki služijo kot podloga za 
informativno tablo z informacijo o plovnem režimu.

Med stebri se namesti širše kovinsko držalo iz inox škatlastega profila 200 / 40 mm, na katerega se napne pletena 
inox mreža. Izpostavljeni leseni deli se prekrijejo s pločevinasto oblogo z odkapnim robom.

Vsi kovinski elementi bodo protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem.

Temeljenje in zemeljska dela

Temelj za sidranje povezovalne pasarele je armirano betonski dim 350 x 25 cm, v okviru cestnega nasipa, do 
globine zmrzovanja. Pri spremembah vodostaja temelj predstavlja sidrno točko pasarele. Ob izkopu je potreben 
geološki nadzor.

Pontoni so temeljeni preko 3 cevi fi 300mm, ki imajo navarjene elemente za pritrditev linijskih zavetrovalnih trakov  
80 x 4 mm, ki onemogočajo pomike točk temelja, in vrtljive zglobe za pritrditev ročic.

Sidranje pontonov v tla je predvideno z neposredno v zemljino zabitimi kovinskimi cevmi oz. s t.i. zemeljskimi 
sidrnimi vijaki (npr. Krinner), brez večjih izkopov in težkih gradbenih del.
Načini temeljenja so prikazani v priloženih grafičnih prikazih (detajl DT1).

Zagotoviti je potrebno temeljenje sidrnih točk na istem nivoju zato je izbran relativno raven teren za lokacijo 
pontona, lokalno pa bo lahko potreben manjši odkop zemljine za zagotovitev nivoja spodnjih sidrnih točk.
Ko je ponton v najnižji legi se »uleže« na teren na kovinskih “saneh”, ki se ob montaži nastavijo na ustrezno višino 
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glede na teren. Ureditev predvideva izvedbo minimalnega planiranja terena in utrjenega gramoznega nasutja, 
granualacije 15-30, pod pozicijami pontonov v debelini do 20cm. Nasutje omogoča naleganje pontonskim 
elementom v sušnem obdobju. Nasutje se bo v prvi sezoni zatravilo in samo renaturiralo.

Ureditev in sanacija gradbišča

Gradbišče bo dostopno neposredno z lokalne ceste Dolenje jezero – Otok.

Na lokaciji bodo potekala manjša gradbena dela izkopa, odvoza in nasutja materiala. Cevni temelji bodo strojno 
z bagrom (8t) zabiti do globine cca 1m. Betonski temelji se bodo ročno opažili in betonirali z betonsko hruško s 
črpalko neposredno s ceste.

Gradbeni posegi in vpliv gradbišča na okolje je skladen z velikostjo gradbišča, posameznih faznih del in urejenosti 
dostopa in upoštevanja občutljivosti okolja. 

Gradbišče predvideva delo v skupini z največ 5 delavci. Izkop za temelje bo izveden z malim 3,5t bagrom 
goseničarjem. Bager lahko dostopa do vseh lokacij, tudi na tista brez dostopne poti. 
Vsi opaži za izdelavo temeljev se bodo izvedli ročno. Temelji se bodo zabetonirali s hruško za beton s črpalko, ki bo 
lahko transportirala beton direktno z roba ceste ali se na mesto vgradnje dostavi s samokolnico.
Izkopani material se uporabi za sanacijo in renaturacijo gradbišča.

Stojni kovinski elementi se montirajo ročno.  

Ponton je zasnovan iz modularnih elementov max dimenzij 4 x 2 x 0,55 m zaradi omejitev transporta. Moduli se 
izdelajo v delavnici in na lokaciji samo montirajo na temeljna sidra.

Ostala dela so dela montaže in transporta, ki bo potekal v sušnem obdobju, ko je jezersko polje primerno za tovorni 
oz. traktorski transport po obstoječih cestah in kolovozih.

Postavitev glavne konstrukcije je predvidena s hiab oz. avtodvigalom neposredno s ceste, kjer se uredi stojno 
mesto in začasna polovična zapora ceste.

Izkopana brežina za temelj fiksnega dela pomola se renaturira s kamnometom iz skal in komprimiranim nasutjem 
gramoza v plasteh, prekrije s plastjo humusa in zasadi z avtohtonimi grmovnicami.
Med gradnjo poškodovane površine jezerskega dna - travnika se ročno renaturirajo s humusnim zasipom in 
planiranjem iz ostanka izkopa za izravnalni tampon. Le te se same zatravijo v eni sezoni.
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PRIKAZ IZGLEDA PONTONA V NAJVIŠJEM DOSTOPNEM VODOSTAJU

0.6 UPODOBITVE
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PRIKAZ IZGLEDA PONTONA V SUHEM STANJU JEZERA  
- ponton bo malo opazen v visokih travah v letnem času
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PONTON SUHADOLICA
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   Notranjski regijski park
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   1380 Cerknica
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0.3 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta enostavni objekt po GZ

klasifikacija celotnega objekta 24122   Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
(Klasifikacija objekta se določi skladno z 10. členom Uredbe o razvrščanju objektov 
(Uradni list RS, št. 37/18), ki določa, da se v postopkih, začetih pred uveljavitvijo te 
uredbe, objekti razvrstijo v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2), razen 
če je razvrstitev objektov v skladu s to uredbo za investitorja ugodnejša.)

navedba prostorskega akta Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel:
Občinski prostorski načrt občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 48/12, 58,13,1/14,76/14 in 
38/16).

lokacija Cerkniško jezero

seznam zemljišč z nameravano 
gradnjo

2896/2, k.o. Otok II (1678)

seznam zemljišč, preko katerih 
potekajo priklj. na gospodarsko 
javno infrastrukturo 

/

seznam zemljišč, preko katerih 
poteka priključek na javno cesto

/

navedba soglasij 
in soglasij za priključitev

soglasja v območjih varovalnih pasov /

soglasja v varovanih območjih naravna vrednota:
Agencija RS za okolje / ZRSVN
Vojkova 1b
1000 Ljubljana

varstvo voda:
Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c
1000 Ljubljana

kulturna dediščina:
Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Ljubljana
Tržaška cesta 4
1000 Ljubljana

gozd:
Zavod za gozdove Slovenija
OE Postojna
Vojkova 9
6230 Postojna
  

soglasja za priključitev /

odmiki od sosednjih zemljišč Odmik najbolj izpostavljenega dela predvidenega objekta od sosednjih zemljišč:
- od zemljišča s parc. št. 3264/1820 min. 5,7 m,
- od zemljišča s parc. št. 3264/1821 min. 10,5 m,
- od zemljišča s parc. št. 3293 min. 12,4 m.
Ostali odmiki so večji.

Natančnost podatkov o parcelnih meja je na tem ruralnem območju nizka!
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0.4 LOKACIJSKI POATKI

1 URBANISTIČNA LOKACIJA

EUP - Enota urejanja prostora: 
CJ 01/1

Namenska raba zemljišč: 
K2 - druga kmetijska zemljišča
G - gozdna zemljišča

2 NAMEN UREDITEV

Investitor namerava v sklopu projektov upravljanja z Naturo 2000 urediti infrastrukturo za usmerjanje obiskovalcev 
in interpretacijo narave. V ta namen se predvideva tudi postavitev treh vstopno izstopnih mest - pontonov za privez 
čolnov. 

3 OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA OPIS SKLADNOSTI OZ. DOPUSTNA ODSTOPANJA
56. člen (celotno območje OPN, razen območja, ki se 
urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na celotnem območju OPN, razen na območjih, ki 
se urejajo z DPN ali OPPN, so dovoljene naslednje:
(1.2) vrste objektov glede na namen
- na vodnih in priobalnih zemljiščih pa so dovoljeni 
še pomoli kot začasni objekti (to je vstopno-izstopno 
mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov)
(1.3) vrste pomožnih objektov glede na namen
- pomožni objekti vodne infrastrukture
- drugi pomožni infrastrukturni objekti, razen baznih 
postaj, namenjenih javnim telekomunikacijskim 
storitvam

Lokacija načrtovanega objekta se nahaja na vodnem ter 
priobalnem območju. Ponton je pomožni objekt vodne 
infrastrukture, služi za omogočanje dostopa s plovili.

druge pravne podlage
- Odlok o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru, Ur. l. RS 78/15.

4

delavnica
oblikovanje prostora d.o.o.         tržaška 3a  1360 vrhnika  slovenija         www.delavnica.eu  info@delavnica.eu  



Dolenje Jezero

Gorenje Jezero

Otok

Ponton

Objekt, ki je predmet načr ta

LEGENDA

Opazovalnica

Ureditev interpretacije narave

Usmerjevalni element
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SITUACIJA NA DOF POSNETKU 
(vir. Geodetska uprava Republike Slovenije, DOF25, 2014) 

 X  Y
P301 449995,860 69140,115
P302 450014,471 69161,714
P303 450015,834 69160,539
P304 449997,223 69138,940
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SITUACIJA NA FOTOGRAMETRIČNEM ZRAČNEM POSNETKU 

 X  Y
P301 449995,860 69140,115
P302 450014,471 69161,714
P303 450015,834 69160,539
P304 449997,223 69138,940
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0.5 TEHNIČNO POROČILO

1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Zemljišče leži na stiku z gozdom poraščenega pobočja (Ušiva loka) in ravnice Cerkniškega jezera, ob jami 
Suhadolica. Zemljišče zaliva voda glede na vodostaj Cerkniškega jezera in ga prerašča trstičje.
Kota dna na obravnavani lokaciji se giblje med 555,19 in 554,12 mnv. 
Vodostaj Cerkniškega jezera na tej lokaciji se lahko ob stoletni poplavi dvigne do 3,2 m.

2 OPIS NAČRTOVANE UREDITVE

Splošno

Za ureditev plovbe na jezeru so predvidena tri vstopno-izstopna mesta. Na vseh lokacijah se uredi plavajoč 
pontonski pomol, povezan s kopnim preko fiksnega dela-lesenega pomola na leseni konstrukciji temeljeni v 
podlago, ki predstavlja vstop na ponton in premičnega (pontonskega) mostovža, ki omogoča dostop na ploščad 
pontona v vseh vodostajih. Pomol naj bi zadostil privezu do 10 plovil od tega tudi drevakov (6m in več dolžine).

Predvidene so tri lokacije. Oblikovanje pontonov je prilagojeno lokaciji, sistemska rešitev konstrukcije in sidranja v 
podlago pa je v vseh primerih enaka. Pontoni so plavajoči in ne zahtevajo večjih gradbenih posegov v teren, razen 
ureditve sidrnega mesta, kjer se ponton pripenja na obalo. 

Ker so objekti umeščeni v občutljivo okolje, tako v smislu naravne kot tudi kulturne krajine, njihova oblikovna 
zasnova temelji na sonaravnih oblikah in čim manjšem vizualnem vplivu na naravno okolje - nizek vertikalni gabarit 
in uporabljen les kot vidni material. 

Izhodišče oz. ničelni nivo pontonov je izbran na koti 550,5 mnv – kota ceste Dolenja vas – Otok, kar pomeni, da je 
pohodna površina pontona nad vodo ob tem vodostaju, ko je še zagotovljena dostopnost pontonov.

Vsi pontoni dosežejo najnižjo točko – se »uležejo« na dno, ko voda odteče – nad še dovoljeno koto plovnosti 
(547,056 mnv – 1,5 m nad koto 0,00 Merilne hidrološke postaje Dolenje jezero).

Tehnologija pontonskega pomola mora zadostiti zelo zahtevnim pogojem narave delovanja Cerkniškega jezera:
- v suhem stanju jezera mora zagotavljati stabilen položaj na jezerskem dnu,
- v primeru visoke vode se pontone poplavlja nad, za naročnikom usklajeno, koto ceste Dolenje jezero - Otok, za kar 

jih je potrebno pridržati na tem nivoju in kljubovati sili vzgona
- sidranje pontonov je potrebno dimenzionirati glede na sile vzgona in bočne obremenitve vetra in valovanja
- konstrukcija mora funkcionirati tudi v primeru zaledenitve jezera in odtekanja vode pod ledom

Vsi pontoni so ob najvišjih vodostajih poplavljeni in jih na mestu držijo jeklene vrvi oz. kovinski vzvodi, ki se v 
najnižji točki skrijejo pod konstrukcijo pontona in v suhem stanju niso vidni.
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Koncept interpretacije

Poleg usmerjanja obiskovalcev na želena, z vidika varovanja narave manj delikatna območja Cerkniškega jezera, je 
cilj projekta obiskovalcem predstaviti značilnosti Cerkniškega jezera oz. narave. 
Predstavitev oz. interpretacija vsebin za nosilce vsebin uporablja leseno konstrukcijo opazovalnic in drugih 
elementov. Opazovalnice (ter drugi elementi v prostoru) ter skop interpretacije (vsebine) sta zasnovana skupaj in 
bosta delovala celovito. Ob vstopno izstopnih mestih za čolnarjenje je predvidena postavitev informativne table z 
informacijo o plovbnem režimu.

Ponton Suhadolica - oblikovanje, funkcija

Dimenzije:
- pontonski del: širina ploščadi 1,8 m, skupna dolžina 24,3 m, sestavljen je iz 6 posameznih segmentov
- fiksni del: 4,0 m x 1,8 m
Površina pontonskega dela je 43,6 m2, površina fiksnega dela 7,3 m2.
Skupna površina objekta je 50,9 m2.

Ponton je zasnovan kot sklop sedmih ploščadi, od katerih je prva (dostopna) fiksna, ostale pa so med seboj 
členkasto povezane, tako da so gibljive v navpični smeri. Na ta način ponton plava na vodni površini v poplavnem 
obdobju, v sušnem obdobju pa se enakomerno spusti na neraven teren.

max 500 znakov s presledki

max 1500 znakov s presledki
Vstopna točka

Regulations for 
visitors of
Cerknica lake

Vstopate v življenjsko okolje zaščitenih vrst.

Režim plovbe
Jeseni se kosmatinec zavleče v brlog, ki si ga uredi pod 
izruvanim drevesom ali v skalni votlini, kjer prezimi. 
Samice v zimskem času tudi skotijo mlade, ki ostanejo z 
mamo leto in pol do dve, preden se osamosvojijo.

Odlaganje odpadkov
Jeseni se kosmatinec zavleče v brlog, ki si ga uredi pod 
izruvanim drevesom ali v skalni votlini, kjer prezimi. 
Samice v zimskem času tudi skotijo mlade, ki ostanejo z 
mamo leto in pol do dve, preden se osamosvojijo.

Hrup
V preteklosti so ga močno preganjali tudi pri nas, a se je 
v kočevsko-snežniških gozdovih uspel obdržati. Uvrščen 
je na Rdeči seznam ogroženih sesalcev Slovenije in mu, z 
nadaljevanjem dejavnikov ogrožanja, grozi izumrtje ... 
Dolgoročno preživetje tega veličastnega sesalca pri nas 
bo omogočila le javna podpora njegovega varstva.

Brown bear (Ursus arctos) is the king of our 
forests and Slovenia's largest beast. Males are 
much bigger than females and can weigh more 
than 200 kg. This giant among beasts lives 
about 30 years and is a pronounced omnivore. 
It feeds on mushrooms, fruits, bulbs, 
rootstocks and green plants, but it especially 
enjoys larvae of ants and wasps. It rarely preys 
on larger animals, but it cannot resist carrion.

In autumn, this hairy creature holes up in its den under 
torn up trees or in caves and hibernates. During the 
winter, females also give birth to cubs, which stay with 
their mothers for a year and a half before they become 
independent.
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nadaljevanjem dejavnikov ogrožanja, grozi izumrtje ... 
Dolgoročno preživetje tega veličastnega sesalca pri nas 
bo omogočila le javna podpora njegovega varstva.

Brown bear (Ursus arctos) is the king of our 
forests and Slovenia's largest beast. Males are 
much bigger than females and can weigh more 
than 200 kg. This giant among beasts lives 
about 30 years and is a pronounced omnivore. 
It feeds on mushrooms, fruits, bulbs, 
rootstocks and green plants, but it especially 
enjoys larvae of ants and wasps. It rarely preys 
on larger animals, but it cannot resist carrion.

In autumn, this hairy creature holes up in its den under 
torn up trees or in caves and hibernates. During the 
winter, females also give birth to cubs, which stay with 
their mothers for a year and a half before they become 
independent.

Pravila za 
obiskovalce
cerkniškega
jezera

In autumn, this hairy creature holes up in its den 
under torn up trees or in caves and hibernates. During 
the winter, females also give birth to cubs, which stay 
with their mothers for a year and a half before they 
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Natura 2000 zone
območje Nature 2000 

Jezero se na Cerkniškem polju praviloma zadrži okoli 
devet mesecev na leto. Navadno se voda razlije po 
površini dobrih 20 km2, ko pa je vode največ, površina 
jezera meri skoraj 30 km2. Ko je polno, je Cerkniško 
jezero največje jezero v Sloveniji.

Cerkniško jezero je prvič omenjeno že v antiki, na 
zemljevidih Evrope pa se pojavlja vse od 15. stoletja. V 
njegovo delovanje se je prvi poglobil Janez Vajkard 
Valvasor, kar mu je prineslo članstvo v londonski Kraljevi 
družbi. Tu je zibka krasoslovja in terminov, kot sta kraško 
polje in presihajoče jezero.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 
skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 
območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.

Tu so opazovali 276 vrst ptic - polovico vseh evropskih 
vrst; tu živi 45 vrst sesalcev – polovica vseh evropskih 
vrst; tu leta 125 vrst dnevnih metuljev – slaba tretjina 
vseh evropskih vrst; tu se mresti tudi 15 vrst dvoživk – 
skoraj četrtina vseh evropskih vrst dvoživk ... Biotska 
pestrost tega območja je res izjemna!

The lake normally stays on the Cerknica plain for about 
eight months a year. Water usually spreads over the 
surface of 20 km2, but at its fullest, the lake covers a 
surface of nearly 30 km2. When full, Lake Cerknica 
becomes the largest lake in Slovenia.

It was first mentioned as early as ancient history, and it 
has been included on the maps of Europe ever since the 
15th century. The hydrology of the lake was first resear-
ched by Carniolan natural historian Johann Weikhard 
von Valvasor, which won him a Fellowship of the Royal 
Society. Here is the cradle of karstology and terms such 
as karst polje (plain) and intermittent lake.

The importance of intermittent Lake Cerknica, therefore, 
goes far beyond Slovenia's borders. Along with the 
Rakov Škocjan valley and the Križna jama cave, Lake 
Cerknica has been designated as a wetland of internati-
onal importance – Ramsar Site, and also as a Natura 
2000 Site because of its importance for the preservation 
of endangered birds.

In the area, 276 bird species have been observed – one 
half of all European species; this is home to 45 mammal 
species – one half of all European species; 125 butterfly 
species can be spotted here – a little less than a third of 
all European species; 15 amphibian species spawn by 
the lake – nearly a quarter of all European amphibians... 
Biodiversity of the region is truly exceptional!

Jezero se po Cerkniškem polju razlije, ko je dotok vode 
večji od odtoka. V dveh do treh dneh ga napolnijo obilne 
jesenske padavine, spomladi svoj del prispeva še taljenje 
snega. Voda v Cerkniško jezero priteka skozi podzemlje z 
Bloške in Vidovske planote, iz Loške doline ter izpod 
Javornikov. Edini površinski dotok je rečica Cerkniščica.

Odtekanje vode je počasnejše. Jezero v času brez pada-
vin presahne v treh do štirih tednih. Vsa voda iz jezera 
odteče v podzemlje, torej je odtok Cerkniškega jezera v 
celoti kraški in Cerkniško polje tipično kraško polje.

The lake spreads over the Cerknica plain when its water 
inflow exceeds the outflow. It is filled up in two or three 
days by heavy autumn rain, whereas in springtime the 
inflow is a¥ected also by melting snow. Water flows to 
Lake Cerknica underground from the Bloke and Vid 
plateaus, the Lož valley and from beneath the Javorniki 
hills. The only surface tributary is the Cerkniščica 
stream.

Discharge of water is a slower process. During the dry 
season, the lake drains out in three to four weeks. All the 
water seeps underground, making the outflow of Lake 
Cerknica entirely karstic and the Cerknica plain a typical 
karst plain.

Zasnova grafične opreme, Portal itn d.o.o.

max 500 znakov s presledki

max 1500 znakov s presledki
Vstopna točka

Regulations for 
visitors of
Cerknica lake

Vstopate v življenjsko okolje zaščitenih vrst.

Režim plovbe
Jeseni se kosmatinec zavleče v brlog, ki si ga uredi pod 
izruvanim drevesom ali v skalni votlini, kjer prezimi. 
Samice v zimskem času tudi skotijo mlade, ki ostanejo z 
mamo leto in pol do dve, preden se osamosvojijo.
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Samice v zimskem času tudi skotijo mlade, ki ostanejo z 
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Hrup
V preteklosti so ga močno preganjali tudi pri nas, a se je 
v kočevsko-snežniških gozdovih uspel obdržati. Uvrščen 
je na Rdeči seznam ogroženih sesalcev Slovenije in mu, z 
nadaljevanjem dejavnikov ogrožanja, grozi izumrtje ... 
Dolgoročno preživetje tega veličastnega sesalca pri nas 
bo omogočila le javna podpora njegovega varstva.

Brown bear (Ursus arctos) is the king of our 
forests and Slovenia's largest beast. Males are 
much bigger than females and can weigh more 
than 200 kg. This giant among beasts lives 
about 30 years and is a pronounced omnivore. 
It feeds on mushrooms, fruits, bulbs, 
rootstocks and green plants, but it especially 
enjoys larvae of ants and wasps. It rarely preys 
on larger animals, but it cannot resist carrion.

In autumn, this hairy creature holes up in its den under 
torn up trees or in caves and hibernates. During the 
winter, females also give birth to cubs, which stay with 
their mothers for a year and a half before they become 
independent.
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Tehnični opis ureditve

Ponton je zasnovan iz 6 enostavnih modularnih elementov dimenzij 4 x 2 x 0,55 m zaradi omejitev transporta.
Vertikalni pomik pontona ob Suhadolici se omejuje s sistemom križno postavljenih verižnih vrvi, ki omogočajo 
kontrolirano dviganje in spuščanje pontona ob različnih vodostajih, ter pridržanje le-tega ob močnejših vetrovih in 
tako zagotavljajo spuščanje pontona na vedno isto mesto na tleh, ko voda odteče.

