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1. SPLOŠNI PODATKI 
 
1.1. Uvod 
 
Po naročilu Občine Ormož smo izdelali izvedbeni načrt IZN št. 153/20 za ureditev občinskih cest v 
stanovanjskem naselju pri vinski kleti v Ormožu.  
 
Gradnja se izvaja po trasah obstoječih občinskih cest. Posamezne ceste uradno niso imenovane, zato smo 
jim poimenovanje dodelili zgolj za potrebe tega izvedbenega načrta: 
  

zap.št. ime in oznaka odseka dolžina skupna širina 
prometnih površin 

vmesni pas širina 
pločnika 

1 Vinarska A - VA  340 m 6,50 m / / 
2 Vinarska B – VB 240 m  6,50 m / / 
3 Vinarska C – VC 290 m 6,50 m / / 
4 Dolga lesa – DL* 205 m 4,00 m (obstoječe) 1,5m zelenica 2,0 m 

* Vključno z dvema krožiščema 
 
Skupna dolžina odsekov VA, VB in VC je tako 870m, odseka DL (pločnik, krožišči) pa 205m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta izvedbeni načrt je izdelan na podlagi zahtev projektne naloge naročnika in izvlečkov iz obstoječe 
projektne dokumentacije PGD PZI št. 184-50-88-08, oktober 2010, izdelovalca Projekta inženiring Ptuj 
d.o.o., Trstenjakova 2, 2250 Ptuj.  
Na obeh vhodih v naselje – pri vinski kleti in na ulici Dolga lesa se območje obdelave naveže na obstoječo 
ureditev.  
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1.2 Namen predvidenih del 
 
V dokumentu Celostna prometna strategija Občine Ormož (v nadaljevanju CPS) je določeno učinkovito 
zaporedje ukrepov na področju prometa, ki z uresničevanjem prispevajo k trajnostnemu razvoju in boljši 
kakovosti bivanja v občini. 
Eden od ključnih ciljev je sprememba potovalnih navad prebivalcev, v prid okolju prijaznejših načinov, kot 
so hoja in kolo. V središču obravnave so ljudje in ne avtomobili. 
S CPS se Občina Ormož navezuje na aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in Evropske komisije na 
področju trajnostne mobilnosti. Strategija je oblikovana tako, da ne bo le spisek vseh pričakovanj in 
pogosto neuresničljivih želja. Cilji so oblikovani tako, da bodo tudi realno dosegljivi. Pri tem je treba 
poudariti, da vsi vzvodi niso in ne bodo v pristojnosti občine, temveč tudi nacionalnih institucij ter ključnih 
deležnikov v ožji in širši okolici. 
 
V smislu ciljev CPS Občine Ormož se na odsekih VA, VB in VC predvideva uvedba skupnega prometnega 
prostora za pešce, kolesarje in motorna vozila. Tako načrtovana prometna ureditev bo dajala prednost 
pešcem in kolesarjem. 
 
Na odseku DL se prav tako v skladu s CPS predvidi steza za pešce in kolesarje, od vozišča ločena z zelenico.   
   
1.3 Izvleček iz projektne naloge naročnika in obseg predvidenih del  
 

Občina želi optimizirati investicijo tako, da bi v večjem delu, kolikor to zakonodaja dopušča, uredili  
površine  za pešce, kolesarje in ostala vozila združeno na širini asfaltnega vozišča 6,5 m. Na vsaki strani bi 
označili pas v širini cca 1m. Klasična križišča bi uredili v krožna mini krožišča. Na daljšem ravnem delu ceste 
predvideti  ukrepe za umirjanje prometa v sklopu ureditve mini krožišč ali kako drugače. Krožna križišča 
predvideti v delno asfaltirani in delno tlakovani izvedbi – granitne kocke.  
Pri projektiranju je potrebno upoštevati, da so meteorna, fekalna kanalizacija in vodovod izvedni. 
Položena je optična cev ter v nekaterih delih položene zaščitne cevi preko cest.  
Na območju, kjer je cesta, je izvedeno nasutje s stenskim gramozom. V nekaterih delih so jaški nastavljeni 
na višino predvidene ceste, v nekaterih pa ne.  
V območju poselitev predvideti umiritev prometa na 30km/h. 
Izdelati je ustrezen načrt javne razsvetljave, postavitev svetilk je treba po možnosti uskladiti z obstoječim 
sistemom JR.     
 
