
 

SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
 
1 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, 

Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota 
2 Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 

1000 Ljubljana 
3 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za 

upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci  
4 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 

1535 Ljubljana  
5 Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 

Maribor 
6 Telekom Slovenije, d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor * 
7 Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota 
8 Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice 
9 Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice 
10 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 

Maribor  
11 Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana  
12 Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana  
13 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na 

okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Opomba: zaprošene smernice niso bile podane. 
** Opomba: odločba, da v postopku priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta postopka celovite 

presoje vplivov na okolje ni treba izvesti 
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1.  MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
 

1 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, 
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota (anton.kustec@gov.si) * 

2 Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana (urszr@urszr.si) ** 

3 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za 
upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci (gp.drsi@gov.si, 
david.novak@gov.si) ** 

4 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 
1535 Ljubljana (gp.mzi@gov.si, matej.praper@gov.si) 

5 Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 
Maribor (info@elektro-maribor.si) 

6 Telekom Slovenije, d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor (spletna vloga) * 
7 Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana (info@telemach.si) 
8 Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota (vloge@vodovod-b.si) 
9 Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice 

(cista.narava@siol.net) 
10 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 

Maribor (zrsvn.oemb@zrsvn.si) 
11 Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice (obcina@moravske-

toplice.si) * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Opomba: zaprošeno mnenje ni bilo podano. 
** Opomba: 1. mnenje se hkrati šteje tudi kot 2. mnenje. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-162/2021-2 - DGZR
Datum: 15. 07. 2021

Na podlagi vloge ZEU, d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, ki po pooblastilu 
zastopa Občino Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice (v nadaljevanju 
vlagatelj), št. 87320/1 z dne 12. 7. 2021, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 
in reševanje, na podlagi 119. člena v povezavi s petim odstavkom 110. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 
8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-
UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

SMERNICE
za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora AD 10

Vlagatelj je z vlogo, št. 87320/1 z dne 12. 7. 2021, ki smo jo prejeli 12. 7. 2021, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda 
smernice za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora AD 10. Vlagatelj je hkrati z vlogo 
dostavil osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Za pripravo navedenega prostorskega akta nimamo konkretnih smernic, pri pripravi naj se 
upoštevajo splošne smernice, ki jih posredujemo v nadaljevanju.

Pri pripravi OPPN za enoto urejanja prostora AD 10 je treba s področja varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka 
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti 
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti 
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter 
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti 
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v 
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati 
določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS, št. 89/08);

- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati 
tehnične rešitve gradnje;

- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati 
način gradnje.



Pri pripravi za enoto urejanja prostora AD 10 je treba s področja varstva pred požarom smiselno 
upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja; 
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 

nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v 
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost 
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna 
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;

- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:

- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov 
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. 
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS, št. 83/05) – zaradi 
zagotovitve virov vode za gašenje;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in 
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Hkrati vas obveščamo, da Uprava RS za zaščito in reševanje ni državni nosilec urejanja 
prostora, ki bi sodeloval pri celoviti presoji vplivov na okolje in na podlagi Zakona o varstvu pred 
naravnim in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1, 97/10) in Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) ni pristojna za izdajo mnenj o 
verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje.

Pripravila:
Irena Zupančič mag. Stanislav Lotrič
višja svetovalka I sekretar

namestnik generalnega direktorja

Poslano:
- ZEU, d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota (zeu@zeu.si).





















 

VODOVOD SISTEMA B d.o.o. 
Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota 
www.vodovod-b.si 

PIJMO DOBRO VODO! 

    
 

VODOVOD SISTEMA B d.o.o., vpisano pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, št. reg. vpisa: 2014/9689, Matična št.: 6564178000,  
Osnovni kapital: 50.005,00 EUR, ID za DDV: SI64838595, TRR: SI56 3300 0000 8007 826 pri Addiko Bank 

 

Številka: VB-05-2021-273/1 
Datum: 20.7.2021 
 

NAROČNIK:  ZEU DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., ULICA STANETA ROZMANA 5, 
9000 MURSKA SOBOTA 

INVESTITOR:  Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice 
 

Na vlogo, ki smo jo prejeli dne 12.7.2021 kot upravljavec vodovoda izdajamo 

SMERNICE 

na  Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora AD 

10,  na parc. št. / k.o. /, št. načrta OPPN-3/21-I, z dne MAJ 2021 , ki ga je izdelal ZEU DRUŽBA ZA 

NAČRTOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., ULICA STANETA ROZMANA 5, 9000 MURSKA SOBOTA. 

A.   Splošno: 
1. Izvesti je potrebno manjkajoče vodovodno omrežje na obravnavanem območju v skladu s situacijo vodovoda 

v prilogi. 
2. Objekte je potrebno priključiti na javno vodovodno omrežje, s samostojnimi priključki. 
3. Na priključkih se izvedejo vodomerni jaški, katerih lokacijo določi upravljavec vodovoda. 
4. Do območja OPPN poteka obstoječi vodovod PE Φ63.  
5. Na obstoječi vodovod PE Φ63 ni mogoča montaža hidrantne mreže, zato se požarna varnost ne more 

zagotavljati. 
6. Za potrebe priključitev predvidenega dela naselja je potrebno izvesti hidravlični izračun o ustreznosti 

dimenzije obstoječega vodovoda PE Φ63.  
 

B. Pri izdelavi dokumentacije in izvedbi je potrebno upoštevati: 
1. Tehnični pravilnik na Vodovodu sistema B (Ur. List RS št. 14/2018). 

 
C. Izvedba vodovodnih priključkov: 

1. Pred izvedbo priključka mora investitor izpolniti VLOGO ZA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA in skleniti 
z upravljavcem POGODBO O DOBAVI VODE. 

2. K vlogi za SKLENITEV POGODBE O DOBAVI VODE je potrebno priložiti: 

• pozitivno mnenje za priključitev; 

• pravnomočno gradbeno dovoljenje; 

• dokazilo o plačilu obveznosti v skladu z občinskimi predpisi (komunalni prispevek…), iz katerega mora biti 
razvidno, kdo je investitor (plačnik) gradbenih in montažnih del, ter v kakšnem obsegu; 

• dokazilo o služnostni pravici (v korist investitorja) za izgradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka na 
vseh zemljiščih, ki niso last investitorja v koridorju 3,00 m; 

• dovoljenje za poseg v javno površino. 
3. Vsa montažna dela pri izvedbi priključka, vodomernega jaška, zakoličbo in vnos izvedenega stanja v operativni 

kataster vodovoda, lahko izvede samo upravljavec vodovoda ali njegov pogodbeni podizvajalec. 
 

Veljavnost smernic je 2 leti.  

Tehnični vodja: 
Boštjan Zver 

 

 

Direktor: 
Daniel Kalamar 
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Poslano:  

- ZEU DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., ULICA STANETA ROZMANA 5, 9000 MURSKA SOBOTA 

Priloga: 

- Situacija vodovoda 
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OBMOČNA ENOTA MARIBOR
                                                                                                                                                                                                                     Pobreška cesta 20 | 2000 Maribor

                                                                                                                                                                                                               T 02 33 31 370                                                                                                                                                                                                     
E zrsvn.oemb@zrsvn.si 

Številka zadeve: 3563-0080/2021-2
Datum: 11. 8. 2021

Zeu družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
Ulica Staneta Rozmana 5
9000  Murska Sobota

ZADEVA: Naravovarstvene smernice in mnenje o potrebnosti izvedbe presoje sprejemljivosti za Občinski 
podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora AD 10 (id. št. 2472) občine Moravske 
Toplice

Na osnovi vaše vloge 87320/1 z dne 17. 7. 2021 prejete dne 12. 7. 2021, izdajamo v skladu s 97. in 98. členom Zakona o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – 
ZNOrg, 31/18 in 82/20) in na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 
naravovarstvene smernice in mnenje za Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora SV 3 (id. št. 
2474).

Vlogi ste priložili:
– sklep,
– izhodišča,
– območje,
– identifikacijsko številko,
– pooblastilo.

Prostorski akt se nanaša na ureditveno območje zemljiških parcel št. 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520/1, 
1520/2, 1520/3, 1524, 1566, 1571, 1574, 1575/1, 1575/2, 1576/2, 1577/1. 1577/2, 1578, 1584, 1585, 1615/1, 1615/3, 1616, 1618, 
1619/2, 1619/3, 1620/3, 1621/1, 1621/3, 1621/4, 1622, 1625/1, 1625/2 in 1735/2 vse v k. o. Andrejci.

Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora AD 10 (v nadaljnjem besedilu: 
OPPN) zajema glede na Občinski prostorski načrt občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17) (v nadaljnjem 
besedilu: OPN) enoto urejanja prostora AD 10.