Platforme pontonov se nosijo na kovinski podkonstrukciji škatlastega paličja v katero so vgrajeni rezervoarji za 
balast, polnjeni z mivko in zagotavljanje plovnosti, polnjeni z zrakom. Varjene škatlaste jeklene konstrukcije se 
izdelajo iz kotnikov L 50/50/5. Profili so iz krivljene vroče cinkane pločevine, vari in vse naknadno izdelane izvrtine 
po varjenju ustrezno očiščeni in zaščiteni z zaščitno barvo za hladno galvanizacijo. 

Konstrukcija zagotavlja samonosno stabilnost posameznih segmentov platforme. Konstrukcija je protikorozijsko 
zaščitena z vročim cinkanjem.

Lesni podi in konstrukcije se izdelajo iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 
ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim sredstvom na osnovi bakrovih 
pripravkov (npr. Silvanolin). Površina vidnega lesa obdelana s skoblanjem, podkonstrukcija je lahko surovo žagana. 
Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih izrezov in izvrtin.

Pohodna površina pomola in pontonske poti se izdela iz dolžinsko prirezanih desk 15 x 4cm na razmaku 8mm. 
Deske se pritrjujejo z direktnim vijačenjem z RF lesnimi vijaki v leseno podkonstrukcijo iz desk 15 x 4 cm, 4x 
vzdolžno s platformo. Med podkonstrukcijo in deskami je ločilni pas s tesnilnim trakom.

Stranska obloga pontonov, da se zakrije pogled v podkonstrukcijo, je iz vertikalno položenih desk 15 x 2cm na 
razmaku 8mm na podkonstrukciji iz desk  
15 x 2,5 pritrjenih na kovinsko konstrukcijo.

Privezna mesta so opremljena z inox obroči za privez plovil privijačenih v bočne stranice pontonov in prstnih 
mostičkov.

V pohodni površini pontona so v deske poglobljeno vgrajeni elementi interpretacije narave iz nerjaveče kovine. 
Privezna mesta so opremljena z inox obroči za privez plovil privijačenih v bočne stranice pontonov in prstnih 
mostičkov.
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Temeljenje in zemeljska dela

Pontoni so temeljeni preko 18 cevi fi 300mm, dolžine 1m z nastavki z obroči na katere se pritrjujejo verige.

Sidranje pontonov v tla je predvideno z neposredno v zemljino zabitimi kovinskimi cevmi oz. s t.i. zemeljskimi 
sidrnimi vijaki (npr. Krinner), brez večjih izkopov in težkih gradbenih del.
Načini temeljenja so prikazani v priloženih grafičnih prikazih (detajl DT1).

Zagotoviti je potrebno temeljenje sidrnih točk na istem nivoju zato je izbran relativno raven teren za lokacijo 
pontona, lokalno pa bo lahko potreben manjši odkop zemljine za zagotovitev nivoja spodnjih sidrnih točk.
Ko je ponton v najnižji legi se »uleže« na teren na kovinskih “saneh”, ki se ob montaži nastavijo na ustrezno višino 
glede na teren. Ureditev predvideva izvedbo minimalnega planiranja terena in utrjenega gramoznega nasutja, 
granualacije 15-30, pod pozicijami pontonov v debelini do 20cm. Nasutje omogoča naleganje pontonskim 
elementom v sušnem obdobju. Nasutje se bo v prvi sezoni zatravilo in samo renaturiralo.

Ureditev in sanacija gradbišča

Gradbišče bo dostopno z gozdne ceste Goričica - Dolenja vas (053179) in po obstoječem kolovozu ob gozdnem 
robu do lokacije.

Na lokaciji bodo potekala manjša gradbena dela čiščenja podrasti, izkopa, odvoza in nasutja materiala. Cevni temelji 
bodo strojno z bagrom (8t) zabiti do globine cca 1m. Temelji za fiksni del pomola na gozdnih tleh se bodo ročno 
opažili in betonirali iz mešanice pripravljene na lokaciji oz. izvedli z neposrednim sidranjem v skalno podlago, če bo 
ta ugodna.

Gradbeni posegi in vpliv gradbišča na okolje je skladen z velikostjo gradbišča, posameznih faznih del in urejenosti 
dostopa in upoštevanja občutljivosti okolja. 

Gradbišče predvideva delo v skupini z največ 5 delavci. Izkop za temelje bo izveden z malim 3,5t bagrom 
goseničarjem. Bager lahko dostopa do vseh lokacij, tudi na tista brez dostopne poti. 
Izkopani material se uporabi za sanacijo in renaturacijo gradbišča.

Ponton je zasnovan iz modularnih elementov max dimenzij 4 x 2 x 0,55 m zaradi omejitev transporta. Moduli se 
izdelajo v delavnici in na lokaciji samo montirajo na temeljna sidra.

Ostala dela so dela montaže in transporta, ki bo potekal v sušnem obdobju, ko je jezersko polje primerno za tovorni 
oz. traktorski transport po obstoječih cestah in kolovozih.

Med gradnjo poškodovane površine jezerskega dna - travnika se ročno renaturirajo s humusnim zasipom in 
planiranjem iz ostanka izkopa za izravnalni tampon. Le te se same zatravijo v eni sezoni.
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Oprema

V sklopu ureditve je ob pontonu načrtovana postavitev učilnice na prostem - 5 klopi in informativne table.

Klopi so izdelane iz masivnih lepljenih tramov. Sedalna površina je iz treh tramov, dim 20 x 20 x 400 cm, 
privijačenih na prečni tram 20 x 20 x 60 cm. Konstrukcija je izdelana iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega 
lesa, odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). Površina je obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se 
impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih izrezov in izvrtin. Klop je sidrana v tla preko kovinskega kotnika 
L100/100/5 v katerem leži prečni tram. Kotnik ima navarjeni 2 cevi / palici, ki se na mokro vgradita v betonski 
temelj oz. neposredno s kemičnim sidrom v skalno podlago. Kovinski elementi so protikorozijsko zaščiteni z vročim 
cinkanjem.

Informativna tabla se izdela iz treh masivnih lepljenih križno prepletenih stebrov 20 x 20 x 200cm, nagnjenih pod 
kotom 80° v obliki obrnjene črke V, ki so sidrani v betonski temelj oz. zemeljski vijak preko kovinske sidrne plošče 
izdelane po detajlu. Na spodnjem koncu stebrov se izdelajo predvrtane izvrtine fi14 in vrezkane poglobitve za glave 
vijakov in matice. 
Zahteve za kvaliteto in zaščito lesa enako kot za lesene klop.
Informativna tabla iz zgibane kompozitne plošče (npr. Dibond) razvite širine 1200 mm, viš. 800 mm, deb 3mm.
Direktni print ali kaširana samolepilna folija (kvaliteta 10-12 let ).
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PRIKAZ IZGLEDA PONTONA V NAJVIŠJEM DOSTOPNEM VODOSTAJU

0.6 UPODOBITVE

14

delavnica
oblikovanje prostora d.o.o.         tržaška 3a  1360 vrhnika  slovenija         www.delavnica.eu  info@delavnica.eu  



PRIKAZ IZGLEDA PONTONA V SUHEM STANJU JEZERA  
- ponton bo malo opazen v visokih travah v letnem času

15
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OPAZOVALNICA O1 RIBIŠKI KOT

INVESTITOR:
   Notranjski regijski park
   Tabor 42
   1380 Cerknica

OBJEKT:
   NRP usmerjevalna infrastruktura

   Opazovalnica O1 Ribiški kot

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
   PZI - projekt za izvedbo

ZA GRADNJO:
   nova gradnja 

PROJEKTANT:
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   www.delavnica.eu   info@delavnica.eu
   Damijan Gašparič, direktor
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   Damijan Gašparič, u.d.i.a., MArch

ŠTEVILKA PROJEKTA:
   037/2017-4
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0.2 KAZALO VSEBINE

0.1 Naslovna stran

0.2 Kazalo vsebine

0.3 Splošni podatki o objektu in soglasjih

0.4 Lokacijski podatki

0.5 Tehnično poročilo

0.6 Upodobitve

0.7 Grafični prikazi
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0.3 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta enostavni objekt

klasifikacija celotnega objekta 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razgledne 
ploščadi in opazovalnice

navedba prostorskega akta Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel:
Občinski prostorski načrt občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 48/12, 58,13,1/14,76/14 in 
38/16).

lokacija Cerkniško jezero

seznam zemljišč z nameravano 
gradnjo

2922/6, k.o. Otok II (1678)

seznam zemljišč, preko katerih 
potekajo priklj. na gospodarsko 
javno infrastrukturo 

/

seznam zemljišč, preko katerih 
poteka priključek na javno cesto

/
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navedba soglasij 
in soglasij za priključitev

soglasja v območjih varovalnih pasov /

soglasja v varovanih območjih naravna vrednota:
Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana
  
varstvo voda:
Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c
1000 Ljubljana
   
kulturna dediščina:
Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Ljubljana
Tržaška cesta 4
1000 Ljubljana
  
gozd:
Zavod za gozdove Slovenija
OE Postojna
Vojkova 9
6230 Postojna
   
soglasje po 150. členu OPN:
Občina Cerknica
služba za prostor
Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica

soglasja za priključitev /

odmiki od sosednjih zemljišč Odmik najbolj izpostavljenega dela predvidenega objekta od sosednjih zemljišč:
- od zemljišča s parc. št. 2896/1 min. 12,8m (cesta),
- od zemljišča s parc. št. 2922/7 min. 16,6m,
- od zemljišča s parc. št. 3264/1887 min. 15,0m.

Ostali odmiki so večji.

Natančnost podatkov o parcelnih meja je na tem ruralnem območju nizka!
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0.4 LOKACIJSKI POATKI

1 URBANISTIČNA LOKACIJA

EUP - Enota urejanja prostora: 
CJ 01/1

Namenska raba zemljišč: 
G - gozdna zemljišča

2 NAMEN UREDITEV

Investitor namerava v sklopu projektov upravljanja z Naturo 2000 urediti infrastrukturo za usmerjanje obiskovalcev 
in interpretacijo narave. V ta namen se predvideva tudi postavitev več ptičjih opazovalnic in učilnic na prostem.

3 OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA OPIS SKLADNOSTI OZ. DOPUSTNA ODSTOPANJA
150. člen
(1) Območje podEUP z oznako CJ 01/1:
(1.1) Območje pretežno sovpada z območjem naravne 
vrednote Cerkniško polje. Ne glede na določila točk 
(3.3) in (4.3.) 58. člena tega odloka so na kmetijskih 
in gozdnih zemljiščih na območju dovoljene le gradnje 
in ureditve iz točk (1.2) do (1.8) tega člena ob soglasju 
pristojne občinske službe za prostor.
(1.2) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene naslednje 
gradnje in ureditve:
- ograje za pašo živine;
- učne poti, vendar le v primeru, da potekajo po 
obstoječih cestah in poteh.
(1.3) Na drugih kmetijskih zemljiščih pa so dovoljeni 
še:
- kozolci s tlorisno površino največ 60 m2 v zaledju 
vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje stavbnih 
zemljišč naselja;
- krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m2 
v zaledju vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje 
stavbnih zemljišč naselja;
- premični čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m2;
- v 20 m pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk, 
CUv, IK, ZDs in Ak je dovoljena gradnja vseh pomožnih 
kmetijsko-gozdarskih objektov pod pogojem, da ne 
presegajo velikosti in drugih omejitev iz točke (2) 69. 
člena tega odloka;

V okviru projekta se urejajo nove učne poti, ki potekajo 
po obstoječih cestah in poteh. Ob poteh se načrtujejo 
posamezne ureditve za interpretacijo narave.
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(1.4) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene tudi gradnje 
in ureditve za interpretacijo narave za potrebe zakonsko 
opredeljenih izobraževalnih ustanov in zavodov s 
sedežem v občini Cerknica, in sicer:
- ptičje opazovalnice in razgledni stolpi s tlorisno 
površino največ 20 m2 in višino največ 10 m na
naslednjih lokacijah: parc. št. 2578, k.o. Dolenja vas 
(območje nasipa), 2579, k.o. Dolenja vas (Rešeto)
– na vseh navedenih lokacijah je potrebno objekte 
umestiti na rob površin, ki so porasle z drevesno in 
grmovno vegetacijo, in zagotoviti čim manjšo vizualno 
izpostavljenost,
- učilnice na prostem s tlorisno površino največ 60 
m2 na naslednjih lokacijah: 2578, k.o. Dolenja vas 
(območje nasipa), 2892, k.o. Otok II (Vodonos).
(1.5) Na gozdnih zemljiščih so dovoljene naslednje 
gradnje in ureditve:
- grajene gozdne vlake in učne poti.
(1.6) Na gozdnih zemljiščih so dovoljene tudi gradnje 
in ureditve za interpretacijo narave za potrebe 
zakonsko opredeljenih izobraževalnih ustanov in 
zavodov s sedežem v občini Cerknica, in sicer na 
največ 10 lokacijah (priporoča se, da se na posamezni 
lokaciji združuje čim več vsebin, tako da bo skupno 
število lokacij čim manjše). Tlorisna površina ptičjih 
opazovalnic in razglednih stolpov na teh lokacijah ne 
sme presegati 50 m2, tlorisna površina učilnic na 
prostem pa ne sme presegati 60 m2.
(1.7) Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih vzdolž 
regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič se dopušča 
še ureditev kolesarske povezave med Martinjakom in 
Cerknico), pri čemer se v največji možni meri sledi 
poteku katastrskih poti s parc. št. 2738/1, 2738/9, 
2851 in 2861/2 k.o. Cerknica. Konkreten potek trase se 
določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
ob upoštevanju okvirne trase (dopustna korekcija je 
možna 40 m v obe smeri od okvirno zarisane trase), 
prikazane na karti območij enot urejanja prostora in 
javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000.
(1.8) Na zemljišču parc. št. 2053/2 k.o. Dolenja vas se 
v delu, kjer je to možno z vidika poplavne
ogroženosti, dopušča gradnja kozolca.
(1.9) Objekti iz točk (1.4) in (1.6) tega člena morajo biti 
vizualno čim manj izpostavljeni (velikost, izbor lokacije, 
barv, oblike itn.) in izdelani iz sonaravnih materialov.

Investitor predvidenih posegov je Notranjski regijski 
park, ki ima sedež v občini Cerknici.

V okviru projekta se urejajo nove učne poti, ki potekajo 
po obstoječih cestah in poteh. Ob poteh se načrtujejo 
posamezne ureditve za interpretacijo narave.

Investitor predvidenih posegov je Notranjski regijski 
park, ki ima sedež v občini Cerknici.

Načrtovana ureditev za interpretacijo narave predstavlja 
eno izmed 10 dovoljenih lokacij. Ureditev sestoji iz 
ptičje opazovalnice, katere tlorisna površina ne presega 
50 m2 in učilnice na prostem, katere tlorisna površina 
ne presega 60m2.
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50. člen
14. Ureditve za interpretacijo narave so različni objekti 
in prostorske ureditve, namenjeni opazovanju in
proučevanju naravnega okolja. Objekti morajo biti 
umeščeni v prostor tako, da je njihov vpliv na okolje
(posebno pozornost je potrebno posvetiti možnemu 
vplivu na živali, ki se nahajajo v neposredni okolici) in
podobo krajine čim manjši. Njihova višina ne sme 
presegati višine odraslega drevesa v neposredni okolici.
V njihovem sklopu je možna postavitev informacijskih 
in interpretacijskih tabel. Ureditve za interpretacijo
narave so zlasti:
- Ptičja opazovalnica je preprost pritličen objekt z 
dostopno ploščadjo ali razgledni stolp,
namenjen opazovanju ptic (po namenu in obliki 
podoben lovski preži). Objekt mora biti lesen s
točkovnimi temelji in je lahko nadkrit. Stranice objekta, 
razen vhoda, imajo praviloma majhne
odprtine, razporejene tako, da omogočajo opazovanje 
ptic ne da bi bilo to moteče za ptice ali
druge živali v okolici.
- Razgledni stolp je lesena večetažna konstrukcija s 
stopniščem ali lestvijo ter z eno ali več
razglednimi ploščadmi, namenjenimi opazovanju narave 
(po namenu in obliki podobna lovski
preži). Stranice objekta so praviloma odprte, razen v 
etažah, kjer se nahajajo razgledne
ploščadi. Razgledne ploščadi morajo biti oblikovane 
tako, da je opazovanje čim manj moteče
za ptice ali druge živali v okolici.
- Učilnica na prostem je preprosta parterna ureditev v 
naravi, namenjena izobraževalnim
dejavnostim. Predstavlja travnat ali preprosto utrjen 
prostor brez stavb, kjer se obiskovalci lahko
usedejo na klopi ali hlode.
- Učna pot med krošnjami je niz visečih mostov z 
dostopi in manjšimi razglednimi ploščadmi na
posameznih lokacijah. Mostovi in razgledne ploščadi so 
urejeni okvirno v višini okoliških
krošenj. Učna pot med krošnjami se uredi tako, da je 
poseg v prostor minimalen – praviloma
se pritrdi na okoliška drevesa. V kolikor pritrditev na 
drevesa ne zagotavlja ustrezne stabilnosti
in varnosti konstrukcije, je možna tudi izvedba posebnih 
podpornih elementov (npr. stebrov).

Načrtovana ureditev je ureditev za interpretacijo narave 
skladno z definicijo v 50. členu.
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Dolenje Jezero

Gorenje Jezero

Otok

Ponton

Objekt, ki je predmet načr ta

LEGENDA

Opazovalnica

Ureditev interpretacije narave

Usmerjevalni element
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SITUACIJA NA DOF POSNETKU 
(vir. Geodetska uprava Republike Slovenije, DOF25, 2014) 

 X  Y
O101 450736,161 68518,218
O102 450731,070 68519,551
O103 450726,670 68517,126
O104 450730,338 68510,472
O105 450734,738 68512,896
O106 450724,432 68511,645

opazovalnica

učilnica
na prostem
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0.5 TEHNIČNO POROČILO

1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Zemljišče je v naravi z gozdom poraščeno pobočje, ki se spušča proti vzhodu, z grebena oz. vrha Kleni vrh proti 
cesti Dolenje jezero - Otok, ki poteka po robu ravnice Cerkniškega jezera.  
Sestava tal je pretežno apnenčasta skalna podlaga iz krednih apnencev, prekrita s tanjšo plastjo humusa (kraški 
gozd). (vir. Prispevek h geologiji Cerkniškega polja, Mario Pleničar, Geologija, letnik 1, 1953).

2 OPIS NAČRTOVANE UREDITVE

Splošno

Investitor načrtuje ureditev novih učnih poti na območju Cerkniškega jezera in ob njih več ureditev za interpretacijo 
narave. To so različni objekti in prostorske ureditve, namenjeni opazovanju in proučevanju naravnega okolja ter 
usmerjenemu in urejenemu turističnemu obisku skupin obiskovalcev. Na ta način se regulira poti obiskovalcev in 
tako tudi odpravlja grožnja zahajanja le-teh na najobčutljivejše predele Cerkniškega jezera. Predvidena je umestitev 
več opazovalnic oz. učilnic na prostem. Opazovalnice so zasnovane kot manjši leseni objekti oz. nadkriti podesti, 
glede na posamezno lokacijo, vizure in njeno vsebino. Poleg opazovalnic se predvidijo tudi učilnice na prostem, ki 
sestojijo iz različnih elementov za interpretacijo narave, klopi, itd.

Ker so objekti oz. ureditve umeščeni v občutljivo okolje, tako v smislu naravne kot tudi kulturne krajine, njihova 
oblikovna zasnova temelji na sonaravnih oblikah in čim manjšem vizualnem vplivu na naravno okolje. Celoten 
sistem objektov infrastrukture za usmerjanje in interpretacijo narave Notranjskega regijskega parka je (vključno 
z vstopnim informacijskim objektom) zasnovan v enoviti podobi, ki temelji na oblikovalsko domišljeni arhitekturi. 
Zasnova črpa iz likovnosti prisotnih ambientov polja in gozda v katerega se objekti vpenjajo tako v oblikovnem kot 
tudi materialnem smislu, v detajlu pa arhitektura nagovarja in interpretira pokrajinske vernakularne tipološke vzorce.

Opazovalnice in elementi interpretacije so zasnovani kot sistem objektov enovitega izgleda, ki temelji na modularnih 
elementih zaradi optimizacije izvedbe. Osnovni gradnik predstavlja nekoliko nagnjen, rotiran, lesen steber 
kvadratnega preseka. Posamezni stebri se združujejo v gruče oz. sestavljajo polne stene, ki predstavljajo nosilec 
vsebin interpretacije. Likovnost osnovnega elementa se uporablja tudi v ureditvah učilnic na prostem ter učnih poti 
kot nosilec informacij, klop, itd. Opazovalnice so večinoma nekoliko dvignjene nad teren, lebdijo nad njim, in tako 
omogočajo, da le-ta ostaja čim bolj naraven in nedotaknjen. 

Koncept interpretacije

Poleg usmerjanja obiskovalcev na želena, z vidika varovanja narave manj delikatna območja Cerkniškega jezera, je 
cilj projekta obiskovalcem predstaviti značilnosti Cerkniškega jezera oz. narave. 
Predstavitev oz. interpretacija vsebin za nosilce vsebin uporablja leseno konstrukcijo opazovalnic in drugih 
elementov. Opazovalnice (ter drugi elementi v prostoru) ter sklop interpretacije (vsebine) sta zasnovana skupaj 
in bosta delovala celovito. Tako se povečuje učinkovitost interpretacije narave, izkustveno doživljanje vsebin, ker 
zasnova »fizičnih struktur« nadgrajuje koncept interpretacije vsebin.
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Opazovalnica Ribiški kot - oblikovanje, funkcija

Tlorisne dimenzije nadkritega dela so max: 8,8 m x 7,4 m.
Površina opazovalnice na stiku s tlemi je 31,2 m2.
Višinski gabariti: ±0,00 = 563,00 mnv (kota ±0,00 se določi naknadno, glede na meritve na lokaciji)!
  kota talne plošče: ±0,00 m, - 0,4 m
  kota najvišje točke strehe (sleme): + 3,7 ter +3,4 m,
  kota kapi strehe: + 2,7 m. 