V sklopu projektne naloge so predvidena naslednja dela: 
 
 Preddela - čiščenje terena, rušitvena dela, zakoličbe   
 Priprava obstoječih voziščnih konstrukcij – planiranje planuma  
 Priprava posteljice za sp. ustroj in izdelava spodnjega ustroja    
 Zgornji ustroj iz tamponskega prodca in drobljenca 
 Prilagoditve ali zaščite obstoječih komunalnih ureditev 
 Asfaltna utrditev vozišč v dvoslojni izvedbi asfalta - nosilna in obrabna plast  
 Asfaltna utrditev površin za pešce   
 Ureditev odvodnjavanja z objekti odvodnjavanja s priklopom na zgrajeno meteorno kanalizacijo   
 Prometna ureditev s talno in vertikalno prometno signalizacijo  
 Ureditev naprav za umirjanje prometa – mini krožišča    
 Izgradnja javne razsvetljave (poseben načrt v sklopu tega projekta) 
 Izgradnja elektro energetskega omrežja (poseben načrt v sklopu tega projekta) 
 Ureditev zelenih površin  
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  1.4 Obstoječe stanje 
 
Obstoječa cestna infrastruktura odsekov VA, VB in VC je v makadamski izvedbi. Širina makadamskih vozišč 
je 4,5 do 5,0m. Niveleta je cca 20 do 30cm nižja od okoliškega terena. Spodnji ustroj na cestah je urejen 
do planuma spodnjega ustroja. 
 
Ti odseki so opremljeni s komunalno infrastrukturo – vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija ter 
kabelska kanalizacija za polaganje vodov elektronskih komunikacij.  
Pokrovi jaškov komunalne infrastrukture so nameščeni večinoma na nivo obstoječega terena oz. približno 
na višino novo predvidenega vozišča.    
Območje je predvideno za pozidavo s stanovanjskimi objekti, trenutno večinoma ni pozidano. 
 
Odsek DL je v asfaltni izvedbi, širina asfalta je cca 4,0m. Asfalt je v relativno dobrem stanju – brez mrežastih 
razpok in večjih posedkov. 
Ta odsek je opremljen s kanalizacijo, vodovodom, z elektroenergetsko infrastrukturo in vodi elektronskih 
komunikacij. 
 
Območje prečka plinovod in SN elektro energetski vod. 
 
1.5 Obstoječa projektna dokumentacija in predvidene druge gradnje 
 
Obstoječa projektna dokumentacija 

• PGD za objekt »KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOVANJSKO NASELJE PRI VINSKI KLETI V 
ORMOŽU ŠT. PROJ. 184-50-88-08« oktober 2010 

• PZI za objekt »KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOVANJSKO NASELJE PRI VINSKI KLETI V 
ORMOŽU ŠT. PROJ. 184-50-88-08« oktober 2010 

Oba projekta je izdelalo projektivno podjetje Projekta inženiring Ptuj d.o.o., Trstenjakova 2, 2250 Ptuj.  
 
Podlaga za ta IZN je obstoječa projektna dokumentacijo in že izvedena dela na podlagi obstoječih 
projektov. Spremembe v tem IZN se nanašajo na prometno ureditev in nekoliko spremenjen gabarit cest.  
 
Za obstoječo komunalno infrastrukturo na obravnavanem območju – vodovod, meteorna in fekalna 
kanalizacija, je bil izdelan projekt izvedenih del: 

• PID za objekt »Komunalna infrastruktura za stanovanjsko naselje pri vinski kleti v Ormožu«, št. 
projekta 156/20, marec 2020, izdelovalec BNG Bojan Safran s.p.  