Območje OPPN je po podrobnejši namenski rabi opredeljeno pretežno kot površine podeželskega naselja (SK), 
delno pa kot površine cest (PC).

Predmet OPPN je določitev pogojev za sanacijo razpršene gradnje na površinah podeželskega naselja (SK) tako, da 
se bo zagotovila racionalnejša izraba prostora (npr. s povečanjem gostote pozidave, izrabo prostih površin), 
zadostna opremljenost in izraba gospodarske javne infrastrukture ter zmanjšanje vizualne degradacije z oblikovno 
sanacijo; zadostno opremljenost in izrabo gospodarske javne infrastrukture na površinah cest (PC).

Območje OPPN se nahaja na ekološko pomembnem območju (EPO), Naturi 2000, zavarovanem območju narave 
(Krajinski park Goričko) in erozijskem območju. Na območju OPPN zasledimo še ekstenzivne sadovnjake.

Za območje Občine Moravske Toplice je Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor dne 24. 4. 2009 izdal posebne 
smernice št. 4-III-283/4-O-09/AG, dne 16. 7. 2010 dopolnilne smernice št. 4-III-283/7-O-09/AG in dne 06. 8. 2013 drugo 
dopolnitev smernic št. 4-II-644/3-O-13/JS v katerih je v skladu z ZON podana vsebina za področje ohranjanja narave 
tudi za območje predvidenega OPPN.



1 UVOD

Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za območje, ki ima na podlagi predpisov s področja 
ohranjanja narave poseben status, opredelijo varstvene usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot 
in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

2 SPLOŠNI DEL

Vsebina splošnega dela naravovarstvenih smernic, določena v 98. členu ZON, je prikazana v splošnih 
naravovarstvenih smernicah na povezavi https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-
content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf in deloma 
upoštevana že v osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta. V nadaljevanju zato navajamo le vsebine, ki 
so v osnutku načrta upoštevane nepopolno, manjkajo, ali pa gre za dodatne vsebine, ki niso del prikaza prostora v 
prostorskem informacijskem sistemu in za njih v posebnem delu navajamo priporočila.

3 POSEBNI DEL

V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje naj se upoštevajo omilitveni ukrepi, določeni v okoljskem 
poročilu in njegovem dodatku za varovana območja. Splošne in posebne naravovarstvene usmeritve so podane v 
splošnih naravovarstvenih smernicah, zato v nadaljevanju podajamo le konkretne pogoje, usmeritve in priporočila.

3.1 Konkretni pogoji in usmeritve za varstvo zavarovanega območja, ekološko pomembnega območja in 
posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000)

Mejice in senožetni sadovnjaki so prehranjevalni habitat zavarovanih vrst netopirjev: dolgokrili netopir 
(Miniopterus schreibersii), navadni netopir (Myotis myotis), veliki navadni netopir (Myotis bechsteinii), mulasti 
netopir (Barbastella barbastellus), življenjski habitat ptic: smrdokavra (Upupa epops), rjavi srakoper (Lanius 
collurio), veliki skovik (Otus scops), pivka (Picus canus). Menimo, da bi posek mejice ali senožetnega sadovnjaka bil 
v nasprotju s predpisanim varstvenim režimom in namenom ustanovitve parka, saj bi lahko posek dreves pomenil 
zmanjšanje prehranjevalnega in življenjskega habitata zgoraj navedenih varovanih vrst. Hkrati pa bi posek mejice in 
senožetnega sadovnjaka posredno pomenil zmanjševanje uspešnosti razmnoževanja in posledično zmanjšanje 
populacije kvalifikacijskih vrst, kar bi bilo v nasprotju s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000.

Za varstvo teh vrst naj se pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta upoštevajo tudi naslednje 
usmeritve: 

– odstranjevanje lesne zarasti se izvaja v obdobju od 1. avgusta do 1. marca, to je v času izven gnezditvene 
sezone ptic,

– ohranjajo se mejice in posamezna večja drevesa,
– ob redčenju dreves in zapolnjevanju vrzeli med drevesi se v mejico zasadi avtohtone in krajevno značilne 

lesne vrste grmovja in dreves (trdoleska, rumeni in rdeči dren, črni trn, hrast, jesen …),
– ohranjajo se visokodebelni senožetni sadovnjaki,
– fasad hiš se ne osvetljuje.

A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja

Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da območje Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za enoto urejanja prostora SV 3 (id. št. 2474) sega v naslednja varovana območja:

Posebna varstvena območja (Območja Natura 2000):
ID št. Ime območja Status Uradna objava

SI3000221 Goričko POO

SI5000009 Goričko POV

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) (Ur. list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 
43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 
21/16 in 47/18)

https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf


Zavarovana območja
Koda Ime zavarovanega območja Status Uradna objava

3913 Krajinski park Goričko KP Uredba o Krajinskem parku Goričko (Uradni 
list RS, št. 101/03 in 46/14 – ZON-C)

Posebno varstveno območje Goričko (POO in POV) je opredeljeno za ohranjanje ugodnega stanja številnih 
kvalifikacijskih vrst, varovanih z Direktivo o habitatih. KP Goričko je ustanovljen z namenom ohranjanja biotske in 
krajinske pestrosti. Vrste naseljujejo hribovito območje kulturne krajine severovzhodne Slovenije, za katero so 
značilne ekstenzivne površine z drobno parcelacijo.

Objekti in ureditve so predvideni na intenzivnih kmetijskih površinah izven območja mejice. Glede na vrsto 
posegov v naravo, načrtovanih z obravnavanim planskim aktom, znotraj zgoraj navedenih varovanih območij in 
upoštevajoč varstveni režim in varstvene cilje, zaradi katerih so bila ta območja opredeljena, pričakovani vplivi 
posegov v naravo ne bodo pomembno vplivali na navedena varovana območja. Če se bodo posegi izvedli v skladu 
z zgoraj navedenimi usmeritvami, bo vpliv na zgoraj navedeno zavarovano območje, posebno varstveno območje 
in kvalifikacijske vrste, zaradi katerih je bil to območje opredeljeno nebistven.

Menimo da sprejetje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora AD 10 (id. št. 2472) 
ni v nasprotju z varstvenim režimom KP in varstvenimi cilji natura 2000 območja.

Zato ocenjujemo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni potrebno izvesti.

B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost

Ugotavljamo, da območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora AD 10 (id. št. 
2472) sega na ekološko pomembno območje:

Ekološko pomembna območja Koda Uradna objava

Goričko 42100 Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list 
RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18)

Ocenjujemo, da se s vplivi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora AD 10 (id. št. 
2472) verjetno ne bo pomembno vplivalo na ekološko pomembno območje in biotsko raznovrstnost.

4 POGOJI

V postopku sprejemanja prostorskega akta je treba pridobiti mnenje o sprejemljivosti prostorske ureditve z vidika 
varstva narave – naravovarstveno mnenje. Brez naravovarstvenega mnenja ali obvestila, da izdelava 
naravovarstvenih smernic ni potrebna, ni mogoče sprejeti prostorskega akta (šesti odstavek 97. člena ZON).

Naravovarstveno mnenje izda organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ko prejme zahtevo pripravljavca akta. 
Tej zahtevi je treba priložiti končni predlog tega akta ter ustrezno obrazložitev, kako je pripravljavec ob pripravi 
akta upošteval naravovarstvene smernice (sedmi odstavek 97. člena ZON).

Besedilo končnega predloga prostorskega akta naj smiselno povzame oz. vključi določila varstva narave, ki so 
podana v naravovarstvenih smernicah.

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se upošteva 105. člen ZON.

Morebitna vprašanja in dodatne pojasnila v zvezi z vsebino naravovarstvenih smernic naslovite na Zavod RS za 
varstvo narave, Območna enota Maribor 02 333 13 70.

Lep pozdrav



Pripravil(a):
Sandra Zvonar

naravovarstvena svetovalka
Simona Kaligarič

visoka naravovarstvena svetnica, 
Vodja OE Maribor

Poslano:
– naslovniku,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, 

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS, skladno s 63.a členom UUP.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.
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Številka: 35012-146/2021/5
Datum: 16. 8. 2021

Na podlagi poziva podjetja ZEU d.o.o. (v nadaljevanju: ZEU d.o.o.), izdaja Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v 
povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju 
ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju 
ZVKD-1) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI 
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO

IN

KONKRETNE SMERNICE ZA

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA AD 10

1. Podatki o vlogi

Podjetje ZEU d.o.o. je z vlogo, št. 87320/1 z dne 17. 7. 2021, prejeto dne 12. 7. 2021, pozvalo
Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in 
konkretne smernice za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora AD 10 (v 
nadaljevanju: OPPN za enoto urejanja prostora AD 10).