Kapaciteta opazovalnice omogoča zadrževanje skupine do 50 ljudi (dva šolska razreda oz. en avtobus). 
Opazovalnica je zasnovana kot preprosta ploščad petkotne oblike v dveh nivojih (eden na koti ±0,00 in drugi 
na koti - 0,40 cm). Ploščad je nadkrita s streho, ki jo sestavljata dve strešini naklona 10°, nagnjeni proti sredini, 
kar omogoča čim boljše odpiranje pogledov v vse smeri. Streho nosijo nekoliko nagnjeni stebri kvadratnega 
preseka, ki se lahko združujejo v pare oz. gruče. Stranice so večinoma oprte, posamezni deli se izvedejo kot 
členjena (nagubana) polna stena, ki postane nosilec vsebin interpretacije. Opazovalnica se z ureditvijo ploščadi 
v dveh nivojih prilagaja oblikovanosti terena, delno pa tudi previseva nad teren oz. lebdi nad njim. Ob stranicah, 
ki previsevajo nad teren, se izvede varnostna ograja iz inox mreže, z držalom, ki je lahko tudi nosilec vsebin 
interpretacije.
Ob opazovalnici je predvidena tudi postavitev več klopi, ki se umestijo tako, da se prilagodijo naravni oblikovanosti 
terena.

poudarek
- max 800

tekst
- max 1700

tekst
- max 900

poudarek
- max 350

tekst
- max 900

poudarek
- max 350

Stenski moduli višine 40cm in 20cm

Brown bear
(Ursus arctos)

Rjavi medved

Jezero se na Cerkniškem polju praviloma zadrži okoli 
devet mesecev na leto. Navadno se voda razlije po 

površini dobrih 20 km2, ko pa je vode največ, površina 
jezera meri skoraj 30 km2. Ko je polno, je Cerkniško 

jezero največje jezero v Sloveniji.

Cerkniško jezero je prvič omenjeno že v antiki, na 
zemljevidih Evrope pa se pojavlja vse od 15. stoletja. V 

njegovo delovanje se je prvi poglobil Janez Vajkard 
Valvasor, kar mu je prineslo članstvo v londonski Kraljevi 

družbi. Tu je zibka krasoslovja in terminov, kot sta kraško 
polje in presihajoče jezero.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 

skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 

območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.Tu so opazovali 276 vrst ptic - 

polovico vseh evropskih vrst; tu živi 45 vrst sesalcev – 
polovica vseh evropskih vrst; tu leta 125 vrst dnevnih 

metuljev – slaba tretjina vseh evropskih vrst; tu se 
mresti tudi 15 vrst dvoživk – skoraj četrtina vseh 

evropskih vrst dvoživk ... Biotska pestrost tega območja 
je res izjemna!

žPomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 

skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 

območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 

skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 

območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.

The lake normally stays on the 
Cerknica plain for about eight 

months a year. Water usually 
spreads over the surface of 20 km2, 

but at its fullest, the lake covers a 
surface of nearly 30 km2. When 

full, Lake Cerknica becomes the 
largest lake in Slovenia.The lake 

normally stays on the Cerknica 
plain for about eight months a 

year. Water usually spreads over 
the surface of 20 km2, but at its 

fullest, the lake covers a surface of 
nearly 30 km2. 

A combination of time, water and 
rocks has created the phenomenon 

of draining, which keeps the life on 
this marvellous karst plain in 

motion. Lake Cerknica is intermi-
ttent because it fills up after long 

precipitation periods and drains 
out during the dry season. Lake 

Cerknica is intermittent because it 
fills up after long precipitation 

periods and drains out during the 
dry season.

The lake normally stays on the 
Cerknica plain for about eight 

months a year. Water usually 
spreads over the surface of 20 km2, 

but at its fullest, the lake covers a 
surface of nearly 30 km2. 

 Lake Cerknica is intermittent 
because it fills up after long 

precipitation periods and drains 
out during the dry season. Lake 

Cerknica is intermittent because it 
fills up after long precipitation.

Jezero se po Cerkniškem polju razlije, ko je dotok vode 
večji od odtoka. V dveh do treh dneh ga napolnijo obilne 

jesenske padavine, spomladi svoj del prispeva še taljenje 
snega. Voda v Cerkniško jezero priteka skozi podzemlje z 

Bloške in Vidovske planote, iz Loške doline ter izpod 
Javornikov. Edini površinski dotok je rečica Cerkniščica.

Odtekanje vode je počasnejše. Jezero v času brez 
padavin presahne v treh do štirih tednih. Vsa voda iz 

jezera odteče v podzemlje, torej je odtok Cerkniškega 
jezera v celoti kraški in Cerkniško polje tipično kraško 

polje.

The lake spreads over the Cerknica plain when its water 
inflow exceeds the outflow. It is filled up in two or three 

days by heavy autumn rain, whereas in springtime the 
inflow is a�ected also by melting snow. Water flows to 

Lake Cerknica underground from the Bloke and Vid 
plateaus, the Lož valley and from beneath the Javorniki 
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Cerknica is intermittent because it 
fills up after long precipitation.

Jezero se po Cerkniškem polju razlije, ko je dotok vode 
večji od odtoka. V dveh do treh dneh ga napolnijo obilne 

jesenske padavine, spomladi svoj del prispeva še taljenje 
snega. Voda v Cerkniško jezero priteka skozi podzemlje z 

Bloške in Vidovske planote, iz Loške doline ter izpod 
Javornikov. Edini površinski dotok je rečica Cerkniščica.

Odtekanje vode je počasnejše. Jezero v času brez 
padavin presahne v treh do štirih tednih. Vsa voda iz 

jezera odteče v podzemlje, torej je odtok Cerkniškega 
jezera v celoti kraški in Cerkniško polje tipično kraško 

polje.

The lake spreads over the Cerknica plain when its water 
inflow exceeds the outflow. It is filled up in two or three 

days by heavy autumn rain, whereas in springtime the 
inflow is a�ected also by melting snow. Water flows to 

Lake Cerknica underground from the Bloke and Vid 
plateaus, the Lož valley and from beneath the Javorniki 

Zasnova grafične opreme, Portal itn d.o.o.
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Tehnični opis ureditve

Opazovalnica se umesti tako, da se spodnji rob poda delno stika s terenom, delno pa previseva nad teren (do cca. 
100 cm). Potrebno bo le manjše lokalno planiranje zemljine za izravnavo ter zagotovitev temeljenja nosilnih stebrov.

Osnovna nosilna konstrukcija je lesena, iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 
ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim sredstvom na osnovi bakrovih 
pripravkov (npr. Silvanolin). Površina je obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi 
vseh potrebnih izrezov in izvrtin.
Osnovna konstrukcija sestoji iz parov stebrov (nagnjenih pod kotom 80°) v obliki črke V, ki so sidrani v temelj preko 
kovinske sidrne plošče izdelane po detajlu. Na obeh konceh stebrov se izdelajo predvrtane izvrtine fi14 in vrezkane 
poglobitve za glave vijakov in matice.
Stene po obodu objekta so kombinacija masivnih lepljenih stebrov in pasov križno lepljenih plošč debeline 4cm, 
ki skupaj tvorijo rastrirano žagasto formo stene na zunanji strani v rastru 20 x 20 cm, na notranji 20 x 40 cm. 
Elementi morajo biti natančno obdelani s CNC strojem, saj je pomembno natančno ujemanje kotov. Stena - obloga 
je umeščena med nosilne stebre. Za dokončanje diagonalnega vzorca se izdelajo posebni trikotniški elementi, ki se 
kot polnilo privijačijo.

Leseni pod iz macesnovih plohov 125 x 40 mm na razmik 5 mm, se nosi na podkonstrukciji iz masivnih tramov 10 
x 16 cm na razmiku 60-80 cm. Med podkonstrukcijo in deskami je ločilni pas s tesnilnim trakom. V sklopu poda se 
izdela stopnica in obodne deske po obodu podkonstrukcije.

Konstrukcija strehe sestoji iz mreže lepljenih KVH tramov 8/18 cm po obodu objekta in vmesnih prečnih tramov, 
povezanih s standardnimi BMF elementi.
Na to konstrukcijo so z inox (spax) vijaki pritrjeni kosmati plohi debeline 4 cm, ki služijo za zavetrovanje strešine in 
podlaga za kritino. Plohi previsevajo do globine napušča cca. 40 cm in nosijo robno leseno obrobo.
S spodnje strani nosilnih tramov strehe je z vidnim vijačenjem pritrjen opaž iz skoblanih desk 125/22 mm na razmik 
5 mm. Izdelava obodnega robnega zaključka iz desk.
Zgornji sloj strehe predstavlja ekstenzivna ozelenitev, ki upočasni odvod vode s strehe, na hidroizolacijskem sloju iz 
EPDM folije. 

Ograja se izvede iz širšega kovinskega držala, na katerega se napne pletena inox mreža. Izpostavljeni leseni deli se 
prekrijejo s pločevinasto oblogo z odkapnim robom.

Vsi kovinski elementi bodo protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem.

Ob vseh lesenih konstrukcijah je predvideno odtekanje vode po terenu, s strehe pa po osrednji žloti preko 
izmaknjenega pločevinastega izliva. Pod mestom izliva se izvede ponikalno nasutje iz grobega drobljenca, da se 
prepreči vpliv erozije vode na tla. Zaradi ekstenzivne zelene strehe je hipni izliv meteornih vod zmanjšan oz. zadržan.

Klop

V sklopu ureditve na lokaciji »Ribiški kot« je načrtovana ureditev učilnice na prostem, zasnovane iz 5 klopi.

Klop je izdelana iz masivnih lepljenih tramov. Sedalna površina je iz treh tramov, dim 20 x 20 x 400 cm, 
privijačenih na prečni tram 20 x 20 x 60 cm. Konstrukcija je izdelana iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega 
lesa, odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). Površina je obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se 
impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih izrezov in izvrtin. Klop je sidrana v tla preko kovinskega kotnika 
L100/100/5 v katerem leži prečni tram. Kotnik ima navarjeni 2 cevi / palici, ki se na mokro vgradita v betonski 
temelj oz. neposredno s kemičnim sidrom v skalno podlago. Kovinski elementi so protikorozijsko zaščiteni z vročim 
cinkanjem.
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Temeljenje

Sidranje v tla se glede na lokalne pogoje podlage predvidi z minimalnimi točkovnimi betonskimi temelji dimenzij 70 
x 70 cm do globine zmrzovanja ali s t.i. zemeljskimi sidri – jeklenimi cevmi ali vijaki (npr. Krinner), ki se uvrtajo oz. 
zabijejo neposredno v tla brez večjih izkopov in težkih gradbenih del ali z neposrednim sidranjem jeklenih sider v 
skalnato podlago, kjer je to mogoče. Način temeljenja se določi ob lokalnem izkopu krovne plasti zemljine.
Vsaj 50 cm okoli temeljnih točk in lesene konstrukcije je predvideno peščeno nasutje, ki preprečuje pretirano zeleno 
rastje ob konstrukciji. Ta ukrep bistveno podaljša trajnost lesenih elementov. Vsi vidni deli temeljev so tako prekriti s 
plastjo zemljine, ki se v prvi sezoni sama renaturira z okoliškim gozdnim materialom.

Detajli temeljev oz. temeljnih sider so prikazani v priloženih grafičnih prikazih.

Ureditev gradbišča

Gradbišče bo dostopno z lokalne ceste Dolenje jezero – Otok in z obstoječih gozdnih poti. Gradbišče se nahaja v 
celoti na gozdni parceli. 

Gradbeni posegi in vpliv gradbišča na okolje je skladen z velikostjo gradbišča, posameznih faznih del in urejenosti 
dostopa in upoštevanja občutljivosti okolja. Predvidena dela bodo potekala v pomladanskih oz. poletnih mesecih.

Gradbišče predvideva delo v skupini z največ 5 delavci. Izkop za temelje bo izveden z malim 3,5t bagrom 
goseničarjem. Bager lahko dostopa do vseh lokacij, tudi na tiste brez dostopne poti. 
Vsi opaži za izdelavo temeljev se bodo izvedli ročno. Temelji se bodo zabetonirali s hruško za beton s črpalko, ki bo 
lahko transportirala beton direktno z roba ceste ali se na mesto vgradnje dostavi s samokolnico.
Izkopani material se uporabi za sanacijo in renaturacijo gradbišča.
Stojni kovinski elementi se montirajo ročno.  
Postavitev glavne konstrukcije je predvidena s hiab oz. avtodvigalom neposredno s ceste, kjer se uredi stojno 
mesto in začasna polovična zapora ceste.
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POGLED NA OPAZOVALNICO

POGLED IZ OPAZOVALNICE PROTI JEZERU

0.6 UPODOBITVE
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Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017-4, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409
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Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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načrtom in projektantom.
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Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
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0.3 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta enostavni objekt

klasifikacija celotnega objekta 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razgledne 
ploščadi in opazovalnice

navedba prostorskega akta Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel:
Občinski prostorski načrt občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 48/12, 58,13,1/14,76/14 in 
38/16).

lokacija Cerkniško jezero

seznam zemljišč z nameravano 
gradnjo

3264/1917, k.o. Otok II (1678)

seznam zemljišč, preko katerih 
potekajo priklj. na gospodarsko 
javno infrastrukturo 

/

seznam zemljišč, preko katerih 
poteka priključek na javno cesto

/
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navedba soglasij 
in soglasij za priključitev

soglasja v območjih varovalnih pasov /

soglasja v varovanih območjih naravna vrednota:
Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana
  
varstvo voda:
Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c
1000 Ljubljana
  
kulturna dediščina:
Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Ljubljana
Tržaška cesta 4
1000 Ljubljana
   
gozd:
Zavod za gozdove Slovenija
OE Postojna
Vojkova 9
6230 Postojna
   
soglasje po 150. členu OPN:
Občina Cerknica
služba za prostor
Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica
   

soglasja za priključitev /

odmiki od sosednjih zemljišč Odmik najbolj izpostavljenega dela predvidenega objekta od sosednjih zemljišč:
- od zemljišča s parc. št. 32896/1 min. 14,2 m,
- od zemljišča s parc. št. 3264/1916 min. 17,5 m,
- od zemljišča s parc. št. 3264/1930 min. 1,0 m.

Ostali odmiki so večji.

Natančnost podatkov o parcelnih meja je na tem ruralnem območju nizka!
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0.4 LOKACIJSKI POATKI

1 URBANISTIČNA LOKACIJA

EUP - Enota urejanja prostora: 
CJ 01/1

Namenska raba zemljišč: 
G - gozdna zemljišča

2 NAMEN UREDITEV

Investitor namerava v sklopu projektov upravljanja z Naturo 2000 urediti infrastrukturo za usmerjanje obiskovalcev 
in interpretacijo narave. V ta namen se predvideva tudi postavitev več ptičjih opazovalnic in učilnic na prostem.

3 OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA OPIS SKLADNOSTI OZ. DOPUSTNA ODSTOPANJA
150. člen
(1) Območje pod EUP z oznako CJ 01/1:
(1.1) Območje pretežno sovpada z območjem naravne 
vrednote Cerkniško polje. Ne glede na določila točk 
(3.3) in (4.3.) 58. člena tega odloka so na kmetijskih 
in gozdnih zemljiščih na območju dovoljene le gradnje 
in ureditve iz točk (1.2) do (1.8) tega člena ob soglasju 
pristojne občinske službe za prostor.
(1.2) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene naslednje 
gradnje in ureditve:
- ograje za pašo živine;
- učne poti, vendar le v primeru, da potekajo po 
obstoječih cestah in poteh.
(1.3) Na drugih kmetijskih zemljiščih pa so dovoljeni 
še:
- kozolci s tlorisno površino največ 60 m2 v zaledju 
vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje stavbnih 
zemljišč naselja;
- krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m2 
v zaledju vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje 
stavbnih zemljišč naselja;
- premični čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m2;
- v 20 m pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk, 
CUv, IK, ZDs in Ak je dovoljena gradnja vseh pomožnih 
kmetijsko-gozdarskih objektov pod pogojem, da ne 
presegajo velikosti in drugih omejitev iz točke (2) 69. 
člena tega odloka;

V okviru projekta se urejajo nove učne poti, ki potekajo 
po obstoječih cestah in poteh. Ob poteh se načrtujejo 
posamezne ureditve za interpretacijo narave.
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(1.4) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene tudi gradnje 
in ureditve za interpretacijo narave za potrebe zakonsko 
opredeljenih izobraževalnih ustanov in zavodov s 
sedežem v občini Cerknica, in sicer:
- ptičje opazovalnice in razgledni stolpi s tlorisno 
površino največ 20 m2 in višino največ 10 m na
naslednjih lokacijah: parc. št. 2578, k.o. Dolenja vas 
(območje nasipa), 2579, k.o.Dolenja vas (Rešeto)
– na vseh navedenih lokacijah je potrebno objekte 
umestiti na rob površin, ki so porasle z drevesno in 
grmovno vegetacijo, in zagotoviti čim manjšo vizualno 
izpostavljenost,
- učilnice na prostem s tlorisno površino največ 60 
m2 na naslednjih lokacijah: 2578, k.o. Dolenja vas 
(območje nasipa), 2892, k.o. Otok II (Vodonos).
(1.5) Na gozdnih zemljiščih so dovoljene naslednje 
gradnje in ureditve:
- grajene gozdne vlake in učne poti.
(1.6) Na gozdnih zemljiščih so dovoljene tudi gradnje 
in ureditve za interpretacijo narave za potrebe 
zakonsko opredeljenih izobraževalnih ustanov in 
zavodov s sedežem v občini Cerknica, in sicer na 
največ 10 lokacijah (priporoča se, da se na posamezni 
lokaciji združuje čim več vsebin, tako da bo skupno 
število lokacij čim manjše). Tlorisna površina ptičjih 
opazovalnic in razglednih stolpov na teh lokacijah ne 
sme presegati 50 m2, tlorisna površina učilnic na 
prostem pa ne sme presegati 60 m2.
(1.7) Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih vzdolž 
regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič se dopušča 
še ureditev kolesarske povezave med Martinjakom in 
Cerknico), pri čemer se v največji možni meri sledi 
poteku katastrskih poti s parc. št. 2738/1, 2738/9, 
2851 in 2861/2 k.o. Cerknica. Konkreten potek trase se 
določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
ob upoštevanju okvirne trase (dopustna korekcija je 
možna 40 m v obe smeri od okvirno zarisane trase), 
prikazane na karti območij enot urejanja prostora in 
javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000.
(1.8) Na zemljišču parc. št. 2053/2 k.o. Dolenja vas se 
v delu, kjer je to možno z vidika poplavne
ogroženosti, dopušča gradnja kozolca.
(1.9) Objekti iz točk (1.4) in (1.6) tega člena morajo biti 
vizualno čim manj izpostavljeni (velikost, izbor lokacije, 
barv, oblike itn.) in izdelani iz sonaravnih materialov.

Investitor predvidenih posegov je Notranjski regijski 
park, ki ima sedež v občini Cerknici.

V okviru projekta se urejajo nove učne poti, ki potekajo 
po obstoječih cestah in poteh. Ob poteh se načrtujejo 
posamezne ureditve za interpretacijo narave.

Investitor predvidenih posegov je Notranjski regijski 
park, ki ima sedež v občini Cerknici.

Načrtovana ureditev za interpretacijo narave predstavlja 
eno izmed 10 dovoljenih lokacij. Ureditev sestoji iz 
ptičje opazovalnice, katere tlorisna površina ne presega 
50 m2 in učilnice na prostem, katere tlorisna površina 
ne presega 60m2.
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50. člen
14. Ureditve za interpretacijo narave so različni objekti 
in prostorske ureditve, namenjeni opazovanju in
proučevanju naravnega okolja. Objekti morajo biti 
umeščeni v prostor tako, da je njihov vpliv na okolje
(posebno pozornost je potrebno posvetiti možnemu 
vplivu na živali, ki se nahajajo v neposredni okolici) in
podobo krajine čim manjši. Njihova višina ne sme 
presegati višine odraslega drevesa v neposredni okolici.
V njihovem sklopu je možna postavitev informacijskih 
in interpretacijskih tabel. Ureditve za interpretacijo
narave so zlasti:
- Ptičja opazovalnica je preprost pritličen objekt z 
dostopno ploščadjo ali razgledni stolp,
namenjen opazovanju ptic (po namenu in obliki 
podoben lovski preži). Objekt mora biti lesen s
točkovnimi temelji in je lahko nadkrit. Stranice objekta, 
razen vhoda, imajo praviloma majhne
odprtine, razporejene tako, da omogočajo opazovanje 
ptic ne da bi bilo to moteče za ptice ali
druge živali v okolici.
- Razgledni stolp je lesena večetažna konstrukcija s 
stopniščem ali lestvijo ter z eno ali več
razglednimi ploščadmi, namenjenimi opazovanju narave 
(po namenu in obliki podobna lovski
preži). Stranice objekta so praviloma odprte, razen v 
etažah, kjer se nahajajo razgledne
ploščadi. Razgledne ploščadi morajo biti oblikovane 
tako, da je opazovanje čim manj moteče
za ptice ali druge živali v okolici.
- Učilnica na prostem je preprosta parterna ureditev v 
naravi, namenjena izobraževalnim
dejavnostim. Predstavlja travnat ali preprosto utrjen 
prostor brez stavb, kjer se obiskovalci lahko
usedejo na klopi ali hlode.
- Učna pot med krošnjami je niz visečih mostov z 
dostopi in manjšimi razglednimi ploščadmi na
posameznih lokacijah. Mostovi in razgledne ploščadi so 
urejeni okvirno v višini okoliških
krošenj. Učna pot med krošnjami se uredi tako, da je 
poseg v prostor minimalen – praviloma
se pritrdi na okoliška drevesa. V kolikor pritrditev na 
drevesa ne zagotavlja ustrezne stabilnosti
in varnosti konstrukcije, je možna tudi izvedba posebnih 
podpornih elementov (npr. stebrov).

Načrtovana ureditev je ureditev za interpretacijo narave 
skladno z definicijo v 50. členu.
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Dolenje Jezero

Gorenje Jezero

Otok

Ponton

Objekt, ki je predmet načr ta

LEGENDA

Opazovalnica

Ureditev interpretacije narave

Usmerjevalni element
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SITUACIJA NA DOF POSNETKU 
(vir. Geodetska uprava Republike Slovenije, DOF25, 2014) 

 X  Y
O201 450787,874 68251,107
O202 450784,486 68247,058
O203 450786,863 68245,068
O204 450790,251 68249,118
O205 450787,486 68260,196

opazovalnica

učilnica
na prostem
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0.5 TEHNIČNO POROČILO

1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Zemljišče je v naravi z redkim gozdom poraščeno pobočje, ki se zložno spušča proti vzhodu z grebena hriba Kleni 
vrh in se nato v strmejšem odseku spusti proti cesti Dolenje jezero - Otok, ki poteka po robu ravnice Cerkniškega 
jezera.  