 
Projektna dokumentacija v izdelavi: 

• PZI za objekt »Ureditev EEO 0,4-20 kV na območju ureditve prometnih površin v naselju pri Vinski 
kleti v Ormožu«; št. projekta 75/20-PT, april 2020; izdelovalec ELEKTRO MARIBOR, podjetje za 
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 

 
Predvidoma sočasno z gradnjo prometne infrastrukture se bo območje na podlagi omenjenega PZI 
opremilo z zemeljskimi vodi EE infrastrukture – SN kablovod in NN omrežjem. 
Prav tako se bo območje predvidoma dodatno opremilo z manjkajočim vodovodom in vodi elektronskih 
komunikacij. 
 
 1.6 Konfiguracija terena 
 
Predvidena gradnja se nahaja v ravninskem območju. 
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1.7 Klimatski pogoji 
 
Obravnavano območje je v zmernem celinskem podnebju. Najvišje dnevne temperature ne presegajo 
350C, najnižje pa ne padejo pod -200C. Obdobje zamrznitve tal traja približno 3 mesece, zamrznitve pa 
segajo v globino do 75 cm. 
Odjuge med obdobjem zamrznitve neugodno vplivajo na cestno telo. 
 
1.8 Zazidava in kulture ob trasah  
 
Neposredno ob trasah odsekov VA, VB in VC so travniki. V območju odseka DL je redka stanovanjska 
pozidava. 
Stanovanjska soseska je opremljena s komunalno infrastrukturo, navedeno v točki 1.4 tega tehničnega 
poročila.  
  
2. TEHNIČNI PODATKI 
 
2.1. Vrsta prometa  
 
Podatkov o številu prometa ni na razpolago. Ceste bodo obremenjene predvsem z lokalnim prometom 
osebnih vozil, pešcev in kolesarjev, občasne dostave in delovanjem komunalnih služb. 
 
Nadpovprečne prometne obremenitve se pričakujejo v času gradnje stanovanjskih objektov.   
 
2.2. Horizontalni elementi in podolžni profil 
 
Privzeta računska hitrost na obravnavanih odsekih je Vrač = 30km/h. Potek tras je prikazan v situacijskih 
risbah v merilu 1:250. Osi cest se v največji možni meri prilagodijo terenu, obstoječemu poteku tras in že 
izdelani PGD PZI projektni dokumentaciji. Posamezni horizontalni radiji so zaradi prostorskih omejitev 
manjši od predpisanih. Osi cest so sestavljene iz prem, krožnih lokov, sestavljenih krožnih lokov in 
prehodnic - kombinacije teh elementov so prilagojene obstoječim trasam.    
 
V vozišče odseka DL se ne posega. Predvidena steza za pešce in kolesarje – SPK ter zelenica med SPK in 
cesto sledi robu obstoječega vozišča.    
  
2.3. Normalni prečni prerez 
 
Prečni prerezi so izbrani na podlagi projektne naloge in usklajevanja z naročnikom  
 
Odseki VA, VB in VC    Odsek DL 

 
 
 

Element Širina  Element Širina 
Bankina, berma 1,00 m  Obstoječe vozišče 4,0m 
Vozišče - pločnik 1,35 m  Vmesni pas – bankina, zelenica 1,5m  
Mulda    0,40  Pločnik 2,0m 
Vozišče 4,75 m  Bankina 0,5m 
Bankina 1,00 m    

SKUPAJ (brez bankin): 6,50 m    
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Mini krožna križišča 

Lokacija krožišča Premer krožišča 
Krožišče 1 VA - VB 5,00 m 
Krožišče 2 VA - DL 7,00 m 
Krožišče 3 VB - VC 5,00 m 
Krožišče 4 VC - DL 7,00 m 

 
Prometne površine odsekov VA, VB in VC so na eni strani razdeljene z betonsko muldo širine 0,40m.  
Vsi betonski elementi morajo biti odporni proti soli in zmrzali. 
 