Vlogi je bilo priloženo:
- Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

enoto urejanja prostora AD 10, Uradni list RS, št. 86/2021,
- Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja 

prostora AD 10, izdelal ZEU d.o.o., št. OPPN-3/21-I, maj 2021.

ZEU d.o.o.
zeu@zeu.si
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2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke 
ostaline

2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Maribor. Na območju urejanja ter v območju 
vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne 
dediščine. Menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline

Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V 
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba PVO), in 
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba 
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede 
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene 
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva 
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_N
PB_140619.pdf

V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov 
izvedbe plana na arheološke ostaline. Znani podatki o arheoloških ostalinah ne zadoščajo za 
izvedbo presoje vplivov na arheološke ostaline, zato je potrebno v primeru, da gre za PVO 
poseg, v okviru celovite presoje vplivov na okolje izvesti predhodne arheološke raziskave za 
oceno arheološkega potenciala.

3. Konkretne smernice

V samem območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine. Konkretnih smernic za 
načrtovanje, ki bi izhajale iz varstvenih režimov, nimamo. 

Lep pozdrav,

Pripravila:
Helena Štih dr. Jelka Pirkovič
sekretarka v. d. generalne direktorice

Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si  
- ZVKDS OE Maribor, tajnistvo.mb@zvkds.si



Štefanova ulica  5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 07
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Številka: 354-111/2021/4
Datum: 13. 8. 2021

Zadeva: Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje 
in konkretne smernice za OPPN za enoto urejanja prostora AD 10 v Občini 
Moravske Toplice

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na 
okolje in konkretne smernice za OPPN za enoto urejanja prostora AD 10 v Občini 
Moravske Toplice, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Center 
za okolje in zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

                                                                      Po pooblastilu ministra št. 020-3/2020/140
                                                                                          z dne 14. 12. 2020
                                                                                           dr. Marjeta Recek
                                                                             Vodja sektorja za varovanje zdravja

Priloge: 
- mnenje Centra za okolje in zdravje, NLZOH, št. 212b-09/1649-21 / NP – 3229255 z 
dne 12. 8. 2021.

ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
Ulica Staneta Rozmana 5, 
SI-9000 Murska Sobota

E-pošta: leon.cigut@zeu.si
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Povezava: 350-111/2021-2 

ga. Breda Kralj DANTE-212b-DZ21MZ_OPPN AD10 Moravske Toplice_CPVO-SMERNICE_3229255 
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1000 LJUBLJANA Maribor, 12. 8. 2021 

 

 

 

ZADEVA:  Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne 

smernice za OPPN za enoto urejanja prostora AD 10 v Občini Moravske Toplice 

 

Z dopisom št. 350-111/2021-2 ste nas 14. 7. 2021 zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov 

plana na okolje in konkretne smernice za OPPN za enoto urejanja prostora AD 10 v Občini Moravske 

Toplice s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.  

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo prejeto po elektronski pošti:  

 Izhodišča za pripravo OPPN za enoto urejanja prostora AD 10 v Občini Moravske Toplice, št. 

OPPN- 3/21-I, ZEU d.o.o. Murska Sobota, maj 2021 (OPPN). 

 

Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17 

(ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine odločijo, ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo 

vplivov na okolje, v skladu s petim (5) odstavkom istega člena pa na poziv občine podajo konkretne 

smernice. 

 

Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje 

Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, 

programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje, Ur. list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših 

vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja. 
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Obravnavano območje OPPN obsega enoto urejanja prostora AD 10 z oznakama podrobnejše namenske 

rabe SK (površine podeželskega naselja) in PC (površine cest), za katero je z Občinskim prostorskim 

načrtom Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17) predvidena izdelava OPPN. 

Območje plana leži v južnem delu vasi Andrejci, na območju, ki je pretežno kmetijsko, in obsega zemljišče 

večjega števila parcel v k.o. Andrejci, velikost okoli 5,9 ha. 

Na območju OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za sanacijo razpršene gradnje na površinah 

podeželskega naselja (SK) in prostorski izvedbeni pogoji za zadostno opremljenost in izrabo gospodarske 

javne infrastrukture na površinah cest (PC). 

Z OPPN se načrtujejo gradnja enostanovanjskih stavb, prometnega, vodovodnega, elektroenergetskega in 

komunikacijskega omrežja ter ostalih gradbenih inženirskih objektov, pomožnih in pripadajočih objektov, 

ureditev zunanjih površin ter drugi gradbeni posegi. 

Območje meji na vseh straneh na kmetijska območja (kmetijske površine in gozd), severno in zahodno so 

površine podeželskega naselja, zato s stališča VZL ne predvidevamo pomembnih vplivov na ta območja in 

obratno. 

 

Na tej osnovi ocenjujemo, da se z OPPN za enoto urejanja prostora AD 10 v Občini Moravske Toplice ne 

ustvarja novih konfliktnih območij in ne spreminja obstoječa podrobnejša namenska raba prostora, zato s 

stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni treba izvesti celovite presoje vplivov 

na okolje. 

 

 

Konkretne smernice 

Na osnovi pregleda zgoraj navedene dokumentacije in izvedenega postopka ugotavljanja verjetnosti 

pomembnejših vplivov plana na okolje ugotavljamo, da OPPN sam s predvidenim načrtovanjem ne 

predstavlja pomembnih vplivov na okolje. Kljub temu je treba s stališča VZL upoštevati naslednje 

usmeritve: 

 prezračevalne, ogrevalne in hladilne naprave, ki so lahko pomemben vir hrupa, je treba umeščati na 

ali v objekte tako, da bodo orientirane biti stran od najbližjih stavb z varovanimi prostori, in pri najbližjih 

stavbah z varovanimi prostori ne smejo povzročati prekomernih ravni hrupa; 

 javne ceste je treba umeščati v prostor na čim bolj ekonomičen način, da so potovalne poti čim krajše; 

 s stališča ohranjanja kakovosti zunanjega zraka se naj za ogrevanje in hlajenje objektov v čim večji 

meri uporabljajo obnovljivi viri energije (sonce, voda, zrak) ali elektrika in plin oz. lesna biomasa v 

skupni kotlovnici; 

 površine streh objektov se lahko nameni za namestitev panelov za sončne elektrarne ali kolektorje za 

ogrevanje tople vode; 

 za objekte je treba predvideti izgradnjo ločenega kanalizacijskega omrežja za padavinske in 

komunalne odpadne vode. Padavinske odpadne vode iz streh se lahko odvajajo neposredno v 

podzemne, tekoče ali stoječe vode, kar pa ni dovoljeno za padavinsko vodo z utrjenih, tlakovanih ali z 

drugim materialom prekritih površin, ki jo mora upravljavec predhodno zajeti in mehansko obdelati v 
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usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi. Komunalne odpadne vode se lahko vodi na komunalno 

čistilno napravo ali v nepretočno greznico v odvisnosti od obstoječe ureditve in zakonskih določil; 

 komunalne odpadke je treba zbirati ločeno v skladu z zahtevami izvajalca javne službe zbiranja 

komunalnih odpadkov in jih njemu tudi prepuščati; 

 za območje plana je treba v skladu Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 

28/11 in 88/12) zagotoviti oskrbo objekta s skladno zdravstveno ustrezno pitno vodo; 

 s stališča svetlobnega onesnaženja je treba javno razsvetljavo in zunanjo razsvetljavo objektov na 

območju OPPN prilagoditi zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 

(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) in zagotoviti, da mejne vrednosti svetlobnega 

sevanja na oknih varovanih prostorov ne bodo presežene; 

 za stavbe z varovanimi prostori je treba zagotoviti minimalne čase osončenja bivalnih prostorov; 

 v OPPN je treba določiti pogoje za umeščanje objektov za intenzivno rejo živali, kot tudi naprav za 

proizvodnjo bioplina, kjer se naj izjemoma dopustijo le tisti, za katere nista obvezna presoja vplivov na 

okolje ali predhodni postopek, v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 

vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20). 

 

 

 

 

Mnenje sestavil: 

mag. Benjamin Lukan, univ.dipl.fiz. 
 
 
 
  
 ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR 
  Vodja: 
 

  mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1744
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3498
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1760
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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
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Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-162/2021-4 - DGZR
Datum: 13. 04. 2022

Na podlagi vloge ZEU, d. o. o., Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, ki po pooblastilu zastopa 
Občino Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice (v nadaljevanju vlagatelj), št. 
87320/3 z dne 24. 3. 2022, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 
na podlagi 119. člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. in drugim odstavkom 114. člena 
člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje 
prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 
RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

MNENJE
k OPPN za enoto urejanja prostora AD 10

Vlagatelj je z vlogo, št. 87320/3 z dne 24. 3. 2022, ki smo jo prejeli 24. 3. 2022, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v roku poda mnenje k OPPN za 
enoto urejanja prostora AD 10. Hkrati je, v primeru, da nosilec urejanja prostora k osnutku nima 
pripomb, zaprosil tudi za izdajo končnega mnenja. Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil besedilo 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je vsebina s področja varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami in varstva pred požarom opredeljena. Vlagatelju ni treba zaprositi za 
ločeno drugo mnenja (mnenje k predlogu). Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje k OPPN za enoto urejanja prostora AD 10 izdaja pozitivno mnenje (mnenje k 
predlogu).