2 OPIS NAČRTOVANE UREDITVE

Splošno

Investitor načrtuje ureditev novih učnih poti na območju Cerkniškega jezera in ob njih več ureditev za interpretacijo 
narave. To so različni objekti in prostorske ureditve, namenjeni opazovanju in proučevanju naravnega okolja ter 
usmerjenemu in urejenemu turističnemu obisku skupin obiskovalcev. Na ta način se regulira poti obiskovalcev in 
tako tudi odpravlja grožnja zahajanja le-teh na najobčutljivejše predele Cerkniškega jezera. Predvidena je umestitev 
več opazovalnic oz. učilnic na prostem. Opazovalnice so zasnovane kot manjši leseni objekti oz. nadkriti podesti, 
glede na posamezno lokacijo, vizure in njeno vsebino. Poleg opazovalnic se predvidijo tudi učilnice na prostem, ki 
sestojijo iz različnih elementov za interpretacijo narave, klopi, itd.

Ker so objekti oz. ureditve umeščeni v občutljivo okolje, tako v smislu naravne kot tudi kulturne krajine, njihova 
oblikovna zasnova temelji na sonaravnih oblikah in čim manjšem vizualnem vplivu na naravno okolje. Celoten 
sistem objektov infrastrukture za usmerjanje in interpretacijo narave Notranjskega regijskega parka je (vključno 
z vstopnim informacijskim objektom) zasnovan v enoviti podobi, ki temelji na oblikovalsko domišljeni arhitekturi. 
Zasnova črpa iz likovnosti prisotnih ambientov polja in gozda v katerega se objekti vpenjajo tako v oblikovnem kot 
tudi materialnem smislu, v detajlu pa arhitektura nagovarja in interpretira pokrajinske vernakularne tipološke vzorce.

Opazovalnice in elementi interpretacije so zasnovani kot sistem objektov enovitega izgleda, ki temelji na modularnih 
elementih zaradi optimizacije izvedbe. Osnovni gradnik predstavlja nekoliko nagnjen, rotiran, lesen steber 
kvadratnega preseka. Posamezni stebri se združujejo v gruče oz. sestavljajo polne stene, ki predstavljajo nosilec 
vsebin interpretacije. Likovnost osnovnega elementa se uporablja tudi v ureditvah učilnic na prostem ter učnih poti 
kot nosilec informacij, klop, itd. Opazovalnice so večinoma nekoliko dvignjene nad teren, lebdijo nad njim, in tako 
omogočajo, da le-ta ostaja čim bolj naraven in nedotaknjen. 

Koncept interpretacije

Poleg usmerjanja obiskovalcev na želena, z vidika varovanja narave manj delikatna območja Cerkniškega jezera, je 
cilj projekta obiskovalcem predstaviti značilnosti Cerkniškega jezera oz. narave. 
Predstavitev oz. interpretacija vsebin za nosilce vsebin uporablja leseno konstrukcijo opazovalnic in drugih 
elementov. Opazovalnice (ter drugi elementi v prostoru) ter skop interpretacije (vsebine) sta zasnovana skupaj 
in bosta delovala celovito. Tako se povečuje učinkovitost interpretacije narave, izkustveno doživljanje vsebin, ker 
zasnova »fizičnih struktur« nadgrajuje koncept interpretacije vsebin.
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Opazovalnica Kleni vrh - oblikovanje, funkcija

Tlorisne dimenzije nadkritega dela so max: 5,2 m x 3,0 m.
Površina opazovalnice je 7,6 m2.
Višinski gabariti: ±0,00 = 559,00 mnv (kota ±0,00 se določi naknadno, glede na meritve na lokaciji)!
  kota najvišje točke strehe (sleme): + 2,8,
  kota kapi strehe: + 2,4 m. 

Opazovalnica je zasnovana kot preprosta ploščad pravokotne oblike, ki je umeščena z daljšo stranico vzdolž roba 
v terenu. Ploščad je nadkrita z enokapno streho naklona 5°. Streho nosijo nekoliko nagnjeni stebri kvadratnega 
preseka, ki se lahko združujejo v pare oz. gruče. Stranice so oprte, le ena izmed krajših stranic se izvede kot 
členjena (nagubana) polna stena, ki postane nosilec vsebin interpretacije. Opazovalnica se umesti z daljšo stranico 
vzdolž plastnic, talna plošča je nekoliko dvignjena nad teren (zgornji rob talne plošče je 20 do 40 cm nad terenom).
Ob stranici, ki previseva nad teren, se izvede varnostna ograja iz inox mreže, z držalom, ki je lahko tudi nosilec 
vsebin interpretacije.

Ob opazovalnici je predvidena tudi postavitev učilnice na prostem - več klopi, ki se umestijo tako, da se prilagodijo 
naravni oblikovanosti terena.

poudarek
- max 800

tekst
- max 1700

tekst
- max 900

poudarek
- max 350

tekst
- max 900

poudarek
- max 350

Stenski moduli višine 40cm in 20cm

Brown bear
(Ursus arctos)

Rjavi medved

Jezero se na Cerkniškem polju praviloma zadrži okoli 
devet mesecev na leto. Navadno se voda razlije po 

površini dobrih 20 km2, ko pa je vode največ, površina 
jezera meri skoraj 30 km2. Ko je polno, je Cerkniško 

jezero največje jezero v Sloveniji.

Cerkniško jezero je prvič omenjeno že v antiki, na 
zemljevidih Evrope pa se pojavlja vse od 15. stoletja. V 

njegovo delovanje se je prvi poglobil Janez Vajkard 
Valvasor, kar mu je prineslo članstvo v londonski Kraljevi 

družbi. Tu je zibka krasoslovja in terminov, kot sta kraško 
polje in presihajoče jezero.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 

skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 

območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.Tu so opazovali 276 vrst ptic - 

polovico vseh evropskih vrst; tu živi 45 vrst sesalcev – 
polovica vseh evropskih vrst; tu leta 125 vrst dnevnih 

metuljev – slaba tretjina vseh evropskih vrst; tu se 
mresti tudi 15 vrst dvoživk – skoraj četrtina vseh 

evropskih vrst dvoživk ... Biotska pestrost tega območja 
je res izjemna!

žPomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 

skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 

območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 

skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 

območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.

The lake normally stays on the 
Cerknica plain for about eight 

months a year. Water usually 
spreads over the surface of 20 km2, 

but at its fullest, the lake covers a 
surface of nearly 30 km2. When 

full, Lake Cerknica becomes the 
largest lake in Slovenia.The lake 

normally stays on the Cerknica 
plain for about eight months a 

year. Water usually spreads over 
the surface of 20 km2, but at its 

fullest, the lake covers a surface of 
nearly 30 km2. 

A combination of time, water and 
rocks has created the phenomenon 

of draining, which keeps the life on 
this marvellous karst plain in 

motion. Lake Cerknica is intermi-
ttent because it fills up after long 

precipitation periods and drains 
out during the dry season. Lake 

Cerknica is intermittent because it 
fills up after long precipitation 

periods and drains out during the 
dry season.

The lake normally stays on the 
Cerknica plain for about eight 

months a year. Water usually 
spreads over the surface of 20 km2, 

but at its fullest, the lake covers a 
surface of nearly 30 km2. 

 Lake Cerknica is intermittent 
because it fills up after long 

precipitation periods and drains 
out during the dry season. Lake 

Cerknica is intermittent because it 
fills up after long precipitation.

Jezero se po Cerkniškem polju razlije, ko je dotok vode 
večji od odtoka. V dveh do treh dneh ga napolnijo obilne 

jesenske padavine, spomladi svoj del prispeva še taljenje 
snega. Voda v Cerkniško jezero priteka skozi podzemlje z 

Bloške in Vidovske planote, iz Loške doline ter izpod 
Javornikov. Edini površinski dotok je rečica Cerkniščica.

Odtekanje vode je počasnejše. Jezero v času brez 
padavin presahne v treh do štirih tednih. Vsa voda iz 

jezera odteče v podzemlje, torej je odtok Cerkniškega 
jezera v celoti kraški in Cerkniško polje tipično kraško 

polje.

The lake spreads over the Cerknica plain when its water 
inflow exceeds the outflow. It is filled up in two or three 

days by heavy autumn rain, whereas in springtime the 
inflow is a�ected also by melting snow. Water flows to 

Lake Cerknica underground from the Bloke and Vid 
plateaus, the Lož valley and from beneath the Javorniki 

Brown bear
(Ursus arctos)

Rjavi medved
Brown bear
(Ursus arctos)

Rjavi medved
The lake normally stays on the 

Cerknica plain for about eight 
months a year. Water usually 

spreads over the surface of 20 km2, 
but at its fullest, the lake covers a 

surface of nearly 30 km2. 

 Lake Cerknica is intermittent 
because it fills up after long 

precipitation periods and drains 
out during the dry season. Lake 

Cerknica is intermittent because it 
fills up after long precipitation.

Jezero se po Cerkniškem polju razlije, ko je dotok vode 
večji od odtoka. V dveh do treh dneh ga napolnijo obilne 

jesenske padavine, spomladi svoj del prispeva še taljenje 
snega. Voda v Cerkniško jezero priteka skozi podzemlje z 

Bloške in Vidovske planote, iz Loške doline ter izpod 
Javornikov. Edini površinski dotok je rečica Cerkniščica.

Odtekanje vode je počasnejše. Jezero v času brez 
padavin presahne v treh do štirih tednih. Vsa voda iz 

jezera odteče v podzemlje, torej je odtok Cerkniškega 
jezera v celoti kraški in Cerkniško polje tipično kraško 

polje.

The lake spreads over the Cerknica plain when its water 
inflow exceeds the outflow. It is filled up in two or three 

days by heavy autumn rain, whereas in springtime the 
inflow is a�ected also by melting snow. Water flows to 

Lake Cerknica underground from the Bloke and Vid 
plateaus, the Lož valley and from beneath the Javorniki 

Zasnova grafične opreme, Portal itn d.o.o.
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Tehnični opis ureditve

Opazovalnica se umesti tako, da se spodnji rob poda delno stika s terenom, delno pa previseva nad teren (do cca. 
60 cm). Potrebno bo le manjše lokalno planiranje zemljine za izravnavo ter zagotovitev temeljenja nosilnih stebrov.

Osnovno nosilna konstrukcija je lesena, iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 
ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim sredstvom na osnovi bakrovih 
pripravkov (npr. Silvanolin). Površina je obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi 
vseh potrebnih izrezov in izvrtin.
Osnovna konstrukcija sestoji iz parov stebrov (nagnjenih pod kotom 80°) v obliki črke V, ki so sidrani v temelj preko 
kovinske sidrne plošče izdelane po detajlu. Na obeh konceh stebrov se izdelajo predvrtane izvrtine fi14 in vrezkane 
poglobitve za glave vijakov in matice.
Stena na obodu objekta je kombinacija masivnih lepljenih stebrov in pasov križno lepljenih plošč debeline 4cm, 
ki skupaj tvorijo rastrirano žagasto formo stene na zunanji strani v rastru 20 x 20 cm, na notranji 20 x 40 cm. 
Elementi morajo biti natančno obdelani s CNC strojem, saj je pomembno natančno ujemanje kotov. Stena - obloga 
je umeščena med nosilne stebre. Za dokončanje diagonalnega vzorca se izdelajo posebni trikotniški elementi, ki se 
kot polnilo privijačijo.

Leseni pod iz macesnovih plohov 125 x 40 mm na razmik 5 mm, se nosi na podkonstrukciji iz okvira masivnih 
tramov 20 x 16 cm in stropnikov 20 x 8 cm na razmiku 60-80 cm. Med podkonstrukcijo in deskami je ločilni pas s 
tesnilnim trakom. V sklopu poda se izdela obodna obloga po obodu podkonstrukcije.

Konstrukcija strehe sestoji iz mreže lepljenih KVH tramov 8/18 cm po obodu objekta in vmesnih prečnih tramov, 
povezanih s standardnimi BMF elementi.
Na to konstrukcijo so z inox (spax) vijaki pritrjeni kosmati plohi debeline 4 cm, ki služijo za zavetrovanje strešine in 
podlaga za kritino. Plohi previsevajo do globine napušča cca 40 cm in nosijo robno leseno obrobo.
S spodnje strani nosilnih tramov strehe je z vidnim vijačenjem pritrjen opaž iz skoblanih desk 125/22 mm na razmik 
5 mm. Izdelava obodnega robnega zaključka iz desk.
Zgornji sloj strehe predstavlja ekstenzivna ozelenitev, ki upočasni odvod vode s strehe, na hidroizolacijskem sloju iz 
EPDM folije. 

Ograja se izvede iz širšega kovinskega držala, ki služi tudi za interpretacijo, na katerega se napne pletena inox 
mreža. 
Vsi kovinski elementi bodo protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem.

Ob vseh lesenih konstrukcijah je predvideno odtekanje vode po terenu, s strehe pa preko izmaknjenega 
pločevinastega izliva. Pod mestom izliva se izvede ponikalno nasutje iz grobega drobljenca, da se prepreči vpliv 
erozije vode na tla. Zaradi ekstenzivne zelene strehe je hipni izliv meteornih vod zmanjšan oz. zadržan.

Klop

V sklopu ureditve na lokaciji »Kleni vrh« je načrtovana ureditev učilnice na prostem, zasnovane iz 6 klopi.

Klop je izdelana iz masivnih lepljenih tramov. Sedalna površina je iz treh tramov, dim 20 x 20 x 280 cm, 
privijačenih na prečni tram 20 x 20 x 60 cm. Konstrukcija je izdelana iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega 
lesa, odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). Površina je obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se 
impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih izrezov in izvrtin. Klop je sidrana v tla preko kovinskega kotnika 
L100/100/5 v katerem leži prečni tram. Kotnik ima navarjeni 2 cevi / palici, ki se na mokro vgradita v betonski 
temelj oz. neposredno s kemičnim sidrom v skalno podlago. Kovinski elementi so protikorozijsko zaščiteni z vročim 
cinkanjem.
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Temeljenje

Sidranje v tla se glede na lokalne pogoje podlage na tej lokaciji predvidi z neposrednim sidranjem jeklenih sider 
v skalnato podlago, kjer je to mogoče. V primeru ob očiščenju vrhnje plasti ugotovljene neprimerne podlage se 
izvede jo minimalnimi točkovnimi betonskimi temelji dimenzij 70 x 70 cm do globine zmrzovanja. Vsaj 50 cm 
okoli temeljnih točk in lesene konstrukcije je predvideno peščeno nasutje, ki preprečuje pretirano zeleno rastje ob 
konstrukciji. Ta ukrep bistveno podaljša trajnost lesenih elementov. Vsi vidni deli temeljev so tako prekriti s plastjo 
zemljine, ki se v prvi sezoni sama renaturira z okoliškim gozdnim materialom.

Detajli temeljev oz. temeljnih sider so prikazani v priloženih grafičnih prikazih po detajlu DT2 in DT3.

Ureditev gradbišča

Gradbišče bo dostopno z lokalne ceste Dolenje jezero – Otok in z obstoječih gozdnih poti. Gradbišče se nahaja v 
celoti na gozdni parceli. 

Gradbeni posegi in vpliv gradbišča na okolje je skladen z velikostjo gradbišča, posameznih faznih del in urejenosti 
dostopa in upoštevanja občutljivosti okolja. Predvidena dela bodo potekala v pomladanskih oz. poletnih mesecih.

Gradbišče predvideva delo v skupini z največ 5 delavci. Izkop za temelje bo izveden z malim 3,5t bagrom 
goseničarjem. Bager lahko dostopa do vseh lokacij, tudi na tiste brez dostopne poti. 
Vsi opaži za izdelavo temeljev se bodo izvedli ročno. Temelji se bodo zabetonirali s hruško za beton s črpalko, ki bo 
lahko transportirala beton direktno z roba ceste ali se na mesto vgradnje dostavi s samokolnico.
Izkopani material se uporabi za sanacijo in renaturacijo gradbišča.
Stojni kovinski elementi se montirajo ročno.  
Postavitev glavne konstrukcije je predvidena s hiab oz. avtodvigalom neposredno s ceste, kjer se uredi stojno 
mesto in začasna polovična zapora ceste.
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POGLED NA OPAZOVALNICO

0.6 UPODOBITVE
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0.3 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta enostavni objekt

klasifikacija celotnega objekta 24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekt, visoke preže

navedba prostorskega akta Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel:
Občinski prostorski načrt občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 48/12, 58,13,1/14,76/14 in 
38/16).

lokacija Cerkniško jezero

seznam zemljišč z nameravano 
gradnjo

3264/2017, k.o. Otok II (1678)

seznam zemljišč, preko katerih 
potekajo priklj. na gospodarsko 
javno infrastrukturo 

/

seznam zemljišč, preko katerih 
poteka priključek na javno cesto

/
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navedba soglasij 
in soglasij za priključitev

soglasja v območjih varovalnih pasov /

soglasja v varovanih območjih naravna vrednota:
Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana
  
varstvo voda:
Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c
1000 Ljubljana
  
kulturna dediščina:
Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Ljubljana
Tržaška cesta 4
1000 Ljubljana
   
gozd:
Zavod za gozdove Slovenija
OE Postojna
Vojkova 9
6230 Postojna
  
soglasje po 150. členu OPN:
Občina Cerknica
služba za prostor
Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica
   

soglasja za priključitev /

odmiki od sosednjih zemljišč Odmik najbolj izpostavljenega dela predvidenega objekta od sosednjih zemljišč:
- od zemljišča s parc. št. 3264/2018 min. 9,0 m,
- od zemljišča s parc. št. 3264/2015 min. 15,9 m,
- od zemljišča s parc. št. 2896/1 min. 19,0 m (cesta).

Ostali odmiki so večji.

Natančnost podatkov o parcelnih meja je na tem ruralnem območju nizka.
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0.4 LOKACIJSKI POATKI

1 URBANISTIČNA LOKACIJA

EUP - Enota urejanja prostora: 
CJ 01/1

Namenska raba zemljišč: 
G - gozdna zemljišča

2 NAMEN UREDITEV

Investitor namerava v sklopu projektov upravljanja z Naturo 2000 urediti infrastrukturo za usmerjanje obiskovalcev 
in interpretacijo narave. V ta namen se predvideva tudi postavitev več ptičjih opazovalnic in učilnic na prostem.

3 OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA OPIS SKLADNOSTI OZ. DOPUSTNA ODSTOPANJA
150. člen
(1) Območje podEUP z oznako CJ 01/1:
(1.1) Območje pretežno sovpada z območjem naravne 
vrednote Cerkniško polje. Ne glede na določila točk 
(3.3) in (4.3.) 58. člena tega odloka so na kmetijskih 
in gozdnih zemljiščih na območju dovoljene le gradnje 
in ureditve iz točk (1.2) do (1.8) tega člena ob soglasju 
pristojne občinske službe za prostor.
(1.2) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene naslednje 
gradnje in ureditve:
- ograje za pašo živine;
- učne poti, vendar le v primeru, da potekajo po 
obstoječih cestah in poteh.
(1.3) Na drugih kmetijskih zemljiščih pa so dovoljeni 
še:
- kozolci s tlorisno površino največ 60 m2 v zaledju 
vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje stavbnih 
zemljišč naselja;
- krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m2 
v zaledju vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje 
stavbnih zemljišč naselja;
- premični čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m2;
- v 20 m pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk, 
CUv, IK, ZDs in Ak je dovoljena gradnja vseh pomožnih 
kmetijsko-gozdarskih objektov pod pogojem, da ne 
presegajo velikosti in drugih omejitev iz točke (2) 69. 
člena tega odloka;

V okviru projekta se urejajo nove učne poti, ki potekajo 
po obstoječih cestah in poteh. Ob poteh se načrtujejo 
posamezne ureditve za interpretacijo narave.
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(1.4) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene tudi gradnje 
in ureditve za interpretacijo narave za potrebe zakonsko 
opredeljenih izobraževalnih ustanov in zavodov s 
sedežem v občini Cerknica, in sicer:
- ptičje opazovalnice in razgledni stolpi s tlorisno 
površino največ 20 m2 in višino največ 10 m na
naslednjih lokacijah: parc. št. 2578, k.o. Dolenja vas 
(območje nasipa), 2579, k.o.Dolenja vas (Rešeto)
– na vseh navedenih lokacijah je potrebno objekte 
umestiti na rob površin, ki so porasle z drevesno in 
grmovno vegetacijo, in zagotoviti čim manjšo vizualno 
izpostavljenost,
- učilnice na prostem s tlorisno površino največ 60 
m2 na naslednjih lokacijah: 2578, k.o. Dolenja vas 
(območje nasipa), 2892, k.o. Otok II (Vodonos).
(1.5) Na gozdnih zemljiščih so dovoljene naslednje 
gradnje in ureditve:
- grajene gozdne vlake in učne poti.
(1.6) Na gozdnih zemljiščih so dovoljene tudi gradnje 
in ureditve za interpretacijo narave za potrebe 
zakonsko opredeljenih izobraževalnih ustanov in 
zavodov s sedežem v občini Cerknica, in sicer na 
največ 10 lokacijah (priporoča se, da se na posamezni 
lokaciji združuje čim več vsebin, tako da bo skupno 
število lokacij čim manjše). Tlorisna površina ptičjih 
opazovalnic in razglednih stolpov na teh lokacijah ne 
sme presegati 50 m2, tlorisna površina učilnic na 
prostem pa ne sme presegati 60 m2.
(1.7) Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih vzdolž 
regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič se dopušča 
še ureditev kolesarske povezave med Martinjakom in 
Cerknico), pri čemer se v največji možni meri sledi 
poteku katastrskih poti s parc. št. 2738/1, 2738/9, 
2851 in 2861/2 k.o. Cerknica. Konkreten potek trase se 
določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
ob upoštevanju okvirne trase (dopustna korekcija je 
možna 40 m v obe smeri od okvirno zarisane trase), 
prikazane na karti območij enot urejanja prostora in 
javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000.
(1.8) Na zemljišču parc. št. 2053/2 k.o. Dolenja vas se 
v delu, kjer je to možno z vidika poplavne
ogroženosti, dopušča gradnja kozolca.
(1.9) Objekti iz točk (1.4) in (1.6) tega člena morajo biti 
vizualno čim manj izpostavljeni (velikost, izbor lokacije, 
barv, oblike itn.) in izdelani iz sonaravnih materialov.