2.4. Priključki in priključni radiji 
 
Lokacije in radiji priključkov cest so obdelani v sklopu ureditve krožnih križišč. 
Lokacije dovoznih priključkov nisi znane, utrditev individualnih dovoznih priključkov k stanovanjskim 
objektom je predvidena za naknadno ureditev z utrditvijo obojestranskih bankin v širini 1,00 m.  
 
2.5. Največji in najmanjši prečni in vzdolžni nagib  
 
Prečni nagibi cest znašajo od 2,5% do 5,0%, prečni naklon pločnika na odseku DL pa je 2,5% proti zunanjem 
robu SPK. 
Ceste potekajo v minimalnih vzdolžnih nagibih, največji vzdolžni nagib je cca 3,8% (del odseka VA) in 5,0% 
(del odseka DL).  
 
2.6. Opis konstrukcijskih elementov  
 
Obstoječe stanje in predlog dimenzioniranja voziščne konstrukcije je ocenil in podal geomehanik. 
 
Ob upoštevanju obstoječega stanja, načina gradnje podobnih objektov in Tehnične specifikacije za malo 
prometne ceste (TSC 03.325), je bil izbran oz. dimenzioniran zgornji ustroj cest, kot je razviden iz točke 
2.6.2 tega tehničnega poročila. 
Debelina voziščne konstrukcije je predvidena glede na oceno odpornosti proti učinkom mraza in na 
relativno male predvidene prometne obremenitve. Posebno pozornost je posvetiti vgrajevanju kvalitetnih 
zmrzlinsko varnih materialov - tamponskega prodca in tamponskega drobljenca.  
 
2.6.1. Preddela in sp. ustroj  
 
Pred začetkom del se zakoličijo osi cest in potek komunalnih vodov ter gradbišče primerno zavaruje s 
prometno signalizacijo po zahtevah upravljalca cest - Občine Ormož.  
 
Planum raščenih temeljnih tal mora prevzeti geomehanik. Pred vgrajevanjem zgornjega ustroja je planum 
raščenih temeljnih tal potrebno splanirati v predpisanih nagibih in ga pod nadzorom geomehanika uvaljati 
do priporočljive trdnosti Ev2=15 MN/m2. Nagibi planuma sp. ustroja morajo znašati min. 2 do 4% proti 
zunanjim robovom prometnih površin.    
Po potrebi se v dogovoru z geomehanikom izvedejo dodatni ukrepi (poglobitve).   
 
Na planum raščenega terena se položi geotekstil natezne trdnosti 12-14kN/m2. 
Na tako pripravljen planum se vgradi zmrzlinsko varen tamponski prodec TP63. 
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2.6.2. Voziščne konstrukcije  
 
Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij  
 
Je izvedeno na podlagi geotehničnega poročila, ki je sestavni del tega IZN. Podatkov o štetju prometa ni 
na razpolago, glede na namen voznih površin gre za lahko prometno obremenitev. Predvidena debelina 
krovne asfaltne plasti po TSC 06.520 : 2009 je 10cm.    
 
Predlagan voziščna konstrukcija ima naslednjo sestavo: 
 
Vozišča 

Oznaka Debelina Opomba 
AC8 surf B 50/70 A3 3 cm bituminizirana obrabna plast asfalta 0/8mm 
AC22 base B 50/70 A3 7 cm bituminizirana nosilna plast asfalta 0/22mm 
TD32 25 cm tamponski sloj iz gramoznega drobljenca 0/32mm    
TP63 45 cm obstoječ TP  in tamponski prodec 0/63mm v razširitvah  
Geotekstil  natezna trdnost 12-14 kN/m2 

SKUPAJ: 80 cm  
 
Pločnik Dolga lesa 

Oznaka Debelina Opomba 
AC11 surf B 70/100 A4 5 cm bituminizirana obrabna plast asfalta 0/11mm 
TD32 25 cm tamponski sloj iz gramoznega drobljenca 0/32mm   
TP63 40 cm tamponski prodec 0/63mm 
Geotekstil   natezna trdnost 12-14 kN/m2 