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- ZEU, d. o. o., Staneta Rozmana 5, Murska Sobota (zeu@zeu.si).
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Naš znak: 097/01-DM  Datum: 25.03.2022 
    

 
Zadeva: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora AD 10 
Investitor: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice 
Pripravljavec : Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice  
Izdelovalec:  ZEU d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota 
Datum vloge: 24.03.2022 
Priloge:  Proj.dokum., št. OPPN-3/21 
 
Na podlagi: 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49., 52. in 114. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, 
št. 61/17 in 72/17 – popr.); 9., 10., 12., 13., in 16. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom–1 
(Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) izdajamo: 
 

PRVO MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM 
 

Na osnovi vloge vlagatelja ZEU d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota št.  
OPPN-3/21 z dne 24.03.2022 za izdajo mnenja k osnutku Občinski podrobni prostorski načrt za  
enoto urejanja prostora AD 10, ki ga je izdelal ZEU d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000  
Murska Sobota in pregleda dokumentacije predlagamo dopolnitev: 
- V prikazu obstoječih komunalnih vodov (komunikacije) naj le te prikazati ločeno po  
         upravljavcu,  
- Načrt infrastrukture dopolniti s koridorjem predvidenih komunikacijskih vodov za priklop 
        predvidenih objektov na omrežje Telemach, 
- Lokacije postavitve kabelskih jaškov in izhodiščne točke dograditve komunikacijskega voda  

Telemach so prikazane v prilogi. 
 

          
 

   
 Lep pozdrav! 
            
 

Projektiva: 
Referent v projektivi  
Dejan Maučec 
 
 
 
Priloga 

• Predlog dopolnitve  razširitve omrežja Telemach  2xA4 
• Obstoječe stanje DWG 

 

 
 

ZEU –družba za načrtovanje 

in inženiring d.o.o. 

Ulica Staneta Rozmana 5 

9000 MURSKA SOBOTA 



MBP (preboj 11
plošč po stopnišču)

TK (priklop na
interno optiko,
katera je speljan
do glavnega TK)

BETONSKI DROG
(ElektroMB dd)

izhodiščna točka
(navezava na
obstoječo AC
fi63mm)

k.j. predvideti na južni
strani ceste (možnost
kasnejše povezave do
železniške postaje)

AC fi63mm
predvideti izven
meje obdelave

AC fi63mm
predvideti izven
meje obdelave

ureditev povezave med
k.j. in razdelilno omarico
z cevjo fi110mmpostavitev k.j.
na obstoječo cev
fi110mm

potrebna povezava CEV
FI63mm jašek-
raz.omarica

J

I

H

G

C

B

A

F

E

D

navezava na obstoječo
razdelilno omarico

navezava na
obstoječi kabelski
jašek

11

Mladinska 8,7,6

priključna točka na
optično omrežje
Telemach

k.j. z optično spojko

Kajuhova 10

Kajuhova 1

Kajuhova 3

Kajuhova 7

Čučkova 1,3,5,7,9,11,13

Vlahovičeva 1,3,5,7,9

LACKOVA 1,3,5

Kajuhova 12,13,14,15

Kajuhova 9,11

Kajuhova 6

Borisa Kraigherja 19,21,23

Borisa Kraigherja 20,22,24,26

Borisa Kraigherja 14,16,18

Borisa Kraigherja 13,15,17

Borisa Kraigherja 8,10,12

Borisa Kraigherja 7,9,11

Borisa Kraigherja 2, 4,6

Borisa Kraigherja 1,3,5

Tovarniška 4,5,6

Tovarniška 1,2,3

ŠOLA

A:
ŽELEZNIŠKA
POSTAJA

meja obdelave

POTREBNA UREDITEV POVEZAVE V LASTNI REŽIJI

KJ3A2-SŠ

inštalacija

KJ1A-SŠ

29

25

3x7/4mm

19B

12

parc.št.4322 k.o.165
LAKOŠ

parc.št.147
k.o. 123
TROPOVCI

parc.št.876 k.o.
123 TROPOVCI

parc.št.324 k.o.
123 TROPOVCI parc.št.324

k.o. 123
TROPOVCI

parc.št.251 k.o.
123 TROPOVCI

parc.št.229 k.o.
123 TROPOVCI

parc.št.876 k.o.
123 TROPOVCI

parc.št.8037 k.o.20
Križevci

5.
3.Krog-
Bakovci

5.
2.Krog-
Bakovci

5.
1.Krog-
Bakovci

5.Krog-
Bakovci

predvideno rezanje asfalta skupa cca
1,5m2

KJ2
spojka

KJ3
spojka

4x HP

cev zaključiti s čepom v zelenici

vse cevi speljati do
meje obdelave

cev zaključiti z čepom v zelenici

cev zaključiti pri omarici na fasadi

-1x fi63 speljati do žleba na fasadi

cev zaključiti z čepom v zelenici

k.j. predvideti v meji obdelave

cev zaključiti z čepom v zelenici

-k.j. v pločnik
-1x fi63 speljati do žleba na fasadi
-1xfi63 položiti do meje obdelave
(Zelena ul.)

cev zaključiti z čepom v zelenici

cev zaključiti z čepom v zelenici

cev zaključiti z čepom v zelenici

cev zaključiti z čepom v zelenici

potrebna navezava na
obstoječo cev FI110mm

obstoječa
spojka

8

parc.št.
638/6
(pri 65A)

parc.št.922 k.o.
113 Kupšinci

parc.št.892/1 k.o.
113 Kupšinci

parc.št.6415 k.o.
166 LENDAVA

parc.št.5475 k.o.
157 DOLGA VAS
PRI LENDAVI

parc.št.5474 k.o.
157 DOLGA VAS
PRI LENDAVI

parc.št.4908 k.o.
157 DOLGA VAS PRI
LENDAVI

parc.št.5472/1 k.o.
157 DOLGA VAS PRI
LENDAVI

parc.št.1265
k.o.170 PINCE

parc.št.1216
k.o.170 PINCE

parc.št.2147 k.o.
168 DOLINA PRI
LENDAVI

parc.št.3128 k.o.
168 DOLINA PRI
LENDAVI

parc.št.3125 k.o.
168 DOLINA PRI
LENDAVI

parc.št.1512 k.o.168
DOLINA PRI LENDAVI

parc.št.3121 k.o.
168 DOLINA PRI
LENDAVI

parc.št.3116
k.o.168 DOLINA
PRI LENDAVI

parc.št.3117 k.o.168
DOLINA PRI LENDAVI

parc.št.1235 k.o.
167 ČENTIBA

parc.št.4341
k.o. 167
ČENTIBA

parc.št.4636 k.o.
167 ČENTIBA

parc.št.438 k.o.
209 Kunova

parc.št.430/13 k.o. 209 Kunova

parc.št.
430/6 k.o.
209 Kunova

parc.št.170/4
k.o. 209
Kunova

parc.št.3/7
k.o. 209
Kunova

parc.št.3/3 k.o.
209 Kunova

parc.št. 171/2
k.o. 209 Kunova

parc.št.437 k.o.
209 Kunova

parc.št.436/1 k.o.
209 Kunova

parc.št.433/1
k.o.209 Kunova

parc.št.
429 k.o.
209
Kunova

parc.št.293/8
k.o.209 Kunova

parc.št.426 k.o.209 Kunova

parc.št.1328/1
k.o.208 Negova

parc.št.426
k.o. 209
Kunova

parc.št.1291/3 k.o.
208 Negova

parc.št.1291/3 k.o.
208 Negova

parc.št.1194/3 k.o.
208 Negova

parc.št.1203
k.o. 208 Negova

parc.št.1291/3
k.o. 208 Negova

1296/1 k.o. 208 Negova

opt.spojka
SPLITER

rg11

qr540

predvideni k.j. na cev fi110 + izkop
do objekta cca 10m

Trnje n.h.št. pri 144

parc.št. 8/3 k.o.
Apače

-lokacija poškodovane cevi
(neprehodna) v vozišču
-predvidena postavitev kabelskega
jaška v vozišču

parc.št.1162 k.o. 184 G.Radgona

parc.št. 1164/16 k.o. 184
G.Radgona

48

KJ3A-SŠ

99

18C

61A

89

92

85

43D

88A

59

87

KJ5C-NE

snop 4x7/4mm

snop 4x7/4

KJ4C-NE
PREDVIDENA
SPOJKA

k.j. na snop 19x7/4
predvidena spojka cfoc

38

37

36a

36

35

35a

obstoječ snop 4x7/4mm (dve cevi prosti)