Investitor predvidenih posegov je Notranjski regijski 
park, ki ima sedež v občini Cerknici.

V okviru projekta se urejajo nove učne poti, ki potekajo 
po obstoječih cestah in poteh. Ob poteh se načrtujejo 
posamezne ureditve za interpretacijo narave.

Investitor predvidenih posegov je Notranjski regijski 
park, ki ima sedež v občini Cerknici.

Načrtovana ureditev za interpretacijo narave predstavlja 
eno izmed 10 dovoljenih lokacij. Tlorisna površina 
razglednega stolpa ne presega 50 m2.
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50. člen
14. Ureditve za interpretacijo narave so različni objekti 
in prostorske ureditve, namenjeni opazovanju in
proučevanju naravnega okolja. Objekti morajo biti 
umeščeni v prostor tako, da je njihov vpliv na okolje
(posebno pozornost je potrebno posvetiti možnemu 
vplivu na živali, ki se nahajajo v neposredni okolici) in
podobo krajine čim manjši. Njihova višina ne sme 
presegati višine odraslega drevesa v neposredni okolici.
V njihovem sklopu je možna postavitev informacijskih 
in interpretacijskih tabel. Ureditve za interpretacijo
narave so zlasti:
- Ptičja opazovalnica je preprost pritličen objekt z 
dostopno ploščadjo ali razgledni stolp,
namenjen opazovanju ptic (po namenu in obliki 
podoben lovski preži). Objekt mora biti lesen s
točkovnimi temelji in je lahko nadkrit. Stranice objekta, 
razen vhoda, imajo praviloma majhne
odprtine, razporejene tako, da omogočajo opazovanje 
ptic ne da bi bilo to moteče za ptice ali
druge živali v okolici.
- Razgledni stolp je lesena večetažna konstrukcija s 
stopniščem ali lestvijo ter z eno ali več
razglednimi ploščadmi, namenjenimi opazovanju narave 
(po namenu in obliki podobna lovski
preži). Stranice objekta so praviloma odprte, razen v 
etažah, kjer se nahajajo razgledne
ploščadi. Razgledne ploščadi morajo biti oblikovane 
tako, da je opazovanje čim manj moteče
za ptice ali druge živali v okolici.
- Učilnica na prostem je preprosta parterna ureditev v 
naravi, namenjena izobraževalnim
dejavnostim. Predstavlja travnat ali preprosto utrjen 
prostor brez stavb, kjer se obiskovalci lahko
usedejo na klopi ali hlode.
- Učna pot med krošnjami je niz visečih mostov z 
dostopi in manjšimi razglednimi ploščadmi na
posameznih lokacijah. Mostovi in razgledne ploščadi so 
urejeni okvirno v višini okoliških
krošenj. Učna pot med krošnjami se uredi tako, da je 
poseg v prostor minimalen – praviloma
se pritrdi na okoliška drevesa. V kolikor pritrditev na 
drevesa ne zagotavlja ustrezne stabilnosti
in varnosti konstrukcije, je možna tudi izvedba posebnih 
podpornih elementov (npr. stebrov).

Načrtovana ureditev je ureditev za interpretacijo narave 
skladno z definicijo v 50. členu.
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Dolenje Jezero

Gorenje Jezero

Otok

Ponton

Objekt, ki je predmet načr ta

LEGENDA

Opazovalnica

Ureditev interpretacije narave

Usmerjevalni element
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SITUACIJA NA DOF POSNETKU 
(vir. Geodetska uprava Republike Slovenije, DOF25, 2014) 

 X  Y
O301 450884,398 67459,747
O302 450883,886 67456,416
O303 450877,887 67457,339
O304 450878,399 67460,669

opazovalnica 
- visoka preža
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0.5 TEHNIČNO POROČILO

1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Zemljišče je v naravi z gozdom poraščeno pobočje, ki se spušča proti vzhodu, z grebena hriba Otočec in se nato v 
strmejšem odseku spusti proti cesti Dolenje jezero - Otok, ki poteka po robu ravnice Cerkniškega jezera.  

2 OPIS NAČRTOVANE UREDITVE

Splošno

Investitor načrtuje ureditev novih učnih poti na območju Cerkniškega jezera in ob njih več ureditev za interpretacijo 
narave. To so različni objekti in prostorske ureditve, namenjeni opazovanju in proučevanju naravnega okolja ter 
usmerjenemu in urejenemu turističnemu obisku skupin obiskovalcev. Na ta način se regulira poti obiskovalcev in 
tako tudi odpravlja grožnja zahajanja le-teh na najobčutljivejše predele Cerkniškega jezera. Predvidena je umestitev 
več opazovalnic oz. učilnic na prostem. Opazovalnice so zasnovane kot manjši leseni objekti oz. nadkriti podesti, 
glede na posamezno lokacijo, vizure in njeno vsebino. Poleg opazovalnic se predvidijo tudi učilnice na prostem, ki 
sestojijo iz različnih elementov za interpretacijo narave, klopi, itd.

Ker so objekti oz. ureditve umeščeni v občutljivo okolje, tako v smislu naravne kot tudi kulturne krajine, njihova 
oblikovna zasnova temelji na sonaravnih oblikah in čim manjšem vizualnem vplivu na naravno okolje. Celoten 
sistem objektov infrastrukture za usmerjanje in interpretacijo narave Notranjskega regijskega parka je (vključno 
z vstopnim informacijskim objektom) zasnovan v enoviti podobi, ki temelji na oblikovalsko domišljeni arhitekturi. 
Zasnova črpa iz likovnosti prisotnih ambientov polja in gozda v katerega se objekti vpenjajo tako v oblikovnem kot 
tudi materialnem smislu, v detajlu pa arhitektura nagovarja in interpretira pokrajinske vernakularne tipološke vzorce.

Opazovalnice in elementi interpretacije so zasnovani kot sistem objektov enovitega izgleda, ki temelji na modularnih 
elementih zaradi optimizacije izvedbe. Osnovni gradnik predstavlja nekoliko nagnjen, rotiran, lesen steber 
kvadratnega preseka. Posamezni stebri se združujejo v gruče oz. sestavljajo polne stene, ki predstavljajo nosilec 
vsebin interpretacije. Likovnost osnovnega elementa se uporablja tudi v ureditvah učilnic na prostem ter učnih poti 
kot nosilec informacij, klop, itd. Opazovalnice so večinoma nekoliko dvignjene nad teren, lebdijo nad njim, in tako 
omogočajo, da le-ta ostaja čim bolj naraven in nedotaknjen. 

Koncept interpretacije

Poleg usmerjanja obiskovalcev na želena, z vidika varovanja narave manj delikatna območja Cerkniškega jezera, je 
cilj projekta obiskovalcem predstaviti značilnosti Cerkniškega jezera oz. narave. 
Predstavitev oz. interpretacija vsebin za nosilce vsebin uporablja leseno konstrukcijo opazovalnic in drugih 
elementov. Opazovalnice (ter drugi elementi v prostoru) ter skop interpretacije (vsebine) sta zasnovana skupaj 
in bosta delovala celovito. Tako se povečuje učinkovitost interpretacije narave, izkustveno doživljanje vsebin, ker 
zasnova »fizičnih struktur« nadgrajuje koncept interpretacije vsebin.
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Opazovalnica / visoka preža Otočec - oblikovanje, funkcija

Tlorisne dimenzije so max: 6,1 m x 3,4 m.
Površina opazovalnice (projekcija najbolj izpostavljenih delov objekta): 19,6 m2.
Višinski gabariti: ±0,00 = 557,60 mnv (kota ±0,00 se določi naknadno, glede na meritve na lokaciji)!
  kota talne plošče: ±0,00 m,
  kota opazovalne ploščadi: + 6,4 m,  
  kota slemena: + 9,3 m,
  kota kapi: + 8,8 m. 

 
Opazovalnica je zasnovana kot visoka preža oz. stolp za opazovanje. Dimenzije preže in opazovalnega prostora 
omogočajo uporabo krati do 5 osebam.
Tlorisna oblika stolpa je pravokotna, ob daljših stranicah potekata glavni nosilni osi ob katerih se v dveh ravninah 
prepletajo glavni nosilni elementi - nekoliko nagnjeni stebri kvadratnega preseka. Stolp se v prerezu proti vrhu širi, 
na koti +6,40 m se nahaja opazovalna ploščad, ki je nadkrita z enokapno streho z naklonom 5°. 
Opazovalna ploščad je delno odprta (odpiranje pogledov proti ravnici Cerkniškega jezera in proti gozdu), delno 
pa zaprta s členjeno (nagubano) polno steno, ki postane nosilec vsebin interpretacije. Do opazovalne ploščadi se 
dostopa po stopnicah, ki se prilagajajo širjenju stolpa z dolžino ram in omogočajo odpiranje pogledov z vmesnih 
podestov. Zaradi zagotavljanja čim večje odprtosti se bočne stranice stolpa izvedejo iz inox mreže, prav tako ograje, 
kjer je to potrebno.

poudarek
- max 800

tekst
- max 1700

tekst
- max 900

poudarek
- max 350

tekst
- max 900

poudarek
- max 350

Stenski moduli višine 40cm in 20cm

Brown bear
(Ursus arctos)

Rjavi medved

Jezero se na Cerkniškem polju praviloma zadrži okoli 
devet mesecev na leto. Navadno se voda razlije po 

površini dobrih 20 km2, ko pa je vode največ, površina 
jezera meri skoraj 30 km2. Ko je polno, je Cerkniško 

jezero največje jezero v Sloveniji.

Cerkniško jezero je prvič omenjeno že v antiki, na 
zemljevidih Evrope pa se pojavlja vse od 15. stoletja. V 

njegovo delovanje se je prvi poglobil Janez Vajkard 
Valvasor, kar mu je prineslo članstvo v londonski Kraljevi 

družbi. Tu je zibka krasoslovja in terminov, kot sta kraško 
polje in presihajoče jezero.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 

skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 

območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.Tu so opazovali 276 vrst ptic - 

polovico vseh evropskih vrst; tu živi 45 vrst sesalcev – 
polovica vseh evropskih vrst; tu leta 125 vrst dnevnih 

metuljev – slaba tretjina vseh evropskih vrst; tu se 
mresti tudi 15 vrst dvoživk – skoraj četrtina vseh 

evropskih vrst dvoživk ... Biotska pestrost tega območja 
je res izjemna!

žPomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 

skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 

območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 

skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 

območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.

The lake normally stays on the 
Cerknica plain for about eight 

months a year. Water usually 
spreads over the surface of 20 km2, 

but at its fullest, the lake covers a 
surface of nearly 30 km2. When 

full, Lake Cerknica becomes the 
largest lake in Slovenia.The lake 

normally stays on the Cerknica 
plain for about eight months a 

year. Water usually spreads over 
the surface of 20 km2, but at its 

fullest, the lake covers a surface of 
nearly 30 km2. 

A combination of time, water and 
rocks has created the phenomenon 

of draining, which keeps the life on 
this marvellous karst plain in 

motion. Lake Cerknica is intermi-
ttent because it fills up after long 

precipitation periods and drains 
out during the dry season. Lake 

Cerknica is intermittent because it 
fills up after long precipitation 

periods and drains out during the 
dry season.

The lake normally stays on the 
Cerknica plain for about eight 

months a year. Water usually 
spreads over the surface of 20 km2, 

but at its fullest, the lake covers a 
surface of nearly 30 km2. 

 Lake Cerknica is intermittent 
because it fills up after long 

precipitation periods and drains 
out during the dry season. Lake 

Cerknica is intermittent because it 
fills up after long precipitation.

Jezero se po Cerkniškem polju razlije, ko je dotok vode 
večji od odtoka. V dveh do treh dneh ga napolnijo obilne 

jesenske padavine, spomladi svoj del prispeva še taljenje 
snega. Voda v Cerkniško jezero priteka skozi podzemlje z 

Bloške in Vidovske planote, iz Loške doline ter izpod 
Javornikov. Edini površinski dotok je rečica Cerkniščica.

Odtekanje vode je počasnejše. Jezero v času brez 
padavin presahne v treh do štirih tednih. Vsa voda iz 

jezera odteče v podzemlje, torej je odtok Cerkniškega 
jezera v celoti kraški in Cerkniško polje tipično kraško 

polje.

The lake spreads over the Cerknica plain when its water 
inflow exceeds the outflow. It is filled up in two or three 

days by heavy autumn rain, whereas in springtime the 
inflow is a�ected also by melting snow. Water flows to 

Lake Cerknica underground from the Bloke and Vid 
plateaus, the Lož valley and from beneath the Javorniki 
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večji od odtoka. V dveh do treh dneh ga napolnijo obilne 

jesenske padavine, spomladi svoj del prispeva še taljenje 
snega. Voda v Cerkniško jezero priteka skozi podzemlje z 
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Javornikov. Edini površinski dotok je rečica Cerkniščica.

Odtekanje vode je počasnejše. Jezero v času brez 
padavin presahne v treh do štirih tednih. Vsa voda iz 

jezera odteče v podzemlje, torej je odtok Cerkniškega 
jezera v celoti kraški in Cerkniško polje tipično kraško 

polje.

The lake spreads over the Cerknica plain when its water 
inflow exceeds the outflow. It is filled up in two or three 

days by heavy autumn rain, whereas in springtime the 
inflow is a�ected also by melting snow. Water flows to 

Lake Cerknica underground from the Bloke and Vid 
plateaus, the Lož valley and from beneath the Javorniki 

Zasnova grafične opreme, Portal itn d.o.o.
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Tehnični opis ureditve

Osnovna nosilna konstrukcija je lesena, iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 
ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim sredstvom na osnovi bakrovih 
pripravkov (npr. Silvanolin). Površina je obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi 
vseh potrebnih izrezov in izvrtin. Osnovna vidna konstrukcija sestoji iz parov, pod kotom 80° nagnjenih stebrov 25 
/ 25 cm v obliki črke V, ki so sidrani v temelj preko kovinske sidrne plošče izdelane po detajlu. Na obeh konceh 
stebrov se izdelajo predvrtane izvrtine fi14 in vrezkane poglobitve za glave vijakov in matice. 

Podkonstrukcija opazovalne ploščadi na koti + 6,40 m je sestavljena iz okvirja masivnih tramov 20/16 cm in 
vmesnih tramov 20/8 cm na razmiku 60cm. Tramovi so povezani z lesnimi zvezami in polno žebljanimi tipskimi 
BMF jeklenimi povezniki. Pohodna površina je iz macesnovih plohov 125/40 mm na razmiku 5mm. Med 
podkonstrukcijo in deskami je ločilni pas s tesnilnim trakom. S spodnje strani nosilnih tramov ploščadi je z vidnim 
vijačenjem pritrjen opaž iz skoblanih desk 125/22 mm na razmiku 5mm.  

Streha je enokapna, naklona 5°. Nevidna konstrukcija strehe sestoji iz mreže lepljenih KVH tramov 8/18 cm 
po obodu objekta in vmesnih prečnih tramov, povezanih s polno žebljanimi standardnimi BMF elementi. Na to 
konstrukcijo so s spax vijaki (do 5/tm nosilca) pritrjeni kosmati plohi deb 4cm, ki služijo kot zavetrovanje strešine in 
podlaga za kritino. Plohi previsevajo do globine napušča cca 40cm in nosijo robno leseno obrobo. S spodnje strani 
nosilnih tramov strehe je z vidnim vijačenjem pritrjen opaž iz skoblanih desk 125/22 mm na razmik 5mm. 

Stene po obodu objekta so kombinacija vidnih masivnih lepljenih stebrov in pasov križno lepljenih plošč deb 4cm, 
ki skupaj tvorijo rastrirano žagasto formo stene, na zunanji strani v rastru 25 / 25cm in na notranji 25 / 50cm. 
Elementi morajo biti natančno obdelani s CNC strojem, saj je pomembno natančno ujemanje kotov. Stena - obloga 
je umeščena med nosilne stebre. Za dokončanje diagonalnega vzorca se izdelajo posebni trikotniški elementi, ki se 
kot polnilo privijačijo na določena mesta.

Štiri-ramno kovinsko stopnišče služi tudi kot zavetrovalna konstrukcija visoke preže. Ritem stopnic je 200 / 230 
mm, kot med čelom in nastopno ploskvijo 80°. Posamezna rama širine 1200 mm se izvede iz krivljene vroče 
cinkane solzne pločevine deb 10mm. 

Ograja se izvede iz širšega kovinskega držala, na katerega se napne pletena inox mreža. Izpostavljeni leseni deli se 
prekrijejo s pločevinasto oblogo z odkapnim robom.

Vsi kovinski elementi bodo protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem.

Ob vseh lesenih konstrukcijah je predvideno odtekanje vode po terenu, s strehe pa po žlebu. Pod mestom izliva se 
izvede ponikalno nasutje iz grobega drobljenca, da se prepreči vpliv erozije vode na tla. 

Temeljenje

Temeljenje visoke preže se izvede z armirano-betonsko ploščo 6 m x 4 m debeline 30-50cm. Temeljna plošča 
ima vertikalne nastavke, višine cca 80cm glede na teren. Plošča je potrebna zaradi same obtežbe konstrukcije 
in njene statične in dinamične obremenitve. V primeru kvalitetne skalne podlage na mestu plošče je predvideno 
sidranje temeljne plošče v skalo. Debelina betonske plošče bo v tem primeru tanjša. Kovinski del preže – stopnišče 
bo sidran direktno v ploščo, leseni podporni elementi pa preko stojnih kovinskih elementov. Plošča se zasuje z 
gramoznim utrjenim nasutjem, tako da je omogočeno odtekanje vode in sušenje lesa, vsaj 50 cm okoli lesene 
konstrukcije je predvideno peščeno nasutje, ki preprečuje pretirano zeleno rastje ob konstrukciji. Ta ukrep bistveno 
podaljša trajnost lesenih elementov. Vsi vidni deli temeljev so tako prekriti s plastjo zemljine, ki se v prvi sezoni 
sama renaturira z okoliškim gozdnim materialom.

Temelji so prikazani v priloženih grafičnih prikazih.
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Klop

V sklopu ureditve na lokaciji »Otočec« je načrtovana ureditev učilnice na prostem zasnovane iz 2 klopi.

Klop je izdelana iz masivnih lepljenih tramov. Sedalna površina je iz treh tramov, dim 20 x 20 x 280 cm, 
privijačenih na prečni tram 20 x 20 x 60 cm. Konstrukcija je izdelana iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega 
lesa, odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). Površina je obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se 
impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih izrezov in izvrtin. Klop je sidrana v tla preko kovinskega kotnika 
L100/100/5 v katerem leži prečni tram. Kotnik ima navarjeni 2 cevi / palici, ki se na mokro vgradita v betonski 
temelj oz. neposredno s kemičnim sidrom v skalno podlago. Kovinski elementi so protikorozijsko zaščiteni z vročim 
cinkanjem.

Ureditev gradbišča

Gradbišče bo dostopno z lokalne ceste Dolenje jezero – Otok in z obstoječih gozdnih poti. Gradbišče se nahaja v 
celoti na gozdni parceli. 

Gradbeni posegi in vpliv gradbišča na okolje je skladen z velikostjo gradbišča, posameznih faznih del in urejenosti 
dostopa in upoštevanja občutljivosti okolja. Predvidena dela bodo potekala v pomladanskih oz. poletnih mesecih.

Gradbišče predvideva delo v skupini z največ 5 delavci. Izkop za temelje bo izveden z malim 3,5t bagrom 
goseničarjem. Bager lahko dostopa do vseh lokacij, tudi na tista brez dostopne poti. 
Vsi opaži za izdelavo temeljev se bodo izvedli ročno. Temelji se bodo zabetonirali s hruško za beton s črpalko, ki bo 
lahko transportirala beton direktno z roba ceste ali se na mesto vgradnje dostavi s samokolnico.
Izkopani material se uporabi za sanacijo in renaturacijo gradbišča.
Stojni kovinski elementi se montirajo ročno.  
Postavitev glavne konstrukcije je predvidena s hiab oz. avtodvigalom neposredno s ceste, kjer se uredi stojno 
mesto in začasna polovična zapora ceste.
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POGLED NA VISOKO PREŽO POD OTOČCEM

0.6 UPODOBITVE
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risba Otočec, tlorisiobjekt NRP usmerjevalna infrastruktura

1.03b
september 2018© Delavnica d.o.o.

investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

1:50merilo

odgovorni
projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017-6, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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risba Otočec, ostrešje, strehaobjekt NRP usmerjevalna infrastruktura

1.04
september 2018© Delavnica d.o.o.

investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

1:50merilo

odgovorni
projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017-6, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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risba Otočec, prereziobjekt NRP usmerjevalna infrastruktura

1.05
september 2018© Delavnica d.o.o.

investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

1:50merilo

odgovorni
projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017-6, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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risba Otočec, fasadeobjekt NRP usmerjevalna infrastruktura

1.06
september 2018© Delavnica d.o.o.

investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

1:75merilo

odgovorni
projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017-6, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.



GSPublisherVersion 0.30.100.99

na zunanji strani dodana lesena polnilazunan ja  s t ran

not ran ja  s t ran

vmesni steber

križno lepljena plošča

površina za interpretacijo

nosilni steber

ekstenzivna zazelenitev v sestavi
sloj namakalnega filca 275g/m2 1cm,
- armirna tkanina za substrat 1cm,
- razstiranje gozdnega humusa, ki ostane od izkopa za temelje
- sejanje sedumov
EPDM folija
lepljena, mehansko pritrjena na rob (5 cm)
pločevinasti odkapni profil razvite širine 150mm

zaključna letev debeline 22 mm
impregniran macesen

odkapni nos

zaključni sloj
skoblane deske 125/22 mm, na razmaku 5 mm

konstrukcija
mreža lepljenih smrekovih KVH tramov 12/18 cm

kosmati smrekovi plohi d= 4 cm
pritrjeni s spax vijaki na konstrukcijo

D 1 :  i n te rp re tac i j ska  s tena , pog led  zno t ra j

D 1 :  i n te rp re tac i j ska  s tena , pog led  zno t ra j

D 2 :  z a k l j u č e k  s t r e h e

D 1 :p red log  reš i t ve  i n te rp re tac i j ske  s tene

datum

risba Otočec, sheme, detajliobjekt NRP usmerjevalna infrastruktura

1.07
september 2018© Delavnica d.o.o.

investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

1:20merilo

odgovorni
projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017-6, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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0.3 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta enostavni objekt

klasifikacija celotnega objekta 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razgledne 
ploščadi in opazovalnice

navedba prostorskega akta Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel:
Občinski prostorski načrt občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 48/12, 58,13,1/14,76/14 in 
38/16).

lokacija Cerkniško jezero

seznam zemljišč z nameravano 
gradnjo

472/3, k.o. Otok I (1632)

seznam zemljišč, preko katerih 
potekajo priklj. na gospodarsko 
javno infrastrukturo 

/

seznam zemljišč, preko katerih 
poteka priključek na javno cesto

/

navedba soglasij 
in soglasij za priključitev

soglasja v območjih varovalnih pasov cesta:
Občina Cerknica
Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica
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soglasja v varovanih območjih naravna vrednota:
Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana
   
varstvo voda:
Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c
1000 Ljubljana
   
kulturna dediščina:
Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Ljubljana
Tržaška cesta 4
1000 Ljubljana
   
soglasje po 150. členu OPN:
Občina Cerknica
služba za prostor
Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica
   

soglasja za priključitev /

odmiki od sosednjih zemljišč Odmik najbolj izpostavljenega dela predvidenega objekta od sosednjih zemljišč:
- od zemljišča s parc. št. 3271/2 min. 6,2 m,
- od zemljišča s parc. št. 473/2 min. 5,8 m,
- od zemljišča s parc. št. 3292/1 (cesta) min. 6,2 m.