SKUPAJ: 70 cm  
 
Vse plasti zg. ustroja imajo prečne nagibe po projektu. 
Planum tamponskega prodca na voziščih je potrebno uvaljati do priporočljive zbitosti Ev2=80MN/m2. 
Dosežena trdnost na planumu zg. ustroja vozišč mora dosegati zbitost Ev2=100MN/m2. 
Vsa dela je obvezno izvajati pod nadzorstvom geomehanika, ki bo po potrebi predlagal morebitne dodatne 
ukrepe (lokalne sanacije, nadvišanje oz. dodatni navoz tampona…). 
Debeline tamponskih plasti se smiselno uporabijo tudi za ostale ureditve (v območju granitnih robnikov, 
granitnih kock, granitnih tlakovcev, betonskih muld...), ostali detajli so prikazani v ustreznih risbah.    
 
Posebno pozornost je potrebno nameniti zmrzlinski varnosti tamponskih materialov.  
 
Tlakovane vozne površine iz silikatnih kamnin (krožna krožišča)  

Oznaka Debelina Opomba 
Kocke iz silikatnih kamnin 8-20 cm granitne kocke s stranico 8-20cm notranji krog krožišč, 

granitne obrobe krožišč   
Lepilna malta 4 cm lepilna malta - tlakovane površine vozišč 
Mikroarmiran beton C30/37 24 cm s steklenimi vlakni - sredinski otoki krožišč   
TD32, TP63  tamponski sloji do predvidene skupne globine cca 80 cm  

 
Betoni morajo zagotavljati odpornostni razred XF3 in XF4, Dmax32, v skladu s standardom SIST EN 206-1 in 
1026.  
Lepilna malta in fugirna masa morata  zagotavljati odpornostni razred XF3 in XF4 v skladu s standardom 
SIST EN 206-1:2006.  
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Betonske mulde morajo biti primerne za tovorni promet in odporne na zmrzal v prisotnosti topil. 
Polagajo se na kvaliteten temelj – beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti topil XC4, XF4, 
Cl 0,2, Dmax32, S3, PV2 v debelini 15cm. 
Fugirajo se s cementno malto, na vsakih 2,5m se izvede dilatacijski stik širine cca 10mm s trajno elastično 
fugirno maso. 
Asfalt ob vzdolžnih robovih mulde mora biti zaradi zimskega vzdrževanja prometnih površin 2-3mm višji 
od robov mulde. 
Pri gradnji tlakovanih površin je potrebno upoštevati navodila izbranega proizvajalca materialov - 
priporočena temperatura okolice v času izvedbe del, čas vgrajevanja malte in fugirne mase, globina in 
postopek fugiranja, komprimacija betonov in malte, nega vgrajenih materialov .....    
 
 2.7 Odvodnjavanje 
 
Osnovni princip odvodnjavanja temelji na prečnem in vzdolžnem nagibu prometnih površin, z odtokom 
padavinske vode preko betonske ali asfaltne mulde (na odseku DL) v vtočne jaške – peskolove in od tam 
v revizijske jaške obstoječega sistema meteorne kanalizacije. Širina muld je 40cm. 
V muldah so razporejeni vtočni jaški – peskolovi PE DN400 h=1,50m, z globino usedalnega dela 0,50m. 
Vtok v peskolove je predviden skozi LTŽ rešetke konkavnega profila 400/400mm, nosilnosti D400.  
 
PE peskolove je potrebno do plasti tampona zasuti v širini 50cm od stene jaška z materialom enakih 
karakteristik, kot je zahteva za zasip cevi ali s tamponskim materialom.     
Za povezavo peskolovov na revizijske jaške ali kanalske cevi so predvidene cevi iz umetnih mas DN160, 
temenske togosti min. SN8, ki se položijo na izravnano in utrjeno podlago iz cementnega betona C16/20.  
Ker cevi potekajo pod voziščem, se izvede polno obbetoniranje cevi z betonom C16/20. Kanalizacija se 
zasuje s tamponskim drobljencem TD32. 
Pri tem je potrebno paziti na ustrezno zbijanje zasipov, ki se izvaja po plasteh. 
 