NOVOGRADNJA
(Gromova ulica n.h.št. pri 3)

postavitev oporišča na provat
parcelo (stranka naročnik telemach
storitev)

fi32

fi110

opt. spojka

zaključen snop 12x7/4mm

v obstoječem k.j. je pripravljena:
-dovod QR540
-odvod RG11 do 96
potrebno spojiti kabel

obstoječa linija

-predvideti omarico v bankini nove ceste
-poglobitev kablov kateri prečkajo predvideno cesto
-predvideti cev fi32 do h.št. 29 (stranka bo naš naročnik)
-predvideti cev fi50 katero izvajalec sopoloži ob obstoječem kablu za možnost kasnejšega vzdrževanja cca 50m
-predvideti cev fi32 v smer h.št. 29a (stranka bo želela priklop)

1x FN DODATNI

FN

FN (k.j. glavni-48vl opt. direk v omarico)

OPT. SPOJKA

zračno od 6-10

vertikala iz k.j.

omarica

priklop

sopoložitev c.k. z vodovodom

-omarica na fasadi
-potrebno zaporedno vezati iz omarice na fasadi- rg11

razdelilna omarica

postavitev pvc k.j.
urediti cev do 34 za možnost
kasnejšega priklopa

montaža večje omarice na drog PREBIL 6+al
-ureditev linije vertikalno v omarico
-od omarice do objekta izkop cca 20m+cevfi32+rg11
-priklop

izkop cca 30m + rg11

razdelilna omarica

obstoječa linija 

ureditev rg11 na podstrešje h.št. 43
in izvedba hpt

pridobitev soglasja za dostop na
podstrešje in montažo vod.
odcepnika na obsotječi kabel

-predvidena opt. spojka na 144vl
opt. kablu
-potrebno bo prepotegniti kabe, da
pridobimo cca 20m rezerve za
montažo op. spojke

Izvajalec:
-preveriti ureditev interne inštalacije
-posredovati informacije o tk
prostoru (ali se kabel zaključi v
panelu-uredi telemach)

-obstoječi dovod do objekta
-obstoječa vertikala
-obstoječi z. kabel naprej do soseda
h.št. 7

-preboj  stene na podstrešju
-ureditev HPT na h.št.9
-ureditev povezave naprej do h.št.
11

predvideni kabelski jašek na
obstoječo cevno kanalizacijo
-izvlačenje opt. kabla 4vl od 64a
zaradi rezerve(stranko prej opozoriti)
-uvlačenje 4vl do 64a in do
golobnjaka
-montaža male spojke in varjenje

PRIKLJUČNA TOČKA-ČEBELNJAK

TRASA IZVEN MEJE OBDELAVE
KATERO MORA TELEMACH POLOŽITI
V LASTNI REŽIJI 

opt.spojka

IZKOP POTREBNO IZVESTI V ROBU
PRIVAT PARCELE

-izkop, dvig tlakovancev, postavitev
prehodnega malega k.j. ob fasadi in
preboj stene
-HPT bo stranka imela v OBJEKTU

4vl opt. kabel

parc.št.70/2 k.o. 188 Police - SKLAD

parc.št.1197/1 k.o. 188 POLICE

parc.št.939/2 k.o. 187 Črešnjevci

odstranitev omarice

MOŽNOST B

MOŽNOST A

ureditev obesnega mesta

OPTKA OŠO!!!

NOVI HUB:
-kontejner že stoji
-optični dovod pripravljen

ureditev direktne spojke
demontaža aktivne opreme

predelava linije

predvideti spojko na oporišču in
navezavo na obostoječ z.kabel

k.j. z opt.spojko

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT 8 STANOVANJ

OPT. SPOJKA

zamenjava kabla

opt. spojka

5m izkopa jarka za zasip dovodnega
kabla do naročnika (''stranka sama
položila'')

Pred h.št. potrebna montaža
nadometne omarice tipa prebil6+al
-potrebno provizorij ojačevalec
preseliti v omarico-izvede Damjan
Pergar

el. drog točka B

premestitev kabla na elektro drog
Točka B

elektro drog točka A

premesitev linije na elektro drog
točka A

dodatno kabliranje qr540

obstoječa raz. omarica

izkop cca 40m

premesitev z linije na h.št.34

-direkt v k.j. montaža vodotesnega
odcepnika

-RG11Cu
-vertikala

uvlačenje RG11Cu

-uvlačenje od k.j. pri 34 - podometne
omarice 24 RG11Cu + 48vl opt. kabel

-demontaža

-montaža nadometne omarice
PREBIL1 
-vertikala (brez kanalov, ker se bo
jeseni objekt rušil)
-spojitev na obstoječi z. kabel kateri
poteka do h.št. 10

NAJEM OPORIŠČA

ob meji

stranka ima pripravljeno cev STF do
objekta

kabel rg11 zaključiti v objektu v
omarici

vertikala

iz jaška v zelenico pripraviti cev fi110 

predvidena postavitev k.j. na lokacijo
poškodovane cevi 2xfi50

k.j.-POstavitev

predvidena postavitev omarice

uvlačenje kabla RG11 od raz. omarice
cca 90m

@STRANKA izvede izkop
@FERATO položi cevi 

@STRANKA pridobi soglasje za izkop
in postavitev k.j. s plastičnim
pokrovom
@FERATO, montaža plastičnega k.j.

obstoječi kks kabel

gradbena dela uredi stranka

gradbena dela uredi telemach

uvlačenje RG11
3x cevi podaljšati v k.j.

položitev cevi fi32 (stranka izvede
izkop)

stranka položila sev v lastni režiji

obesno mesto

obesno mesto

47

37

34

58

53

50

57

65

00

po podatkih je tukaj optična spojka

omarica

izkop cca 60m + podalšanje cevi
1xfi50

rg11 cca
130m

omarica

RG 11

PODALŠJANJE CEVI DO OBJEKTA
CCA 3M (TLAKOVANCI)

SPOJITEV PRIPRAVLJENE CEVI S
STRANI STRANKE Z TELEMAH CEVJO
KATERA JE PUŠČENA NA PARCELO

montaža pasive in obrniti smer
napajanja na 98

izkop in uvlačenje rg11

spojka v obstoječem
k.j. na rg11

od omarice do k.j. uvlačenje coax 4

OJAČ. (stranka ne pusti dostop do
OJAČ.)

demontaža z. kablov

speljati kable v omarico in montaža
delilnika

predvidetinadometno  omarico na
drog prebil 6 + al

kable odstraniti iz objekta in speljati
vertikalno navzdol v predvideno
omarico

soglasje, za izkop cca 1m med
omarico in oporiščem

soglasje stranke za izkop cca 2m in
ureditev povezave med oporiščem in
razdelilno omarico

spojka

A (k.j.):
-rezerva 48vl kabel
-rezerva 144vl kabel

izkop cca 40m čez parkirišča do
novogradnje

predelava HPT
vertikala po fasadi

NI MOŽNO, prevelik strošek g.d.

k.j. na obstoječe cevi

k.j. na obstoječo
cev

C: QR540
-zaključitev v omarici

B: QR715 in QR540
-potrebna bo spojitev med
predvideno 715 in 540

A: QR715
-potrebna bo spojitev na obstoječo QR540

spojka naq qr540

izkop cca 3m in ureditev povezave
med oporiščem in omarico

obstoječa omarica

Šulinci N.H.Št.

plastična omarica prebil

odstranitev razdelilne omarice in
postavitev nove nerjaveče v bankino
občinske ceste

k.j. predvideti na konec cevi skozi
katero gre kabelpreko ceste

SPOJKA

SPOJKA

SPOJKA

SPOJKA

SPOJKA

C. raz. omarica

B. raz. omarica

A. raz. omarica

ELEKTRO OPORIŠČE (LESENO)

odklop kabla v omarici

stranka položila cev v lastni režiji od
objekta v k.j. (fi32)

NOVOGRADNJA N.H.ŠT. PRI 15

položitev cevi 3xfi63

-postavitev nerjaveče omarice
telemach
-preselitev opreme v omarico 

-zamenjava omarica za k.j. fi60
(uredi Komunala pod nadzorom
feratoja)
-ureditev spojk v jašku in podalšanje
linije v predvideno omarico

SNOP 12x7/4mm
SNOP 24x7/4mm

-izkop do objekta+cev fi32+kabel
RG11

-postavitev omarice PRIMA 120
(zelene plastične) na primarni vod

od omarice do k.j. QR540
od k.j. do hiše rg11

-predvidena postavitev k.j. na obstoječo cev fi110
-pred izvedbo zakoličba c.k. s strani geodeta

TRNJE N.H.ŠT. pri 51

-soglasje za postavitev oporišča
-postavitev oporišča
-montaža omarice na oporišče

obstoječi k.j. z optično spojko

predvidetki k.j. na cev

podboj fi 110, skozi cev speljati
2xfi32

GPON 1

K.J. OBSTOJEČI

K.J. v zelenico

1x fi50 pripraviti do meje obdelave

Obstoječa razdelilna omarica
Predviden K.J.:
-v zelenici pri vhodu v kompleks
Terme Banovci

Obstoječe mikrocevi:
-potrebno po predvidenem jarku
podaljšati v predviden K.J.