Ostali odmiki so večji.

Natančnost podatkov o parcelnih meja je na tem ruralnem območju nizka.
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0.4 LOKACIJSKI POATKI

1 URBANISTIČNA LOKACIJA

EUP - Enota urejanja prostora: 
CJ 01/1

Namenska raba zemljišč: 
K2 - druga kmetijska zemljišča

2 NAMEN UREDITEV

Investitor namerava v sklopu projektov upravljanja z Naturo 2000 urediti infrastrukturo za usmerjanje obiskovalcev 
in interpretacijo narave. V ta namen se predvideva tudi postavitev več ptičjih opazovalnic in učilnic na prostem.

3 OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

Pred izvedbo je potrebno spremeniti OPN.
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Dolenje Jezero

Gorenje Jezero

Otok

Ponton

Objekt, ki je predmet načr ta

LEGENDA

Opazovalnica

Ureditev interpretacije narave

Usmerjevalni element
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SITUACIJA NA DOF POSNETKU 
(vir. Geodetska uprava Republike Slovenije, DOF25, 2014) 

 X  Y
O501 454071,565 65083,682
O502 454068,01 65086,359
O503 454065,333 65082,805
O504 454068,888 65080,127

opazovalnica

učilnica
na prostem
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0.5 TEHNIČNO POROČILO

1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Zemljišče je v naravi s travo poraščen raven nasip ob cesti Otok - Gorenje jezero, na vzhoni strani mostu čez 
vodotok Stržen. Teren se nato iz ravnine v travnatem skoku spusti proti severu za cca. 1,5 m.

2 OPIS NAČRTOVANE UREDITVE

Splošno

Investitor načrtuje ureditev novih učnih poti na območju Cerkniškega jezera in ob njih več ureditev za interpretacijo 
narave. To so različni objekti in prostorske ureditve, namenjeni opazovanju in proučevanju naravnega okolja ter 
usmerjenemu in urejenemu turističnemu obisku skupin obiskovalcev. Na ta način se regulira poti obiskovalcev in 
tako tudi odpravlja grožnja zahajanja le-teh na najobčutljivejše predele Cerkniškega jezera. Predvidena je umestitev 
več opazovalnic oz. učilnic na prostem. Opazovalnice so zasnovane kot manjši leseni objekti oz. nadkriti podesti, 
glede na posamezno lokacijo, vizure in njeno vsebino. Poleg opazovalnic se predvidijo tudi učilnice na prostem, ki 
sestojijo iz različnih elementov za interpretacijo narave, klopi, itd.

Ker so objekti oz. ureditve umeščeni v občutljivo okolje, tako v smislu naravne kot tudi kulturne krajine, njihova 
oblikovna zasnova temelji na sonaravnih oblikah in čim manjšem vizualnem vplivu na naravno okolje. Celoten 
sistem objektov infrastrukture za usmerjanje in interpretacijo narave Notranjskega regijskega parka je (vključno 
z vstopnim informacijskim objektom) zasnovan v enoviti podobi, ki temelji na oblikovalsko domišljeni arhitekturi. 
Zasnova črpa iz likovnosti prisotnih ambientov polja in gozda v katerega se objekti vpenjajo tako v oblikovnem kot 
tudi materialnem smislu, v detajlu pa arhitektura nagovarja in interpretira pokrajinske vernakularne tipološke vzorce.

Opazovalnice in elementi interpretacije so zasnovani kot sistem objektov enovitega izgleda, ki temelji na modularnih 
elementih zaradi optimizacije izvedbe. Osnovni gradnik predstavlja nekoliko nagnjen, rotiran, lesen steber 
kvadratnega preseka. Posamezni stebri se združujejo v gruče oz. sestavljajo polne stene, ki predstavljajo nosilec 
vsebin interpretacije. Likovnost osnovnega elementa se uporablja tudi v ureditvah učilnic na prostem ter učnih poti 
kot nosilec informacij, klop, itd. Opazovalnice so večinoma nekoliko dvignjene nad teren, lebdijo nad njim, in tako 
omogočajo, da le-ta ostaja čim bolj naraven in nedotaknjen. 

Koncept interpretacije

Poleg usmerjanja obiskovalcev na želena, z vidika varovanja narave manj delikatna območja Cerkniškega jezera, je 
cilj projekta obiskovalcem predstaviti značilnosti Cerkniškega jezera oz. narave. 
Predstavitev oz. interpretacija vsebin za nosilce vsebin uporablja leseno konstrukcijo opazovalnic in drugih 
elementov. Opazovalnice (ter drugi elementi v prostoru) ter skop interpretacije (vsebine) sta zasnovana skupaj 
in bosta delovala celovito. Tako se povečuje učinkovitost interpretacije narave, izkustveno doživljanje vsebin, ker 
zasnova »fizičnih struktur« nadgrajuje koncept interpretacije vsebin.
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Opazovalnica Gorenje jezero - oblikovanje, funkcija

Tlorisne dimenzije so max: 4,3 m x 4,3 m.
Površina opazovalnice: 18,1 m2.
Višinski gabariti: ±0,00 = 550,60 mnv (kota ±0,00 se določi naknadno, glede na meritve na lokaciji)!
  kota slemena: + 4,4 m,
  kota kapi: + 2,3 m,
  max. nad terenom: + 4,6 m.

 
Opazovalnica je zasnovana kot manjši objekt z dvokapno streho (z naklonom 45°), ki je na čelnih stranicah odprt, 
bočne stranice pa nudijo prostor za informacije in interpretacijske vsebine. Z odpiranjem celotnih čelnih strani se 
omogoči čim boljše odpiranje pogledov proti ravnici Cerkniškega jezera. Bočni stranici se izvedeta kot členjena 
(nagubana) polna stena, ki predstavlja nosilec vsebin interpretacije. 

Ob opazovalnici je predvidena tudi postavitev dveh sedalnih ploščadi ter elementov za interpretacijo.

poudarek
- max 800

tekst
- max 1700

tekst
- max 900

poudarek
- max 350

tekst
- max 900

poudarek
- max 350

Stenski moduli višine 40cm in 20cm

Brown bear
(Ursus arctos)

Rjavi medved

Jezero se na Cerkniškem polju praviloma zadrži okoli 
devet mesecev na leto. Navadno se voda razlije po 

površini dobrih 20 km2, ko pa je vode največ, površina 
jezera meri skoraj 30 km2. Ko je polno, je Cerkniško 

jezero največje jezero v Sloveniji.

Cerkniško jezero je prvič omenjeno že v antiki, na 
zemljevidih Evrope pa se pojavlja vse od 15. stoletja. V 

njegovo delovanje se je prvi poglobil Janez Vajkard 
Valvasor, kar mu je prineslo članstvo v londonski Kraljevi 

družbi. Tu je zibka krasoslovja in terminov, kot sta kraško 
polje in presihajoče jezero.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 

skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 

območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.Tu so opazovali 276 vrst ptic - 

polovico vseh evropskih vrst; tu živi 45 vrst sesalcev – 
polovica vseh evropskih vrst; tu leta 125 vrst dnevnih 

metuljev – slaba tretjina vseh evropskih vrst; tu se 
mresti tudi 15 vrst dvoživk – skoraj četrtina vseh 

evropskih vrst dvoživk ... Biotska pestrost tega območja 
je res izjemna!

žPomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 

skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 

območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč 
presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero, 

skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 
za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko 

območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje.

The lake normally stays on the 
Cerknica plain for about eight 

months a year. Water usually 
spreads over the surface of 20 km2, 

but at its fullest, the lake covers a 
surface of nearly 30 km2. When 

full, Lake Cerknica becomes the 
largest lake in Slovenia.The lake 

normally stays on the Cerknica 
plain for about eight months a 

year. Water usually spreads over 
the surface of 20 km2, but at its 

fullest, the lake covers a surface of 
nearly 30 km2. 

A combination of time, water and 
rocks has created the phenomenon 

of draining, which keeps the life on 
this marvellous karst plain in 

motion. Lake Cerknica is intermi-
ttent because it fills up after long 

precipitation periods and drains 
out during the dry season. Lake 

Cerknica is intermittent because it 
fills up after long precipitation 

periods and drains out during the 
dry season.

The lake normally stays on the 
Cerknica plain for about eight 

months a year. Water usually 
spreads over the surface of 20 km2, 

but at its fullest, the lake covers a 
surface of nearly 30 km2. 

 Lake Cerknica is intermittent 
because it fills up after long 

precipitation periods and drains 
out during the dry season. Lake 

Cerknica is intermittent because it 
fills up after long precipitation.

Jezero se po Cerkniškem polju razlije, ko je dotok vode 
večji od odtoka. V dveh do treh dneh ga napolnijo obilne 

jesenske padavine, spomladi svoj del prispeva še taljenje 
snega. Voda v Cerkniško jezero priteka skozi podzemlje z 

Bloške in Vidovske planote, iz Loške doline ter izpod 
Javornikov. Edini površinski dotok je rečica Cerkniščica.

Odtekanje vode je počasnejše. Jezero v času brez 
padavin presahne v treh do štirih tednih. Vsa voda iz 

jezera odteče v podzemlje, torej je odtok Cerkniškega 
jezera v celoti kraški in Cerkniško polje tipično kraško 

polje.

The lake spreads over the Cerknica plain when its water 
inflow exceeds the outflow. It is filled up in two or three 

days by heavy autumn rain, whereas in springtime the 
inflow is a�ected also by melting snow. Water flows to 

Lake Cerknica underground from the Bloke and Vid 
plateaus, the Lož valley and from beneath the Javorniki 
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Odtekanje vode je počasnejše. Jezero v času brez 
padavin presahne v treh do štirih tednih. Vsa voda iz 

jezera odteče v podzemlje, torej je odtok Cerkniškega 
jezera v celoti kraški in Cerkniško polje tipično kraško 
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inflow exceeds the outflow. It is filled up in two or three 

days by heavy autumn rain, whereas in springtime the 
inflow is a�ected also by melting snow. Water flows to 
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Zasnova grafične opreme, Portal itn d.o.o.
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Tehnični opis ureditve

Opazovalnica se umesti tako, da je spodnji rob plošče cca. 5 cm nad terenom. Potreben bo le manjši lokalni odkop 
zemljine za izravnavo ter zagotovitev temeljenja.

Osnovno nosilna konstrukcija je lesena, iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 
ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim sredstvom na osnovi bakrovih 
pripravkov (npr. Silvanolin). Površina je obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi 
vseh potrebnih izrezov in izvrtin.

Osnovna konstrukcija sten in strehe so zavetrovani skeletni okvirji, stebri in morali iz lepljenega smrekovega 
lesa 14/8, sidrani v temelj preko tipskega BMF kovinskega sidrnega čevlja. V kapi in slemenu je spoj stebrov 
in špirovcev ojačan s polno-žebljano ali vijačeno kovinsko ploščo oblikovano po stranicah lesene konstrukcije. 
Obloga stene v notranjosti objekta je izdelana iz macesnovih masivnih lepljenih trikotnih prizem 20/20/28,2 cm 
pod kotom 77°, ki tvorijo rastrirano žagasto formo stene. Elementi morajo biti natančno obdelani s CNC strojem, 
saj je pomembno natančno ujemanje kotov. Stena - obloga je z lesnimi vijaki vijačena na skeletno podkonstrukcijo 
med nosilne stebre. Glave vijakov se v notranjosti in na vhodni JZ fasadi prekrivajo z lesnimi čepi. Za dokončanje 
diagonalnega vzorca se izdelajo posebni trikotniški elementi, ki se kot polnilo privijačijo na določena mesta.

Zunanja obloga objekta je iz opaža iz desk na katere se pritrdi pločevinasta obloga iz titan-cink pločevine, 
deb. 0,6mm, spajane s stoječimi zgibi po načrtu. Zgibi so pokriti z L kotniki iz krivljene titan-cink pločevine, ki 
odslikavajo prepletajoči se diagonalni vzorec iz notranjosti opazovalnice.

Leseni pod iz macesnovih plohov 125 x 40 mm na razmik 5 mm, se nosi na podkonstrukciji iz masivnih tramov 10 
x 16 cm na razmiku 60-80 cm. Med podkonstrukcijo in deskami je ločilni pas s tesnilnim trakom. V sklopu poda se 
izdela stopnica in obodne deske po obodu podkonstrukcije. Tramovi so postavljeni na mreži 9 točkovnih temeljev. 

Vsi kovinski vezni elementi bodo protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem.

Sedalna ploščad

V sklopu ureditve na lokaciji »Gorenje jezero« je načrtovana ureditev učilnice na prostem zasnovane iz 2 ploščadi.

Lesena sedalna ploščad dimenzije 160 x 280 cm iz masivnih lepljenih tramov macesna je namenjena za posedanje 
in opazovanje okolice. Sedalna površina iz osmih tramov, dim 20 x 20 x 280 cm, privijačenih na prečni tram 20 
x 20 x 160 cm. Konstrukcija izdelana iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 
ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim sredstvom na osnovi bakrovih 
pripravkov (npr. Silvanolin). Površina je obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi 
vseh potrebnih izrezov in izvrtin. Klop je sidrana v tla preko kovinskega kotnika L100/100/5 v katerem leži prečni 
tram. Kotnik ima navarjeni 2 cevi / palici, ki se na mokro vgradita v betonski temelj oz. neposredno s kemičnim 
sidrom v skalno podlago. Kovinski elementi so protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem.

Temeljenje

Temeljenje se glede na lokalne pogoje podlage obcestnega tehničnega nasipa predvidi z minimalnimi točkovnimi 
betonskimi temelji dimenzij 70 x 70 cm do globine zmrzovanja ali s t.i. zemeljskimi sidri – jeklenimi cevmi ali 
vijaki (npr. Krinner), ki se uvrtajo oz. zabijejo neposredno v tla brez večjih izkopov in težkih gradbenih del. Način 
temeljenja se določi ob lokalnem izkopu krovne plasti zemljine.
Vsaj 50 cm okoli temeljnih točk in lesene konstrukcije je predvideno peščeno nasutje, ki preprečuje pretirano zeleno 
rastje ob konstrukciji. Ta ukrep bistveno podaljša trajnost lesenih elementov.
Detajli temeljev oz. temeljnih sider so prikazani v priloženih grafičnih prikazih.
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Ureditev gradbišča

Gradbišče bo dostopno neposredno z lokalne ceste Otok - Gorenje Jezero.

Gradbeni posegi in vpliv gradbišča na okolje je skladen z velikostjo gradbišča, posameznih faznih del in urejenosti 
dostopa in upoštevanja občutljivosti okolja. Predvidena dela bodo potekala v pomladanskih oz. poletnih mesecih.

Gradbišče predvideva delo v skupini z največ 5 delavci. Izkop za temelje bo izveden z malim 3,5t bagrom 
goseničarjem. 
Vsi opaži za izdelavo temeljev se bodo izvedli ročno. Temelji se bodo zabetonirali s hruško za beton s črpalko, ki bo 
lahko transportirala beton direktno z roba ceste oz. ročno s pripravo na licu mesta.
Izkopani material se uporabi za sanacijo in renaturacijo gradbišča.
Stojni kovinski elementi se montirajo ročno.  
Postavitev glavne konstrukcije je predvidena s hiab oz. avtodvigalom, za kar se na lokaciji uredi stojno mesto.
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POGLED NA OPAZOVALNICO

0.6 UPODOBITVE
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risba Gorenje jezero, situacijaobjekt NRP usmerjevalna infrastruktura

1.01
september 2018© Delavnica d.o.o.

investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

1:100merilo

odgovorni
projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017-8, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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risba Gorenje jezero, temeljiobjekt NRP usmerjevalna infrastruktura

1.02
september 2018© Delavnica d.o.o.

investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

1:50, 1:20merilo

odgovorni
projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017-8, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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risba Gorenje jezero, tlorisobjekt NRP usmerjevalna infrastruktura

1.03
september 2018© Delavnica d.o.o.

investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

1:50merilo

odgovorni
projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017-8, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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risba Gorenje jezero, strehaobjekt NRP usmerjevalna infrastruktura

1.04
september 2018© Delavnica d.o.o.

investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

1:50merilo

odgovorni
projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017-8, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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risba Gorenje jezero, prereziobjekt NRP usmerjevalna infrastruktura

1.05
september 2018© Delavnica d.o.o.

investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

1:50merilo

odgovorni
projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017-8, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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risba Gorenje jezero, fasadeobjekt NRP usmerjevalna infrastruktura

1.06
september 2018© Delavnica d.o.o.

investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

1:75merilo

odgovorni
projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017-8, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti z delavniškim
načrtom in projektantom.
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risba Načrt klopiobjekt NRP usmerjevalna infrastruktura

september 2018© Delavnica d.o.o.

investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

1:25merilo

odgovorni
projektant Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409

037/2017, PZIšt. načrta
Vse mere kontrolirati na licu mesta. Na neskladja opozoriti in uskladiti s projektantom.



NRP infrastruktura

1

POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

Investitor Notranjski regionalni park
Tabor 42, 1380 Cerknica

Objekt: NRP usmerjevalna infrastruktura
Opazovalnice in vstopno izstopna mesta za čolnarjenje na Cerkniškem jezeru

Za gradnjo: nova gradnja

Faza popisa: PZI

Projektant: Delavnica, oblikovanje prostora d.o.o.
Tržaška 3a, 1360 Vrhnika

Odgovorni vodja 
projekta: Damijan Gašparič univ. dipl. inž. arh.

Datum: september 2018

OPOMBA : 
Ocena stroškov je projektantska - informativna.
Točno ceno bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev.



NRP infrastruktura

2

UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

- vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o 
vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, 
oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni 
dokumenti.

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni 
postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne 
vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in 
opreme na delovišče. 

7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG 
normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin! 
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali 
enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da 
izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali 
materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture! Kjer je navedba OPCIJA PONUDBE mora izvajalec ponuditi 
ceno za varianto izvedbe.

9. Poleg navedenega mora biti v enotnih cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo 

SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim 
projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje novogradnje. Pred 
izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati 
grafične in tekstualne dele projekta (PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred 
oddajo ponudbe, ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v 
primeru naročila s strani naročnika.V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:  

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki 
veljajo pri izvajanju navedenih del. 

2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna 
dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira 
na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih 
deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so 
v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je 
upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno 
zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev 
teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.  
Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni 
pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev 
posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt 
arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni 
objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi. 
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 -vse prenose in transporte do mesta vgradnje
 -projekt organizacije gradbišča
 -vse stroške za deponiranje ruševin in ostalega odpadnega materiala   na javnih deponijah 
 -vse stroške za porabo električne energije, porabo vode, telefonskega priključka ter 
  nastale stroške za začasne priklope
 -vse lahke pomične odre za delo na višini do 300 cm, za izvedbo tako gradbenih in
  obrtniških, kot instalaterskih del
 - sanitarne objekte za delavce in vodstvo gradbišča
 - gradbiščne kontejnerje za delavce in vodstvo gradbišča
 - strošek fizičnega varovanja gradbišča
 - izvajalec mora zagotoviti periodično fotografiranje stanja na gradbišču
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev 
investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
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Investitor: Notranjski regionalni park
Tabor 42, 1380 Cerknica

Objekt: Notranjski regionalni park
Opazovalnice in vstopno izstopna mesta za čolnarjenje na Cerkniškem jezeru

Za gradnjo: nova gradnja

REKAPITULACIJA 

A PONTONI

17-37-2 PONTONSKI POMOL STRŽEN 0,00 €
17-37-3 PONTONSKI POMOL SUHADOLICA 0,00 €

SKUPAJ PONTONI 0,00 €

B OPAZOVALNICE

17-37-4 OPAZOVALNICA O1 - RIBIŠKI KOT 0,00 €
17-37-5 OPAZOVALNICA O2 - KLENI VRH 0,00 €
17-37-6 OPAZOVALNICA O3 - VISOKA PREŽA OTOČEC 0,00 €
17-37-8 OPAZOVALNICA O5 - GORENJE JEZERO 0,00 €

SKUPAJ OPAZOVALNICE 0,00 €

SKUPAJ OPREMA 0,00 €

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV) 0,00 €

DDV 0,00 €

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV 0,00 €
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17-37-2 PONTONSKI POMOL STRŽEN

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pripravljalna dela

1 Izdelava delavniških načrtov in priprava CAD modela za CNC razrez
sestavnih delov konstrukcij. Načrte pred izvedbo potrdi projektant.

kpl 1,00 0,00 €

2 Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za
gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih poti in
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč,
naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij,
izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika,
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant),
namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  

kpl 1,00 0,00 €

3  Postavitev profilov in višin izkopa kom 6,00 0,00 €

Gradbena dela

4 Strojni izkop jarkov za polaganje povezovalnih trakov temeljnih pilotov. 
Širine 20cm, globine 20cm.

m3 4,20 0,00 €

5 Dobava in izvedba točkovnih temeljev / pilotov z zabijanjem jeklene cevi 
fi300, dolžine 1m v podlago. Piloti imajo v vrhu uvarjeno ležišče za vrtljiv 
zglob za pritrditev konstrukcije pontona. Izdelano po detajlu DT1 in 
skladno s tehnologijo izvajalca. Vključno z vsemi transporti in potrebno 
mehanizacijo.
Temeljni piloti med sebojno povezani z jeklenimi ploščatimi trakovi 80 x 4 
mm. Vključno s pritrdilnim materialom.

piloti kom 3,00 0,00 €
trakovi m1 20,00 0,00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in detajlov za izvedbo 
posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projekta   

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.
Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.
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6a Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v nevidne, armirane konstrukcije 
pasovnih temeljev  temeljev, kompletno z vsemi pomožnimi deli in 
transporti, srednjega prereza 0,20-0,30m3/m2.

m3 5,45 0,00 €
6b Armatura, ocena

kg 435,82 0,00 €
6c Dvostranski opaž AB pasovnih temeljev kompletno z opažnimi elementi in 

opažnimi deskami za nevidni beton, opiranjem, prenosom materiala do 
mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem,
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
Obračun po dejanski izmeri obeh strani.
Enostranski  opaž AB talne plošče , kompletno z izdelavo opaža z 
opažnimi deskami za nevidni beton, opiranjem, prenosom materiala do 
mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem ,čiščenjem lesa in 
vsemi pomožnimi deli, višina 25 cm.
Obračun po dejanski izmeri

m2 29,75 0,00 €
7 Dobava in razstiranje, utrjevanje peščenega nasutja iz gramoza frakcije 16-

32 v debelini 20cm za zasipanje jarkov s temeljnimi trakovi in izravnavo 
terena pod pontoni.

m3 8,80 0,00 €

Obrtniška dela

Izdelava, dobava in postavitev pontonskega pomola za dostop 
uporabnikov in privez plovil. Ponton mora biti izdelan na način, da 
omogoča plovnost v pogojih vodostaja od 0-315cm glede na teren (najvišja 
kota nepoplavljene ploščadi =550,556 mnv). Ob višjih vodostajih pridržalna 
konstrukcija zadrži ponton na mestu in zagotavlja kontroliran vertikalni 
pomik.