Na odseku DL med profili DL10 in DL13 se padavinska voda steka v odprti odvodni jarek, obložen z 
betonskimi kanaletami na podlagi iz gramoznega drobljenca 0/32mm. Svetla širina dna kanalete je 30cm.  
Obstoječi prepust fi 30cm v območju med profiloma DL12 in DL13, se odstrani in nadomesti z novim. 
Predviden je novi prepust iz umetnih mas DN315 v obbetonu C16/20. 
Na vtočni strani prepusta je predviden vtočno – revizijski jašek iz betonskih cevi premera 80 cm, globine 
1,50 do 2,00m, z usedalnim delom min. 40cm. Vtok iz kanalet v jašek je pod AB pokrovom jaška. 
Na iztočni strani prepusta se izdela tipska betonska poševna glava, iztok pa se obloži s kamnitim 
lomljencem na betonski podlagi debeline 20cm.     
 
Cevi iz umetnih mas in PE jaški morajo biti skladni z veljavnimi standardi za tovrstne proizvode - SIST 
EN1401 in SIST EN13476. 
LTŽ pokrovi in vtočne rešetke morajo biti skladni s standardom SIST EN 124-2-2015.  
 
Za detajle vgrajevanja kanalizacije, je potrebno poleg opisov in risb v tem projektu upoštevati navodila 
in napotke proizvajalcev kanalskih cevi in jaškov, standarde SIST EN 1610 ter ostale standarde in 
normative za tovrstna dela.  
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2.8 Prometna oprema in signalizacija 
 
2.8.1 Rešitve prometnega režima  
 
2.8.1.1 Odseki VA, VB in VC 
Osnovni princip prometne ureditve stanovanjskega naselja na odsekih VA, VB in VC je znižanje hitrosti 
motornega prometa na vseh ulicah v soseski na 20 km/h in vzpostavitev varnega in prijetnega okolja za 
pešce in kolesarje z vzpostavitvijo skupnega prometnega pasu za pešce, kolesarje in motorna vozila.  
Na celotnem območju se ohranja dvosmerni promet.  
 
Hitrost je poleg prometne signalizacije umirjena s preureditvijo uličnega prostora z mini krožišči. Vsa 
križišča v soseski se preuredijo v mini krožišča, kar bo povečalo varnost srečevanja vozil.  
 
Nizke hitrosti bodo omogočale varno kolesarjenje in hojo brez posebej označenih kolesarskih stez ali 
pločnikov. 
 
Območje navedene prometne ureditve označujeta prometna znaka 2445 »območje skupnega 
prometnega prostora« z omejitvijo hitrosti na 20km/h na vstopih v sosesko.  
 
2.8.1.1 Odsek DL 
Ob obstoječem vozišču se vzpostavi novi pločnik, od vozišča ločen z zelenico. Omejitev hitrosti na tem 
odseku je 30km/h, prehodi pešcev pa so nakazani z utrjeno asfaltno površino, ki prečka zelenico.   
 
2.8.2 Vertikalna prometna signalizacija  
 
je nameščena na vroče cinkanih drogovih premera 64mm. Svetli odmiki prometnih znakov od voznih 
površin morajo znašati 0,75m, svetla višina od vozne površine 1,50m, svetla višina od površine za pešce 
pa 2,25m. Znaki so na aluminijasti podlogi z odsevno folijo razreda 2.   
Dimenzije prometnih znakov so izbrane na podlagi določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah, ki opredeljuje velikost prometnih znakov za območja umirjenega prometa in 
znašajo za kvadratne znake 400/400mm, okrogle Ø400mm, trikotni pa imajo stranico 600mm.  
Vertikalna prometna signalizacija mora izpolnjevati standard SIST EN 12899-1.  
Vertikalna prometna signalizacija je prikazana v ustreznih grafičnih prilogah. 
 