KJ1A-NE

SPOJKA

izkop po privat parceli (h.št. 12)

izkop v bankini cca 7m
(soglasje Občina Turnišče)

postavitev k.j. na cev fi110

ureditev povezave do objekta +
montaža omarice

postavitev k.j. zraven ob dovozni
cesti+mala spojka

priključna točka

KABELSKI JAŠEK 
-optična spojka (8vl rezerve)

spojkitev cevi 2x50 s
obstoječo cevjo 2x50

K:041212439 ga.MArija

K:041366432 g.Davorin
K:040469590 ga.Jožica

031243460 g.Edvard

-postavitev kompostnika zraven oporišča
-kabel v kompostnik (BAKRENI)
-premestitev ojačevalca iz h.št. 7
parcela v državni lasti (zavod za gozdove)i zato
zadevo postavite na hitro, ker tukaj soglasja tako
hitro ne dobimo....

Telekom drog

Telekom drog

Ulica dr. Kelemine 3 (novi leseni drog)

Ulica dr. Kelemine 1 (betonski drog)

Ul. heroja Megle 4 (A-drog)

k.j. na obstoječo cev

obstoječi k.j.

4vl

4vl

48vl

OBSTOJEČA NAPAJALNA OMARCA (pri APAČE 300)
od jaška z rezervo 48vl kablom do omarice potegniti 4vl kabel

OBSTOJEČA NAPAJALNA OMARICA APAČE 87B (zraven avtobusne postaje)
od jaška z rezervo 48vl kablom do omarice potegniti 4vl kabel

OBSTOJEČI JAŠEK
rezerva 48vl. opt.kabel cca 20m

-predvideti k.j. na obstoječo cev

OBSTOJEČI JAŠEK
Rezerva 48 vl.opt. kabla 20m

OBSTOJEČI JAŠEK
Rezerva 48vl opt. kabla cca 20m

OBSTOJEČI JAŠEK
rezerva 48vl kabla cca 20m

obstoječa razdelilna omarica

obstoječa razdelilna omarica

-postavitev k.j.
-postavitev omarice
-poivezava med k.j. in omarico

postavitev omarice na obstoječi kabel

TOČKA A (Ptujska cesta pri 32):
cev speljati v obstoječi kabelski jašek kateri je nameščen zraven oporišča v lasti Telekom

položitev cevi 2x50 (alkaten dvojček)

obstoječi kabelski jašek v bankini

cev fi50 pripravljena s strani stranke

ureditev spojke med predvideno
cevjo fi50 in obstoječo cevjo fi50

položitev:
1xfi32
1xfi50

položitev 1xfi32

podboj dovoza na privat parceli
obstoječa omarica od katere bomo
priklopili h.št. 154,155,153

obstoječa c.k. fi110

predi izvedbo poklicati:
152:  041231381
154:   040476754
155:  031262741
153:   040660086

RESTAVRACIJA

ČEVLJARSKI ATELJE
RECEPCIJA

GLAMPING

-položitev cevi fi50
-položitev kabla QR540

predvideni k.j. v bankini občinske ceste

položitev cevi fi63 v bankini občinske ceste

GPON OMARICA

izgradnja priključka

zamenjava kabla zaradi defekta
pred izvesbo obvestiti komunalo Ormož in stranko na h.št. 23

zamenjava spojke in zakop le te v zemljo

postavitev omarice na obstoječi in
predviden novi kabell

Odstranitev omarice

Predvidena razdelilna omarica zraven
elektro omarice

Premestitev napajalne omarice
Triprekatna omarica

trenutno zaporedna vezava
-omarica ob plotu na dovodni kabel
-spojka na kabel kateri poteka proti
h.št. 4
-spojka na kabel kateri poteka proti
h.št.4A

predvideti k.j. na obstoječo cev fi110
predvideni k.j. v bankino

parc.št. 1054/4 k.o. 107 Martjanci

navezava na obstoječo
cev

kabelski jašek z optično spojko

Začasna odstranitev tlakovcev in položitev cevi fi63mm

Podboj čes cesto in položitev cevi fi63mm

Obstoječa razdelilna omarica:
-potrebno vgravirati TELEMACH
D.O.O.

KJ3A1-SŠ

Zaključen snop cevi 12*7/4mm

K.J. z optično spojko

omarica z kaseto od katere gre optika
do h.št. 3,4 in v FN

K.J. v mejo obdelave

OBSTOJEČI K.J.
zamenjava

K.J.

K.J.

K.J. v mejo obelave

na lokacijo obstoječe omarice
postavitev k.j. fi60 z ltž pokrovom

povezava med predvidenim k.j. in
omarico

POSTAVITEV NERJAVEČE TELEMACH
OMARICE PRI OGRAJI

Predvidena postavitev ''malega
jaška'' in montaža majhne spojke
''mine''

NAVEZAVA NA JAŠEK OD KATEREGA
POTEKA CEV DO OBJEKTA

postavitev nerjaveče omarica zraven
el. omarice

odstrantev omarice in podalšanje
kablov v novo omarico

priklop 17 na zemeljski kabel
posledično odstranitev kabla med
17-19

zamenjava odcepnika

postavitev plastične razdelilne
omarice dimenzije 50/40cm v bankino
občinske ceste

parc.št.238/12 k.o. 189
Hercegovščak

lokacija pretrganja (cca 5m vstran od
omarice)

postavitev podzemnega k.j. (cca 2-3m vstran od greške
zaradi rezerve opt. kabla) + vgradnja male optične spojke

popravilo c.k.
uvlačenje kabla
varjenje v omarici

parc.št. 179/1 k.o.
JAMNA

cca 2m vozišča
1m pločnika

proste kapacitete mikro-cevi - SNOP
4 mikrocevi

obstoječa omarica A

obstoječa omarica B

prikop naročnika na novo zemeljsko
linijo

podalšanje cevi do objekta v kolikor
žeiljo oz. so naročniki

1xQR540 med omaricama po
obstoječi c.k.

obstoječa omarica A

obstoječa omarica B

OBSTOJEČA OMARICA

soglasje parcele
238 k.o. polana

PREDVIDENI K.J. Fi60 V MEJO
OBDELAVE

PREDVIDENI K.J. FI60 NA
OBSTOJEČO CEV 2xFI50

OBSTOJEČA RAZDELILNA OMARICA

PREDVIDENI K.J. V SKLOPU FAZE 2

-obstoječe oporišče
-omarica na oporišču

zaključitev kabla z delilnikom
rauvod zračnega kabla RG11 preko
oporišča-ulična razsvetljava

odstranitev zračnega kabla med 6-5

podaljšanje cevi fi14/10mm do
lokacije predvidenega k.j.
soglasje parc.št. 2013/2 za možnost
izkopa

B: priklop optike

predvideni k.j. fi60 z ltž pokrovomna
obstoječo cev 14/10mm
v jašku predvideti spojko - malo

c.k?