Pontonski pomol je sestavljen iz zemeljske ploščadi, temeljenega v raščen 
teren, premične povezovalne "pasarele" in plavajoče pontonske ploščadi.

Zemeljska ploščad je sestavljena iz jeklene podkonstrukcije kvadratne cevi 
prereza 60x60x6, lesene podkonstrukcije, lesene podlage ter betonskega 
temelja
Plavajoče del je estavljen iz 5-ih modulov dimenzij 4000x2000x650 
Povezovalna pasarela je sestavljena iz U profilov ter povezovalnih 
elementov za ograjo.

Ploščad plavajočega pontona je razširjena s 5 kvadratno oblikovanimi 
vstopnimi "prstnimi" pontoni dimenzij 
1m x 2m.
Skupna površina lesenega dela pontona:
- zemeljska ploščad 13,5 m2
- pasarela 8 m2
- ponton 50 m2
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Ključavničarska dela

8 Izdelava in dobava jeklene posode željenega volumna ki bo nosila tudi 
konstrukcijo. Posoda je iz pločevine debeline 3mm in od znotraj povezana 
za dodatno stabilnost. Posoda je tudi barvana proti koroziji
Na posodo so privrjeni razni priključki in ušesa za sestavljanje in motnažo 
lesenega dela
Pod posodami so navarjene sanke na katere se pomol usede v suhem 
stanju

Povezujejo se s sorniki fi 30mm, z navarjenimi pušami na  straneh posod
Plavajoči del pomola je povezan s tlemi preko sistema 3 pridržalnih 
vzvodov v obliki črke V, ki se premikajo vzdolžno s ploščadjo glede na 
višino vodostaja od min višine 0,5 m do max višine 3,15m nad terenom.

Uporabljen material za posodo je jeklo debeline 3 mm kvalitete S335. 
Material za priključne dele je jeklo kvalitete S335
Izdelava in dobava jeklene ''pasarele'' za dostop na pomol
Izdelava in dobava zemeljske platforme
Dimenzije kovinske konstrukcije:

8a Modul pomola-5 kom
Posoda za vzgon 4000/1902/400 mm
Volumna 3000 l
Na posodo privrjeni priključki

kom 5,00 0,00 €

8b Pod dnom posode je nameščana betonska plošča ki deluje kot balast in 
pripomore k ranotežju posameznega modula plovnosti, prefabrikat iz 
vodotesnega betona
Dimenzij 4000/460/100 mm
Mase 440 kg

m3 0,18 0,00 €

8c Pod posodo so nameščene ''sanke'' na katere se moduli ''usedejo''. 
Sestavljeno so iz T-profilov 60/60/5 

kom 5,00 0,00 €

9 Zemeljska ploščad:
jekleni vroče cinkani profili kvadratnega prereza 60x60x5 za 
podkonstrukcijo, položeni v gramozno nasutje

m1 30,00 0,00 €
10 Dostopna pasarela:

Jeklen mostič iz 2-krat C profila 120 za strani
Pasarela je na eni strani fiksna na drugi pa drsi po površini plavajočega 
pomola

kom 1,00 0,00 €

11 Prstni mostiček - 5 kom:
Kvader 1000 / 2000 / 650 mm
Posoda 640 L
Na koncu pritrjena povezovalna puša na zgornji in spodnji strani 
povezovalni jekleni sornik / palica fi30 x 1520mm z varovalko

kom 5,00 0,00 €
12 Dvižni vzvodi

jekleni profil IPE 120 L=5,5 m, vroče cinkan
Vzvodi so sidrani v teren in pritrjeni na ponton preko vrtljivega zgloba 
pritrjenega na zemeljsko sidro / pilot. Izdelava po detajlu in skladno s 
tehnologijo izvajalca.

kom 3,00 0,00 €
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Lesene konstrukcije

13 Izdelava, dobava in montaža lesenih podov in konstrukcij, iz lepljenega in 
masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred 
uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). Površina 
vidnega lesa obdelana s skoblanjem, podkonstrukcija je lahko surovo 
žagana. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

13a Modul pomola-5 kom
Pohodna površina pomola in pontonske poti iz dolžinsko prirezanih desk 
15x4cm na razmaku 8mm.
Pohodna površina krožnega pontona iz dolžinsko prirezanih desk 15x4cm 
na razmaku 8mm in trikotno prirezanih desk, ki zaključijo obliko trapeza 
pontonskega modula.
V posameznih deskah poda bodo vgrajeni inserti iz inox pločevine - 
dobavo in CNC obdelavo desk uskaditi s projektom interpretacijskih 
elementov.

m2 71,50 0,00 €

13b Stranska obloga pontonov iz vertikalno položenih desk 15 / 2,5cm na 
razmaku 8mm na podkonstrukciji iz desk 15 / 2,5 pritrjenih na kovinsko 
konstrukcijo.

m2 22,00 0,00 €

13c Zemeljska ploščad: 
Na kovinskem podnožju 4krat lesena podkonstrukcija 150x40x7500
6xkrat leseni steber prereza 200x200 Lesen pod z plohi 150x40 v razmaku 
8mm

kompl 1,00 0,00 €

Oprema

14 Privezni obroček fi 60 s pritrdilnim vijakom M12 (npr. tip KAMM 8228)
kom 24,00 0,00 €

SKUPAJ PONTON REŠETO 0,00 €
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17-37-3 PONTONSKI POMOL SUHADOLICA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pripravljalna dela

1 Izdelava delavniških načrtov in priprava CAD modela za CNC razrez
sestavnih delov konstrukcij. Načrte pred izvedbo potrdi projektant.

kpl 1,00 0,00 €

2 Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za
gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih poti in
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč,
naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij,
izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika,
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant),
namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  

kpl 1,00 0,00 €

3  Postavitev profilov in višin izkopa kom 6,00 0,00 €

Gradbena dela

4 Dobava in izvedba točkovnih temeljev / pilotov za dostopni pomol , podprti 
z ustreznimi zemeljskimi vijaki (npr. Krinner) oz. kostanjevimi piloti fi500 
mm. Vključno z vsemi transporti in potrebno mehanizacijo.
6 kom m3 2,36 0,00 €

5 Dobava in razstiranje, utrjevanje peščenega nasutja iz gramoza frakcije 16-
32 v debelini 20cm za zasipanje jarkov s temeljnimi trakovi in izravnavo 
terena pod pontoni.

m3 30,28 0,00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in detajlov za izvedbo 
posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektan   

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.
Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.
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Obrtniška dela

Izdelava, dobava in postavitev pontonskega pomola za dostop 
uporabnikov in privez plovil. Ponton mora biti izdelan na način, da 
omogoča plovnost v pogojih vodostaja od 0-315cm glede na teren (najvišja 
kota nepoplavljene ploščadi =550,556 mnv). Ob višjih vodostajih pridržalna 
konstrukcija zadrži ponton na mestu in zagotavlja kontroliran vertikalni 
pomik.

Pontonski pomol je sestavljen iz fiksnega pomola L= 4m in iz 6 pontonskih 
modulov dim 1,8 x 4 m
Skupna površina pontonskega dela pomola: 36,4 m2

Ključavničarska dela

6 Izdelava in dobava jeklene posode željenega volumna ki bo nosila tudi 
konstrukcijo. Posoda je iz pločevine debeline 3mm in od znotraj povezana 
za dodatno stabilnost. Posoda je tudi barvana proti koroziji
Na posodo so privrjeni razni priključki in ušesa za sestavljanje in motnažo 
lesenega dela
Pod posodami so navarjene sanke na katere se pomol usede v suhem 
stanju
Uporabljen material za posodo je jeklo debeline 3 mm kvalitete S335. 
Material za priključne dele je jeklo kvalitete S335
Dimenzije kovinske konstrukcije:

6a Modul pomola-6 kom
Posoda za vzgon 4000/1612/400 mm
Volumna 2464 l
Na posodo privrjeni priključki

kom 6,00

Pod dnom posode je nameščana betonska ploča ki deluje kot balast in 
pripomore k ranotežju posameznega modula plovnosti
Dimenzij 4000/375/100 mm
Mase 360 kg

m3 0,15

Pod posodo so tudi nameščene ''sanke'' na katere se moduli ''usedejo''. 
Sestavljeno so iz T-profilov 60/60/5 

kom 6,00

Povezujejo se s sorniki fi 30mm, z navarjenimi pušami na  straneh posod
kom 6,00 0,00 €
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Lesene konstrukcije

7 Izdelava, dobava in montaža lesenih podov in konstrukcij, iz lepljenega in 
masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred 
uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). Površina 
vidnega lesa obdelana s skoblanjem, podkonstrukcija je lahko surovo 
žagana. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

7a Osnovna podkonstrukcija fiksnega dela pomola, leseni tramiči iz 
kostanjevega/hrastovega/robinijevega lesa dim 16 / 16 L = 4m.
Vključno s pritrdilnim materialom za pritrjevane na pilote.

m3 0,34 0,00 €
7b Pohodna površina pomola in pontonske poti iz dolžinsko prirezanih desk 

15x4cm na razmaku 8mm.
m2 43,20 0,00 €

7c Stranska obloga pontonov iz vertikalno položenih desk 15 / 2,5cm na 
razmaku 8mm na podkonstrukciji iz desk 15 / 2,5 pritrjenih na kovinsko 
konstrukcijo.
V posameznih deskah poda bodo vgrajeni inserti iz inox pločevine - 
dobavo in CNC obdelavo desk uskaditi s projektom interpretacijskih 
elementov.

m2 24,90 0,00 €

Oprema

8 Privezni obroček fi 60 s pritrdilnim vijakom M12 (npr. tip KAMM 8228)
kom 24,00 0,00 €

SKUPAJ PONTON P3 0,00 €
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17-37-4
OPAZOVALNICA O1 - RIBIŠKI KOT

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pripravljalna dela

1 Izdelava delavniških načrtov in priprava CAD modela za CNC razrez
sestavnih delov konstrukcij. Načrte pred izvedbo potrdi projektant.

kpl 1,00 0,00 €

2 Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za 
gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, 
naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij, 
izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), 
namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  

kpl 1,00 0,00 €
3  Postavitev profilov in višin izkopa

kom 4,00 0,00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in detajlov za izvedbo 
posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi 
projektant.  
Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.
Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.
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Gradbena dela

4 Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje novega objekta. Ves
odvečni material izvoziti na deponijo na gradbišču.
Čiščenje po koncu del in renaturacija gradbišča.

m2 35,00 0,00 €

5 Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za temelje elementov z 
direktnim nakladanjem oziroma odrivanjem materiala na začasno deponijo 
na gradbišču, material se uporabi za izravnavo parcele.

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.
m3 3,25 0,00 €

6 Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 0-32 v debelini 
10cm.

m3 0,36 0,00 €

7 Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 0,08-0,12  
m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev elementov skladno z navodili oz. 
zahtevami za montažo posameznega elementa po detajlu glede na 
temeljno podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna od 
ponujenega in izbranega tipa elementa. Vključno z armaturo.

m3 3,00 0,00 €

8 Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje temeljev v deb. 10cm.

m3 2,50 0,00 €

9 Izdelava opažev betonskih konstrukcij:
m2 16,00 0,00 €
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Obrtniška dela

Lesene konstrukcije
10 Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz lepljenega in 

masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred 
uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). Površina 
obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi 
vseh potrebnih izrezov in izvrtin.

Osnovna vidna konstrukcija iz macesnovega lepljenega lesa sestoji iz
parov, pod kotom 80° nagnjenih stebrov 20 / 20 cm v obliki črke V, ki so
sidrani v temelj preko kovinske sidrne plošče izdelane po detajlu. Na obeh
konceh stebrov se izdelajo predvrtane izvrtine fi14 in vrezkane poglobitve
za glave vijakov in matice.

m3 1,20

Stene po obodu objekta so kombinacija masivnih vidnih macesnovih
lepljenih stebrov in pasov križno lepljenih plošč deb 4cm, ki skupaj tvorijo
rastrirano žagasto formo stene, na zunanji strani v rastru 20x20cm in na
notranji 20x40cm. Elementi morajo biti natančno obdelani s CNC strojem,
saj je pomembno natančno ujemanje kotov. Stena - obloga je umeščena
med nosilne stebre. Za dokončanje diagonalnega vzorca se izdelajo
posebni trikotniški elementi, ki se kot polnilo privijačijo na določena mesta.

m3 1,17

Nevidna konstrukcija strehe sestoji iz mreže lepljenih smrekovih KVH
tramov 12/18 cm po obodu objekta in vmesnih prečnih tramov, povezanih
s polno žebljanimi standardnimi BMF elementi.

m3 5,40

Na to konstrukcijo so s spax vijaki (do 5/tm nosilca) pritrjeni kosmati
smrekovi plohi deb 4cm, ki služijo kot zavetrovanje strešine in podlaga za
kritino. Plohi previsevajo do globine napušča cca 40cm in nosijo robno
leseno obrobo. Vključno z vsem pritrdilnim materialom in ločilnimi
tesnilnimi trakovi med konstrukcijo in opažem.

m2 52,60

S spodnje strani nosilnih tramov strehe je z vidnim vijačenjem pritrjen opaž
iz skoblanih desk 125/22 mm na razmik 5mm. Izdelava obodnega robnega
zaključka iz desk.

m2 58,94

Leseni pod iz macesnovih plohov 125x40 mm na razmik 5mm, na
podkonstrukciji iz masivnih tramov 10x16cm na razmiku 60cm. Stopnica
750x40x20cm. Obodne deske po obodu podkonstrukcije. Vključno z vsem
pritrdilnim materialom in ločilnimi tesnilnimi trakovi med konstrukcijo in
opažem.

m2 45,20

Vključno z vsemi potrebnimi transporti, uporabo avtodvigala. ur 8,00
površina lesa za zaščito 202 m2 kompl 1,00 0,00 €
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Ključavničarska dela

11 Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje lesene
konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. Vključno z vsem drobnim
pritrdilnim materialom.

11a Kovinski temeljni čevelj sestavljen iz plošče 200x200mm in pod kotom
navarjene vertikalne plošče 200x40x8mm z izvrtinami za vijake fi14.
Izdelano po delavniškem načrtu skladno z načrtom gradbenih konstrukcij.

kom 10,00 0,00 €

11b Jeklena nastavna kapna vez iz jeklene plošče 200x400x8mm z izvrtinami
za vijake fi14 in pod ustreznim kotom navarjenim U čevljem za vstavljanje
strešne lege.

kom 18,00 0,00 €

11c Komplet metrični vijak, podložki in matica M14. Ocena. kom 228,00 0,00 €

12 Izdelava dobava in montaža kovinske ograje iz zgornjega držala iz inox
škatlastega profila 200x50x4mm in do tal napete inox pletene mreže npr. X-
net TTM, vključno z vsem pritrdilnim materialom. 

m1 7,50 0,00 €

m2 9,09 0,00 €

Krovska dela

13 polaganje strešne kritine iz EPDM folije z lepljenjem na podlago in
mehanskim pritrjevanjem na rob 5cm,

m2 52,60 0,00 €

14 Dobava in polaganje osnove za extenzivno zazelenitev strehe v sestavi 
- sloj namakalnega filca 275g/m2 1cm, 
- armirna tkanina za substrat 1cm,
- razstiranje gozdnega humusa, ki ostane od izkopa za temelje
- sejanje sedumov

m2 52,60 0,00 €

15 Izdelava robne pločevine in odkapnega robu po obodu strehe. Razvita
širina profila 150mm.

m1 28,50 0,00 €

SKUPAJ OPAZOVALNICA O1 0,00 €
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17-37-5
OPAZOVALNICA O2 - KLENI VRH

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pripravljalna dela

1 Izdelava delavniških načrtov in priprava CAD modela za CNC razrez
sestavnih delov konstrukcij. Načrte pred izvedbo potrdi projektant.

kpl 1,00 0,00 €

2 Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za 
gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, 
naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij, 
izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), 
namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  

kpl 1,00 0,00 €
3  Postavitev profilov in višin izkopa

kom 4,00 0,00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in detajlov za izvedbo 
posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi 
projektant.  
Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.
Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.
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Gradbena dela

4 Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje novega objekta. Ves
odvečni material izvoziti na deponijo na gradbišču.
Čiščenje po koncu del in renaturacija gradbišča.

m2 15,00 0,00 €

5 Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za temelje elementov z 
direktnim nakladanjem oziroma odrivanjem materiala na začasno deponijo 
na gradbišču, material se uporabi za izravnavo parcele.
Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

m3 1,30 0,00 €

6 Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z zmrzlinsko odpornim 
lomljencem 0-32 v debelini 10cm.

m3 2,50 0,00 €

7 Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 0,08-0,12  
m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev elementov skladno z navodili oz. 
zahtevami za montažo posameznega elementa po detajlu glede na 
temeljno podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna od 
ponujenega in izbranega tipa elementa. Vključno z armaturo.

m3 1,20 0,00 €

8 Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje temeljev v deb. 10cm.

m3 1,00 0,00 €

9 Izdelava opažev betonskih konstrukcij:
m2 3,20 0,00 €
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Obrtniška dela

Lesene konstrukcije
10 Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz lepljenega in 

masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred 
uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). Površina 
obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi 
vseh potrebnih izrezov in izvrtin.

Osnovna vidna konstrukcija iz macesnovega lepljenega lesa sestoji iz
parov, pod kotom 80° nagnjenih stebrov 20 / 20 cm v obliki črke V, ki so
sidrani v temelj preko kovinske sidrne plošče izdelane po detajlu. Na obeh
konceh stebrov se izdelajo predvrtane izvrtine fi14 in vrezkane poglobitve
za glave vijakov in matice.

m3 0,75

Stene po obodu objekta so kombinacija masivnih vidnih macesnovih
lepljenih stebrov in pasov križno lepljenih plošč deb 4cm, ki skupaj tvorijo
rastrirano žagasto formo stene, na zunanji strani v rastru 20x20cm in na
notranji 20x40cm. Elementi morajo biti natančno obdelani s CNC strojem,
saj je pomembno natančno ujemanje kotov. Stena - obloga je umeščena
med nosilne stebre. Za dokončanje diagonalnega vzorca se izdelajo
posebni trikotniški elementi, ki se kot polnilo privijačijo na določena mesta.

m3 0,26

Nevidna konstrukcija strehe sestoji iz mreže lepljenih smrekovih KVH
tramov 12/18 cm po obodu objekta in vmesnih prečnih tramov, povezanih
s polno žebljanimi standardnimi BMF elementi.

m3 0,35

Na to konstrukcijo so s spax vijaki (do 5/tm nosilca) pritrjeni kosmati plohi
deb 4cm, ki služijo kot zavetrovanje strešine in podlaga za kritino. Plohi
previsevajo do globine napušča cca 40cm in nosijo robno leseno obrobo.
Vključno z vsem pritrdilnim materialom in ločilnimi tesnilnimi trakovi med
konstrukcijo in opažem.

m2 11,70

S spodnje strani nosilnih tramov strehe je z vidnim vijačenjem pritrjen opaž
iz skoblanih desk 125/22 mm na razmik 5mm. Izdelava obodnega robnega
zaključka iz desk.

m2 15,66

Leseni pod iz macesnovih plohov 125x40 mm na razmik 5mm, na
podkonstrukciji iz masivnih tramov 10x16cm na razmiku 60cm. Stopnica
750x40x20cm. Obodne deske po obodu podkonstrukcije. Vključno z vsem
pritrdilnim materialom in ločilnimi tesnilnimi trakovi med konstrukcijo in
opažem.

m2 8,00

Vključno z vsemi potrebnimi transporti, uporabo avtodvigala. ur 8,00
površina lesa za zaščito 62 m2 kompl 1,00 0,00 €
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Ključavničarska dela

11 Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje lesene
konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. Vključno z vsem drobnim
pritrdilnim materialom.