2.8.3 Talna prometna signalizacija  
 
je predvidena iz tankoslojnega opleska z belo barvo, prikazana je v ustreznih grafičnih prilogah. 
 
Območje skupnega prometnega prostora je dodatno označeno s piktogrami  – talno označbo 5607 
»prometni pas, namenjen mešanemu prometu v skupinah po tri oznake na medsebojnem razmaku 10m.   
Prekinjena bela črta na odsekih VA, VB in VC, oddaljena 25cm od robov ceste, je namenjena za boljšo 
vidnost robov ceste. 
  
Na odseku DL se ob priključkih odsekov VA in VB predvidita nova prehoda za pešce. 
 
2.9 Javna razsvetljava  
 
Načrt javne razsvetljave je sestavni del tega projekta.  
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2.10 Omrežje EE vodov  
 
Upravljavec EE omrežja Elektro Maribor namerava urediti SN in NN kabelsko omrežje elektro energetskih 
vodov, za kar je v izdelavi poseben projekt, ki ni sestavni del tega IZN (gl. točko 1.5). Podatki o projektiranih 
EE vodih so informativno prikazani v zbirni karti komunalnih vodov.  
 
2.11 Druga gradbena in ostala dela 
 
Pokrove jaškov in druge objekte obstoječe komunalne infrastrukture bo potrebno prilagoditi novi niveleti 
cest in jih po potrebi zaščititi po navodilih posameznega upravljavca     
 
3. VAROVALNI PASOVI komunalnih vodov, prometne in druge javne infrastrukture 
 
Podatki o prisotnosti in poteku posameznih komunalnih vodov so povzeti iz digitalnih podlog, ki jih je 
posredoval investitor, ali so bili pridobljeni od KP Ormož in Elektro Maribor.  
Obstoječi komunalni vodi so grafično prikazani v ustreznih risbah.  
Pridobljeni podatki so informativne narave, zato je vse obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo na 
območju predvidene gradnje, pred izvedbo del potrebno zakoličiti. Zakoličbo izvede pooblaščeni 
predstavnik upravljalca posameznega komunalnega voda. 
 
Zahteve in pogoji posameznega soglasodajalca so razvidni iz Vodilnega načrta, točka 0.11.2 - kopij 
projektnih pogojev in soglasij in točka 0.11.3 pogoji gradnje v varovalnih pasovih in varovanih območjih. 
 
4. NOVOGRADNJA IN ZAMENJAVA KOMUNALNIH VODOV 
 
Sestavni del tega projekta je načrt javne razsvetljave.  
 
5. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 
 
Za oviranje prometa v času izvedbe del v varovalnem pasu občinske ceste mora izvajalec pridobiti soglasje 
upravljalca cest – Občine Ormož ter za pridobitev soglasja pripraviti vso potrebno dokumentacijo.    
 
6. POSEG NA ZEMLJIŠČA IN ZAKOLIČBA OBJEKTA   
 
Predviden poseg na zemljišča je naveden v vodilnem načrtu tega projekta in grafično prikazan v ustreznih 
situacijskih risbah v vodilnem načrtu.  
 
Geodetski načrt je izdelan z GEOIDOM TRST2000, ki se zaradi pravilne višinske umestitve objekta mora 
uporabiti tudi pri zakoličbi objekta. 
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 7. ZAKLJUČEK 
 
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in 
standardi. Uporabljati je le materiale z atestom, kvalitetno vgrajevanje pa dokazovati z atesti oz. 
ustreznimi poročili. 
 
Morebitna odstopanja od projekta ali področnih predpisov, je potrebno reševati v dogovoru z 
geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.   
 
Kapelski Vrh, februar 2020  

 
 
 
Projektant: 

         Bojan Safran, dipl.inž.grad. 
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