14/10mm

dvojček 2xfi50

-premestitev omarice
-ureditev nove povezave do h.št. 33
in 32 (+prevezava na linijo)

-premestitev omarice
-ureditev novih kablov do21, 22 (+prevezava)

1xfi63
asfaltiranja kirje občina

A:optična spojka

Ureditev modema v objekt-vratarnica
(dogovorjeno z Andrejem Križman)

k.j.

obstoječi k.j. s opt. spojko

predvideni k.j. na obstoječi dvojček
k.j. potrebno postaviti kot
dogovorjeno (čim bolj v bankino tako
da cev zajamemmo v robu)

predvideni izkop in položitev cevi fi32
uvlačenje optike (glede kapacitete
vlaken skomunicirati s projektivo)

stranka ima pripravljeno cev pri
elektro omarici

potreben podboj pod tlakovanci

LATNIK: RS
ZAKUPNA PRAVICA: RADGONSKE
GIRICE

LASTNIK: Franc Jaušovec, Zbigovci 22

prestavitev obstoječe omarice za 1m

podboj fi110

greška

spojka - navezava na obstoječi z
kabel

OBST. OPTIČNA
SPOJKA

Saša Mesarič, Žolgarjeva ulica 20,
2000 MAribor

Bojan Verzel, Črešnjevci 32B, Gornja
Radgona

Občina Gornja Radgona

potrebna vertikala navzdol in
montaža nadometne ali podometne
omarice za montažo ojač.

klin+z.kabel

provizorij kabel po tleh

klin+z. kabel

K.J.
-predvidena optična spojka

dograditev c.k. cca 85m

izkop tik ob ograji (po privat parceli

podboj ali dvig tlakovancev

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče
najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče
najeto oporiščenajeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče
najeto oporišče

postaja

60

B ( novi k.j.):
-rezerva 48vl kabel

rekonstrkucija pločnika+ko.steze

novogradnja kolesarska steza

IZKOP VSAJ 1,5m VSTRAN OD
PLOČNIKA 
-20m ročni izkop

IZKOP VSAJ 1,5m VSTRAN OD
PLOČNIKA
-50m stronji izkop

00

01

02
03

04-spojka

05

06

07 spojka

08

obstoječa spojka

041222632

cev 1xfi63 sopoložiti na desni strani
makadamske dovozne ceste in na
koncu cev zaključiti na levi strani

novogradnja

potencial za naprej

sopoložiti 2xfi50

sopoložiti 2xfi50

z rdečo, obstoječa c.k.

obstoječi k.j.

obstoječa c.k.

spojka

Telekom jašek

pretrgana cev 14/10mm + mikrokabel 4vl:
-potrebna sanacija cevi in ponovno uvlačenje 4vl mikrokabla od k.j. do objekta
-2xvarjenje

omarica+vertikalapriklop

selitev kabla+aktivne opreme

najem el.oporišča

položitev fi32, rg11 + UTP
izkop uredi koncut 041660840

Lastnik zbigovci 7 je fran 041707917
izkop v četrtek

stranka: 040598770

-montaža omarice na oporišče
-preselitev ojač iz h.št. 22 v omarico
na oporišče
-vertikala v omarico

naročnik

vzeti naročilo, da se stranko migrira
na optiko

privat

privat

privat

privat

Obstoječa raz. omarica

postavitev k.j. pred omarico v
bankino 
zajeti vse cevi

obstoječa raz. omarica + kj

obstoječi kj

obstoječa raz.omarica

predvideni k.j.:
-v pločnik
-v k.j. predvideti malo optično spojko

položiti dodatno cev fi63mm

2x coax

5xcoax

obstoječi kabel

izkop cca 2-5m in podalšanje kabla
do objekta

el. oporišče
ureditev zapisnika

-predvideti mali k.j. s bet. pokrovom
čim bližje objektu, da ne bo na poti
oz. poškodovan
-v k.j. predvideti rezervo 4vl (cca
15M) opt. kabla za možnost
PRIKLOPA 57 

k.j. z OBSTOJEČO OPT. SPOJKO

OPT. KABEL 4VL

obstoječa omarica

montaža omarice tipa prima 120 pri
oporišču

cev pripravljena s strani stranke

CEVFI63 do meje obdelave
(pustiti izven asfalta)

CEVFI63 do meje obdelave
(pustiti izven asfalta)

obstoječi k.j.

SKLOP 1

obstoječi k.j.

SKLOP 2

postavitev k.j. na obstoječo cev

SKLOP 4

SKLOP 2

obstoječi k.j.

Obstoječi k.j.

SKLOP 4

obstoječi k.j.

SKLOP 3

predvideti k.j. na obstoječo cev

obstoječi k.j.

SKLOP 3

k.j. pri omarici ( do omarice predvideti
fi63mm)

k.j. pri omarici
do omarice predvideti fi63mm

cev fi63 do omarice

cev fi63 do omarice

navezava na obstoječi k.j.

navezava na obstoječi k.j.

potreben izkop cca 1m in ureditev
cevi v omarico

-predvidena postavitev k.j. na obstoječo cev 1xfi50 + 3x fi32
-zraven k.j. predvideti razdelilno omarico (nerjaveča Telemach)
-prestrečti kabel rg11 Cu kateri poteka do h.št.23, montaža odcepnika

stranka si bo sama dvignila tlakovance, potreben samo izkop do
objekta cca 20m+uvlačenje kabla rg11 od predvidene raz. omarice

cev položiti malenkost ven iz dovozne
poti, ter narediti spojke

prestavitev omarice pred hišo zraven
dovozne poti

izkop cca 20m in položitev cevi fi63
po cevi podaljšati obstoječe kable do
nove omarice

-obstoječi k.j. v katerem je
pripravljen kabel 48vl v dolžini za
uvlačenje do omarice GPON (UNIGO
POTRDIL)

-pred polaganjem cevi preveriti tip
obstoječe cevi
-v kolikor je fi110 skozi njo podaljšati
fi63 do k.j,
-v kolikor je fi50, potrebno polaganje
fi50 in spojitev

parc.št. 554 k.o. 591 Slatinski dol (DRSI)

B:
-2x spojitev oz. navezava kabla PRG11 na 2x naročniški kabel

dolga linija COAX 8

A:
-podalšanje 2x fi32 v omarico
-uvlačenje po ceveh 2x PRG do oporišča na katerem je omarica
-spojitev dveh kablov na obstoječi kabel kateri posamično poteka do naročnika

izkop od omarice do oporišča

izkop od oporišča do pripravljene cevi

-predvideti k.j. pred razdelilno
omarico
-ureditev povezave 2xfi63 med k.j. in
omarico

-predvideti k.j. pred razdelilno omarico
-ureditev povezave 2xfi63 med k.j. in omarico

postavitev k.j. na obstoječo cev

navezava na obstoječi k.j.

-predvideti k.j. pred razdelilno omarico
-ureditev povezave 2xfi63 med k.j. in omarico

navezava na obstoječi k.j.

stranko potrebno preklopiti na
zemeljsko omrežje

izkop in podaljšati cev do objekta cca
40m

uvlačenje kabla rg11 od omarice do
objekta

podboj direk v k.j.

izkop do objekta

PRG11

OMARICA

novogradnja

odvzemno mesto-napajanje z el.
energijo

predvidena omarica

izkop cca 25m

postavitev omarice+ selitev hpt

dodatni izkop cca 25m

postavitev omarice

izkop do omarice na fasadi cca 10m

k.j. glavni

obstoječi opt. kabel

predvideni 96vl opt. kabel

48vl opt. kabel

urediti kabel xy vlaken v glavni k.j.
(karahmet izvajal dela v okviru MBP)

2x PREDVIDENI K.J. (dograditev c.k.: podboj cca 5m, izkop)

(B) FN POTRČEVA
-48vl opt. kabel (4x12) speljati v omarico
-v k.j. zraven omarice predvideti 15m rezerve!

(A) K.J.
-obstoječa spojka

NOVOGRADNJA (24 stanovanj)

uvlačenje po cevi QR540 zemeljski od
omarice do droga cca 120m

razvod z. kablov RG11 Cu zračni od
droga v omarico pri drogu cca 40m

razvod zračnega kabla rg11 od omarice
pri drogu-drog-objekt cca 60m

A: OMARICA

B: OMARICA pri DROGU

C: OBJEKT

Predvidena postavitev oporišča

1

2

12

59

13

45B

14

53

65A

55

KJ2C-NE

KJUVOD

uporabiti snop 4x7/4

-predvideni K.J.
-predvidena mala opt. spojka

KJ3C-NE

snop 4x7/4mm

24

21

26

27

41

30

31

14b

14a

8

6

9

5

1 2

k.j. predvideti na snopt cevi 4x7/4 in
2x16/12

predv ideti položitev 4x7/4mm, 
(rezerva za 10, 7)

položitev 3x7/4mm
(rezerva za 33)

predvideti položitev 3x7/4mm
(rezerva za 14)