11a Kovinski temeljni čevelj sestavljen iz plošče 200x200mm in pod kotom
navarjene vertikalne plošče 200x40x8mm z izvrtinami za vijake fi14.
Izdelano po delavniškem načrtu skladno z načrtom gradbenih konstrukcij.

kom 6,00 0,00 €

11b Jeklena nastavna kapna vez iz jeklene plošče 200x400x8mm z izvrtinami
za vijake fi14 in pod ustreznim kotom navarjenim U čevljem za vstavljanje
strešne lege.

kom 6,00 0,00 €

11c Komplet metrični vijak, podložki in matica M14. Ocena. kom 108,00 0,00 €

12 Izdelava dobava in montaža kovinske ograje iz zgornjega držala iz inox
škatlastega profila 200x50x4mm in do tal napete inox pletene mreže npr. X-
net TTM, vključno z vsem pritrdilnim materialom. 

m1 4,50 0,00 €

m2 14,20 0,00 €

Krovska dela

13 polaganje strešne kritine iz EPDM folije z lepljenjem na podlago in
mehanskim pritrjevanjem na rob 5cm,

m2 11,70 0,00 €
14 Dobava in polaganje osnove za extenzivno zazelenitev strehe v sestavi 

- sloj namakalnega filca 275g/m2 1cm, 
- armirna tkanina za substrat 1cm,
- razstiranje gozdnega humusa, ki ostane od izkopa za temelje
- sejanje sedumov

m2 0,00 0,00 €

15 Izdelava robne pločevine in odkapnega robu po obodu strehe. Razvita
širina profila 150mm.

m1 16,50 0,00 €

Zasaditev

16 Dobava in zasaditev avtohtonih grmovnic - Črni trn (Prunus spinosa ) 
vključno z izdelavo ojačitve iz lesenih količkov in pocinkane jeklene žice
(provizorična ograja).

m1 10,00 0,00 €

SKUPAJ OPAZOVALNICA O2 0,00 €
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17-37-6
OPAZOVALNICA O3 - VISOKA PREŽA OTOČEC

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pripravljalna dela

1 Izdelava delavniških načrtov in priprava CAD modela za CNC razrez
sestavnih delov konstrukcij. Načrte pred izvedbo potrdi projektant.

kpl 1,00 0,00 €

2 Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za 
gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, 
naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij, 
izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), 
namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  

kpl 1,00 0,00 €
3  Postavitev profilov in višin izkopa

kom 4,00 0,00 €

4 Občasni geološki nadzor pri gradnji objekta (po izkopu gradbene jame in 
pred izgradnjo temeljev). Nadzor vključuje razna merjenja, oglede in 
izračune stabilnosti glede na geološke razmere terena. Po dejanskih urah. 
Ocena.

ur 4,00 0,00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in detajlov za izvedbo 
posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi 
projektant.  
Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.
Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.
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Gradbena dela

5 Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje novega objekta. Ves
odvečni material izvoziti na deponijo na gradbišču.
Čiščenje po koncu del in renaturacija gradbišča.

m2 24,00 0,00 €

6 Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za temeljno ploščo globine 
do 60cm z direktnim nakladanjem oziroma odrivanjem materiala na 
začasno deponijo na gradbišču, material se uporabi za izravnavo parcele.

m3 14,40 0,00 €

7 Nasutje pred izdelavo podložnega betona za izdelavo temeljne plošče z  
zdravim  gramoznim tamponom (prodnati drenažni nasip ali skalni  
kamnolomski nasip ali skalni kamnolomski drobljenec) v povprečni  
debelini deb. cca 30 cm, kompletno z dobavo, nasipanjem,  razstiranjem, z 
utrjevanjem in strojnim nabijanjem v  plasteh po 10 cm, do predpisane 
zbitosti (min 40 Mpa) in z vsemi pomožnimi deli in transporti. Za spodnji 
sloj je možno uporabiti dober zasipni material od izkopov. 

m3 7,20 0,00 €

8 Dobava in vgrajevanje betona C 15/20, preseka do 0,12 m3/m2 v 
nevidne,mikroarmirane  konstrukcije z vsemi pomožnimi deli in transporti. 
Podložni izravnalni betoni pod  temelji.

m3 1,92 0,00 €

9 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 preseka 0,12-0,20m3/m2 m3/m1 v 
vidne armirane konstrukcije AB temeljna plošča deb 50 Cm. Izvedba z 
vsemi pomožnimi deli in transporti. Dodatek za vmetavanje betona v opaž. 

m3 12,00 0,00 €

10 Nasutje in utrjevanje drobljenca D32 za prekritje temeljev v deb. 15cm kot 
podlaga za leseni pod v pritličju opazovalnice.

m3 3,75 0,00 €

11 Izdelava opažev betonskih konstrukcij:
m2 10,00 0,00 €

Dobava in vgradnja armature v temelje.
 - mrežna armatura kg 1.920,00 0,00 €
 - armaturne palice kg 1.920,00 0,00 €
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Obrtniška dela

Lesene konstrukcije
12 Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz lepljenega in 

masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred 
uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). Površina 
obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi 
vseh potrebnih izrezov in izvrtin.

Osnovna vidna konstrukcija sestoji iz parov, pod kotom 80° nagnjenih
stebrov 25 / 25 cm v obliki črke V, ki so sidrani v temelj preko kovinske
sidrne plošče izdelane po detajlu. Na obeh konceh stebrov se izdelajo
predvrtane izvrtine fi14 in vrezkane poglobitve za glave vijakov in matice.

m3 7,00

Stene po obodu objekta so kombinacija vidnih masivnih lepljenih stebrov in
pasov križno lepljenih plošč deb 4cm, ki skupaj tvorijo rastrirano žagasto
formo stene, na zunanji strani v rastru 25 / 25cm in na notranji 25 / 50cm.
Elementi morajo biti natančno obdelani s CNC strojem, saj je pomembno
natančno ujemanje kotov. Stena - obloga je umeščena med nosilne stebre.
Za dokončanje diagonalnega vzorca se izdelajo posebni trikotniški
elementi, ki se kot polnilo privijačijo na določena mesta.

m3 2,50

Nevidna konstrukcija strehe sestoji iz mreže lepljenih KVH tramov 12/18
cm po obodu objekta in vmesnih prečnih tramov, povezanih s polno
žebljanimi standardnimi BMF elementi.

m3 0,66

Na to konstrukcijo so s spax vijaki (do 5/tm nosilca) pritrjeni kosmati plohi
deb 4cm, ki služijo kot zavetrovanje strešine in podlaga za kritino. Plohi
previsevajo do globine napušča cca 40cm in nosijo robno leseno obrobo.
Vključno z vsem pritrdilnim materialom in ločilnimi tesnilnimi trakovi med
konstrukcijo in opažem.

m2 19,66

S spodnje strani nosilnih tramov strehe in zgornjega podesta je z vidnim
vijačenjem pritrjen opaž iz skoblanih desk 125/22 mm na razmik 5mm.
Izdelava obodnega robnega zaključka iz desk.

m2 12,92

Leseni pod iz macesnovih plohov 125/40 mm na razmik 5mm, nevidno
pritrjen na podkonstrukcijo.

m2 8,36

Podkonstrukcija poda iz okvirja masivnih tramov 20/16 cm in vmesnih
tramov 20/8 cm na razmiku 60cm. Tramovi povezani z lesnimi zvezami in
polno žebljanimi tipskimi BMF jeklenimi povezniki. Vključno z vsem
pritrdilnim materialom in ločilnimi tesnilnimi trakovi med konstrukcijo in
opažem.

m3 0,72

Leseni pod nad terenom iz macesnovih plohov 125/40 mm na razmik
5mm, nevidno pritrjen na podkonstrukcijo.

m2 8,20

Podkonstrukcija poda iz masivnih tramov 10/10 cm na razmiku 60cm
položenih v drenažni gramozni tampon D32.

m3 0,44

Vključno z vsemi potrebnimi transporti, uporabo avtodvigala. ur 8,00
površina lesa za zaščito 185 m2 kompl 1,00 0,00 €
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13 Dobava materiala in vgradnja BMF zavetrovalnega traku 60x2mm, ki ga
namestimo po vrhu špirovca in zavihamo navzdol preko čela plošče na
stenski element s preseganjem 50 cm za namestitev 16žičnikov CNA
4,0x50mm.Zgornje sidranje 100cmIzdelano po detajlih,kompletno s
pritrdilnim materialom po izračunu projekta gr. kon.

m1 14,50 0,00 €

Ključavničarska dela

14 Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje lesene
konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. Vključno z vsem drobnim
pritrdilnim materialom.

14a Kovinski temeljni čevelj sestavljen iz plošče 200x200mm in pod kotom
navarjene vertikalne plošče 200x40x8mm z izvrtinami za vijake fi14.
Izdelano po delavniškem načrtu skladno z načrtom gradbenih konstrukcij.

kom 8,00 0,00 €

14b Jeklena nastavna kapna vez iz jeklene plošče 200x400x8mm z izvrtinami
za vijake fi14 in pod ustreznim kotom navarjenim U čevljem za vstavljanje
strešne lege.

kom 12,00 0,00 €

14c Jeklena vmesna vez iz jeklene plošče 200x400x8mm z izvrtinami za vijake
fi14 za križno povezovanje oz podaljševanje stebrov.

kom 12,00 0,00 €

14d Komplet metrični vijak, podložki in matica M14. Ocena. kom 312,00 0,00 €

15 Izdelava, dobava in montaža štiri ramnega kovinskega stopnišča -
zavetrovalne konstrukcije visoke preže. Ritem stopnic 200 / 230 mm, kot
med čelom in nastopno ploskvijo 80°.

Posamezna rama širine 1300 mm iz krivljene vroče cinkane solzne
pločevine deb 10mm. Rama krivljena v enem kosu, nastopne ploskve .
Navarjeni bočni nastavki iz navojnih palic za vijačenje v nosilne stebre.
Rame in podesti sestavljeni skupaj z vijačnimi zvezami.

razvita dolžina plošč pločevine 2730+2580+3560+5170 mm 14,04
Podesti dim 2400 / 1000mm oblikovani s krivljenjem robov navzdol za
višino stopnice 200mm, pod kotom 80°.

10,08

razvita dolžina plošč pločevine 3 x 2400 / 1400 mm kg 1.893,42 0,00 €

16 Izdelava dobava in montaža kovinske ograje iz zgornjega držala iz inox
škatlastega profila 200x50x4mm in do tal napete inox pletene mreže npr. X-
net TTM, vključno z vsem pritrdilnim materialom. 

m1 9,00 0,00 €
Izdelava dobava in montaža kovinske ograje stopnišča iz zgornjega držala
iz inox škatlastega profila 50x50x2mm in do tal napete inox pletene mreže
npr. X-net TTM, vključno z vsem varilnim in pritrdilnim materialom.

dolžina vgrajenih cevi m1 40,00 0,00 €
mreža m2 77,81 0,00 €
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Krovska dela

17 polaganje strešne kritine iz EPDM folije temno sive barve, z lepljenjem na
podlago in mehanskim pritrjevanjem na rob 5cm,

m2 19,70 0,00 €

18 Izdelava TZ robne pločevine in odkapnega robu po obodu strehe. Razvita
širina profila 150mm.

m1 19,00 0,00 €

19 Izdelava in montaža žlebu z direktnim izlivom na koncu, razvite širine
25cm, TZ pločevina.

m1 3,50 0,00 €

20 Izdelava prekrivne odkapne TZ pločevine in odkapnega robu preko
izpostavljenih lesenih delov konstrukcije. Razvita širina profila 280mm.

m1 9,00 0,00 €

SKUPAJ OPAZOVALNICA O3 0,00 €
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17-37-8
OPAZOVALNICA O5 - GORENJE JEZERO

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pripravljalna dela

1 Izdelava delavniških načrtov in priprava CAD modela za CNC razrez
sestavnih delov konstrukcij. Načrte pred izvedbo potrdi projektant.

kpl 1,00 0,00 €

2 Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za 
gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, 
naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij, 
izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), 
namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje. 

kpl 1,00 0,00 €
3  Postavitev profilov in višin izkopa

kom 4,00 0,00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in detajlov za izvedbo 
posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi 
projektant.  
Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.
Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.
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Gradbena dela

4 Čiščenje po koncu del in renaturacija gradbišča.
m2 50,00 0,00 €

5 Strojno-ročni izkop v terenu III. Kategorije - za temelje elementov z 
direktnim nakladanjem oziroma odrivanjem materiala na začasno deponijo 
na gradbišču, material se uporabi za izravnavo parcele.

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.
m3 1,30 0,00 €

6 Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z zmrzlinsko odpornim 
lomljencem 0-32 v debelini 10cm.

m3 0,32 0,00 €

7 Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 0,08-0,12  
m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev elementov skladno z navodili oz. 
zahtevami za montažo posameznega elementa po detajlu glede na 
temeljno podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna od 
ponujenega in izbranega tipa elementa. Vključno z armaturo.

m3 1,80 0,00 €

8 Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje temeljev v deb. 10cm.

m3 2,25 0,00 €

9 Izdelava opažev betonskih konstrukcij:
m2 30,00 0,00 €
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Obrtniška dela

Lesene konstrukcije
10 Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz lepljenega in 

masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred 
uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). Površina 
vidnega lesa obdelana s skoblanjem, podkonstrukcija je lahko surovo 
žagana. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.
Osnovna konstrukcija sten in strešine so zavetrovani skeletni okvirji, stebri
in morali 14/8, sidrani v temelj preko tipskega BMF kovinskega sidrnega
čevlja dimenzij po načrtu gradbenih konstrukcij. V kapi je spoj stebrov in
špirovcev ojačan s polno žebljano iz vijačeno kovinsko ploščo oblikovano
po stranicah lesene konstrukcije,  izdelava po detajlu.

m3 1,82

Obloga stene in poševnega stropa v notranjosti objekta je izdelana iz
masivnih macesnovih lepljenih trikotnih prizem 20/20/28,2 cm pod kotom
77°, ki tvorijo rastrirano žagasto formo stene. Elementi morajo biti
natančno obdelani s CNC strojem, saj je pomembno natančno ujemanje
kotov. Stena - obloga je z lensimi vijaki vijačena na skeletno
podkonstrukcijo med nosilne stebre. Glave vijakov se prekrivajo z lesnimi
čepi. Za dokončanje diagonalnega vzorca se izdelajo posebni trikotniški
elementi, ki se kot polnilo privijačijo na določena mesta.

m3 4,06

Z zunanje strani se na skeletno konstrukcijo z lesnimi vijaki (do 5/tm
nosilca) vijačijo kosmati opaž iz desk deb 35mm, ki služijo kot zavetrovanje
in podlaga za pločevinasto oblogo. Vključno z vsem pritrdilnim materialom.

m2 49,00

Leseni pod iz macesnovih plohov 125/40 mm na razmik 5mm, nevidno
pritrjen na podkonstrukcijo.

m2 18,00

Podkonstrukcija poda iz okvirja masivnih tramov 20/16 cm in vmesnih
tramov 20/8 cm na razmiku 60cm. Tramovi povezani z lesnimi zvezami in
polno žebljanimi tipskimi BMF jeklenimi povezniki. Vključno z vsem
pritrdilnim materialom in ločilnimi tesnilnimi trakovi med konstrukcijo in
opažem.

m3 0,27

Vključno z vsemi potrebnimi transporti, uporabo avtodvigala. ur 8,00
površina lesa za zaščito 230 m2 kompl 1,00 0,00 €

11 Dobava materiala in vgradnja BMF zavetrovalnega traku 60x2mm, ki ga
namestimo po vrhu špirovca in zavihamo navzdol preko čela plošče na
stenski element s preseganjem 50 cm za namestitev 16žičnikov CNA
4,0x50mm.Zgornje sidranje 100cmIzdelano po detajlih,kompletno s
pritrdilnim materialom po izračunu projekta gr. kon.

m1 10,00 0,00 €
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Ključavničarska dela

12 Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje lesene
konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. Vključno z vsem drobnim
pritrdilnim materialom.

12a Kovinski tipski temeljni U čevelj  200x160 mm z izvrtinami za vijake fi14. kom 9,00 0,00 €

12b Jeklena kapna vez iz jeklene plošče 140/400 + 140/400x8 mm (pod kotom
45°)  z izvrtinami za vijake fi14.

kom 36,00 0,00 €

12c Komplet metrični vijak, podložki in matica M14. Ocena. kom 443,00 0,00 €
12d Jekleni kotniki za stik pokončnik/ špirovec  40+40/12/1 kom 18,00 0,00 €

Krovska dela

13 Dobava in oblaganje fasade in strehe s TZ pločevino (npr. Prefalz).
Spajanje s stoječimi kleparskimi zgibi po navodilu proizvajalca, poševni
trakovi pod kotom 77° v večkratniku rastra 27,5cm.

m2 49,00

13a Izdelava fasadne in strešne dekoracije v sklopu pločevinaste obloge
objekta iz L 30/30 kotnikov TZ pločevine deb 2mm. Izdelano po grafični
predlogi, kotniki prekrivajo stoječe kleparske zgibe, ki hkrati služijo za
pritrjevanje kotnikov s prilagojenim detajlom nasadne ploščice. Kotniki so
lahko odmaknjeni od pločevine z minimalno senčno fugo.

m1 210,00

13b Izdelava čelne obrobe roba fasade in strehe z zgibano TZ pločevino (npr.
Prefalz), razvita širina 30cm/tm.

m1 30,60

m2 49,00 0,00 €
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Oprema

14 Stereoskop
Izdelava, dobava in montaža elementa za interpretacijo narave - .
Element sestoji iz:
- lesenega ohišja - lesenega "stebra", višine 3,5m škatle preseka 20 x 20
cm iz macesnovih križno lepljenih plošč, vogali sestavljeni na zajero s
peresom. Les impregniran s potapljanjem.

- lesenega ali Alu / inox ohišja stereoskopa, ki je vstavljen v steber,
okvirnih dimenzij 150 x 100 x 150 mm.
na sprednji strani vgrajeni stekleni leči z ustrezno optiko
na zadnji strani vgrajeno mlečno steklo za vir svetlobe
v notranjosti pritrjen nosilec dveh stereo fotografij.

Izdelava po detajlu.
Izdelava fotografij ni predmet ponudbe, izvedbo je potrebno uskladiti z 
izdelovalcem fotografij.

kom 2,00 0,00 €

15 Klop v opazovalnici
Izdelava, dobava in montaža lesene klopi iz masivnih lepljenih tramov.
Sedalna površina iz treh tramov, dim 20x20x280 cm, privijačenih na prečni
tram 20x20x60 cm.

Izdelava iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po 
EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z 
impregnacijskim sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). 
Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni 
obdelavi vseh potrebnih izrezov in izvrtin.

Klop sidrana v tla preko kovinskega kotnika L100/100/5 v katerem leži
prečni tram. Kotnik ima navarjeni 2 cevi / palici, ki se fiksirata v leseno
podkonstrukcijo poda. Protikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem.
Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom in materialom potrebnim za
podpiranje
površina lesa za zaščito 2,84 m2 kom 1,00 0,00 €

SKUPAJ OPAZOVALNICA O5 0,00 €
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OPREMA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Gradbena dela

1 Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za temelje elementov z 
direktnim nakladanjem oziroma odrivanjem materiala na začasno deponijo 
na gradbišču, material se uporabi za izravnavo parcele.

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.
m3 6,50 0,00 €

2 Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 0,08-0,12  
m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev elementov skladno z navodili oz. 
zahtevami za montažo posameznega elementa po detajlu glede na 
temeljno podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna od 
ponujenega in izbranega tipa elementa. Vključno z armaturo.

m3 6,50 0,00 €

3 Izdelava opažev betonskih konstrukcij:
m2 52,00 0,00 €

4 Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje temeljev v deb. 10cm.

m3 1,30 0,00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in detajlov za 
izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. Delavniške načrte mora pred izvedbo 
potrditi projektant.  
Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.
Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.
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Obrtniška dela

5 Klop
Izdelava, dobava in montaža lesene klopi iz masivnih lepljenih tramov. 

a Sedalna površina iz treh tramov, dim 20x20x400 cm, privijačenih na prečni
tram 20x20x60 cm.

b Sedalna površina iz treh tramov, dim 20x20x280 cm, privijačenih na prečni
tram 20x20x60 cm.

c Sedalna površina iz osmih tramov, dim 20x20x280 cm, privijačenih na
prečni tram 20x20x167 cm.
Izdelava iz lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, odpornosti 3 po 
EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 460) npr. macesen, zaščiten z 
impregnacijskim sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). 
Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni deli se impregnirajo po strojni 
obdelavi vseh potrebnih izrezov in izvrtin.

Klop sidrana v tla preko kovinskega kotnika L100/100/5 v katerem leži
prečni tram oz. pritrjevanje na podoben ustrezen način. Kotnik ima
navarjeni 2 cevi / palici, ki se na mokro vgradita v betonski temelj oz.
neposredno s kemičnim sidrom v skalno podlago. Protikorozijsko zaščiteno 
z vročim cinkanjem.

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom in materialom potrebnim za
podpiranje
površina lesa za zaščito 254 m2

5a klop 400 / 60 kom 11,00 0,00 €
5b klop 280 / 60 kom 11,00 0,00 €
5c sedalna ploščad kom 2,00 0,00 €

6 Stereoskop
Izdelava, dobava in montaža elementa za interpretacijo narave - .
Element sestoji iz:
- lesenega ohišja - lesenega "stebra", višine 3,5m škatle preseka 20 x 20
cm iz macesnovih križno lepljenih plošč, vogali sestavljeni na zajero s
peresom. Les impregniran s potapljanjem.

- lesenega ali Alu / inox ohišja stereoskopa, ki je vstavljen v steber,
okvirnih dimenzij 150 x 100 x 150 mm.

na sprednji strani vgrajeni stekleni leči z ustrezno optiko
na zadnji strani vgrajeno mlečno steklo za vir svetlobe
v notranjosti pritrjen nosilec dveh stereo fotografij.

Izdelava fotografij ni predmet ponudbe, izvedbo je potrebno uskladiti z 
izdelovalcem fotografij.

kom 5,00 0,00 €
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7 Informativna tabla s podnožjem
Informativna tabla iz zgibane kompozitne plošče (npr. Dibond) razvite 
širine 1200 mm, viš. 800 mm, deb 3mm.
Direktni print ali kaširana samolepilna folija (kvaliteta 10-12 let ).

Konstrukcija iz 3 masivnih lepljenih stebričev 20 / 20 / 200 cm sestavljenih 
pod kotom 80°, na 2 točkovnih temeljih iz kovinske cevi zabite v zemljino 
ali zemeljskega vijaka (npr. Krinner). Zahteve za kvaliteto in zaščito lesa 
enako kot za lesene konstrukcije.

kom 2,00 0,00 €

8 Informativna tabla
Informativna tabla iz zgibane kompozitne plošče (npr. Dibond) razvite 
širine 1200 mm, viš. 800 mm, deb 3mm.
Direktni print ali kaširana samolepilna folija (kvaliteta 10-12 let ).

kom 1,00 0,00 €

SKUPAJ OPREMA 0,00 €
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