QR540 RG11

izkop cca 2m po občinskem 
ostalo na privat

k.j. z opt. spojko

v kj pustiti rezervo 48vl opt. kabel

KJ3A1-1-SŠ

KJ3A4-SŠ

KJ1B-SŠ

KJ3C1-SŠ

KJ4C-SŠ

DODATNA položitev cevi fi50

KJ5C-SŠ

NOVOGRADNJA

POSTAVITEV K.J. fi80, ltž
(prehodni kj)

spojka

NOVA SPOJKA NA 48vl opt kabel

opt.spojka

opt.spojka

opt.spojka
(SPLITER)

opt.spojka

opt.spojka
(SPLITER)

opt.spojk
a

opt.spojk
a

opt.spojka

opt.spojka
opt.spojka-
SPLITER

opt.spojka

opt.spojka

opt.spojka
(SPLITER)

opt.spojka
SPITER

opt.spojka
SPITER

opt. spojka

popravilo cevi fi32
-pretrgana optika 4vl
-pretrgana cev fi32

montaža male spojke v kj

obstoječa opt. spojka

cca 390m

postaja

spojka

spojka

spojka

45

parc.št.1295 k.o.
208 Negova

parc.št.1296/3 k.o.
208 Negova

parc.št.732/2
k.o. 208 Negova

parc.št.741/5 k.o. 208 Negova

parc.št.1333/1 k.o. 208
Negova

20a

obstoječa
opt spojka

TUKAJ VZAMI KOLUT CEVI FI63

TUKAJ VZAMI 2XLTŽ
TELEMACH

-po podstrešjih
-obstoječi kanali v bloku (inštalacija ok)-
od podstrešja dol

-obstoječi kanali v bloku (inštalacija
ok)-od podstrešja dol

potrebna
interna
inšatalacija

-obstoječi kanali v bloku, potrebna
ureditev klet - prvo nadstropje

potrebna cela interna inštalacija
cev speljana v klet

potrebna inštalacija

potrebni kanali po
garaži do kleti
objekta+inštalacija

ureditev dovoda v klet-izgradnja c.k.
inštalacija vse ok

potrebna inštalacija + dovod c.k. v
klet

lokacija k.j.
-cev pripraviti do jaška (ne v jašek)

do prvega predvidenega k.j. položiti
cev fi110 (zaradi možnosti navezave
na obstoječo cev fi110)

KJ1
splitter

KJ4
splitter

1.Kroška ul.,
M.Sobota-MOST

3.Murska ul.,
Krog

fi50

fi50

fi110

parc.št.5473 k.o. 105 MURSKA SOBOTA

parc.št.2707/1 k.o. 127 KROG

Parc.št.3113 k.o. 127 KROG

Kunova 20

1.SLIKA

2.SLIKA

El. oporišče

od omarice do zelenice-vzdolž robnika
potrebno rezati asfalt v parkirišču in
položiti cev fi63
K:030999095 g. Peter Petek (vodja
Mercator) -prej obvestiti

izkop do priključne točke na
objektu+soglasje stranke
prej obvestiti lastnika
031330168, g.Kuhar

C BLOKB
predvideti rezervo za opt. spojko

kabel uvlečti direkt v
omarico -prtličje

48vl opt. kabel

A
k.j. z obstoječo opt. spojko

1

2
3

4

5

7

8

9

10

6

po obsotječi k.k. STF 110mm
potrebno podaljšati predvideno
fi63mm do k.j. v dolžini cca 12m

k.j. z opt. spojko

-dvig obstoječega  k.j. na nivo asfalta 
-v kolikor cev ni prehodna:
rezanje asfalta od roba do roba rezanega asfalta, sanacija cevi 2xfi110 (na lokaciji neprehodnosti)

postavitev k.j. na cevi v zelenici ob pešpoti 

-postavitev k.j.na cev
-podboj cca 45-stopinj (da ne bo 90 kot) v zelenico 
-izkop po zelenici
-podboj v obstoječi k.j.

(A)
K.J. z OPT.SPOJKO

(B)
OBJEKT

Delovno TELEMACH
PREDVIDENI JAŠEK FI60

PREDVIDENA CEV AC32mm (sekundar)

Delovno obstojece
OBSTOJEČA OPTIKA V KABELSKI KANALIZACIJI

OBSTOJEČI JAŠEK FI60



MBP (preboj 11
plošč po stopnišču)

TK (priklop na
interno optiko,
katera je speljan
do glavnega TK)

BETONSKI DROG
(ElektroMB dd)

izhodiščna točka
(navezava na
obstoječo AC
fi63mm)

k.j. predvideti na južni
strani ceste (možnost
kasnejše povezave do
železniške postaje)

AC fi63mm
predvideti izven
meje obdelave

AC fi63mm
predvideti izven
meje obdelave

ureditev povezave med
k.j. in razdelilno omarico
z cevjo fi110mm
postavitev k.j.
na obstoječo cev
fi110mm

potrebna povezava CEV
FI63mm jašek-
raz.omarica

J

I

H

G

C

B

A

F

E

D

navezava na obstoječo
razdelilno omarico

navezava na
obstoječi kabelski
jašek

11

Mladinska 8,7,6

priključna točka na
optično omrežje
Telemach

k.j. z optično spojko

Kajuhova 10

Kajuhova 1

Kajuhova 3

Kajuhova 7

Čučkova 1,3,5,7,9,11,13

Vlahovičeva 1,3,5,7,9

LACKOVA 1,3,5

Kajuhova 12,13,14,15

Kajuhova 9,11

Kajuhova 6

Borisa Kraigherja 19,21,23

Borisa Kraigherja 20,22,24,26

Borisa Kraigherja 14,16,18

Borisa Kraigherja 13,15,17

Borisa Kraigherja 8,10,12

Borisa Kraigherja 7,9,11

Borisa Kraigherja 2, 4,6

Borisa Kraigherja 1,3,5

Tovarniška 4,5,6

Tovarniška 1,2,3

ŠOLA

A:
ŽELEZNIŠKA
POSTAJA

meja obdelave

POTREBNA UREDITEV POVEZAVE V LASTNI REŽIJI

KJ3A2-SŠ

inštalacija

KJ1A-SŠ

29

25

3x7/4mm

19B

12

parc.št.4322 k.o.165
LAKOŠ

parc.št.147
k.o. 123
TROPOVCI

parc.št.876 k.o.
123 TROPOVCI

parc.št.324 k.o.
123 TROPOVCI parc.št.324

k.o. 123
TROPOVCI

parc.št.251 k.o.
123 TROPOVCI

parc.št.229 k.o.
123 TROPOVCI

parc.št.876 k.o.
123 TROPOVCI

parc.št.8037 k.o.20
Križevci

5.
3.Krog-
Bakovci

5.
2.Krog-
Bakovci

5.
1.Krog-
Bakovci

5.Krog-
Bakovci

predvideno rezanje asfalta skupa cca
1,5m2

KJ2
spojka

KJ3
spojka

4x HP

cev zaključiti s čepom v zelenici

vse cevi speljati do
meje obdelave

cev zaključiti z čepom v zelenici

cev zaključiti pri omarici na fasadi

-1x fi63 speljati do žleba na fasadi

cev zaključiti z čepom v zelenici

k.j. predvideti v meji obdelave

cev zaključiti z čepom v zelenici

-k.j. v pločnik
-1x fi63 speljati do žleba na fasadi
-1xfi63 položiti do meje obdelave
(Zelena ul.)

cev zaključiti z čepom v zelenici

cev zaključiti z čepom v zelenici

cev zaključiti z čepom v zelenici

cev zaključiti z čepom v zelenici

potrebna navezava na
obstoječo cev FI110mm

obstoječa
spojka

8

parc.št.
638/6
(pri 65A)

parc.št.922 k.o.
113 Kupšinci

parc.št.892/1 k.o.
113 Kupšinci

parc.št.6415 k.o.
166 LENDAVA

parc.št.5475 k.o.
157 DOLGA VAS
PRI LENDAVI

parc.št.5474 k.o.
157 DOLGA VAS
PRI LENDAVI

parc.št.4908 k.o.
157 DOLGA VAS PRI
LENDAVI

parc.št.5472/1 k.o.
157 DOLGA VAS PRI
LENDAVI

parc.št.1265
k.o.170 PINCE

parc.št.1216
k.o.170 PINCE

parc.št.2147 k.o.
168 DOLINA PRI
LENDAVI

parc.št.3128 k.o.
168 DOLINA PRI
LENDAVI

parc.št.3125 k.o.
168 DOLINA PRI
LENDAVI

parc.št.1512 k.o.168
DOLINA PRI LENDAVI

parc.št.3121 k.o.
168 DOLINA PRI
LENDAVI

parc.št.3116
k.o.168 DOLINA
PRI LENDAVI

parc.št.3117 k.o.168
DOLINA PRI LENDAVI

parc.št.1235 k.o.
167 ČENTIBA

parc.št.4341
k.o. 167
ČENTIBA

parc.št.4636 k.o.
167 ČENTIBA

parc.št.438 k.o.
209 Kunova

parc.št.430/13 k.o. 209 Kunova

parc.št.
430/6 k.o.
209 Kunova

parc.št.170/4
k.o. 209
Kunova

parc.št.3/7
k.o. 209
Kunova

parc.št.3/3 k.o.
209 Kunova

parc.št. 171/2
k.o. 209 Kunova

parc.št.437 k.o.
209 Kunova

parc.št.436/1 k.o.
209 Kunova

parc.št.433/1
k.o.209 Kunova

parc.št.
429 k.o.
209
Kunova

parc.št.293/8
k.o.209 Kunova

parc.št.426 k.o.209 Kunova

parc.št.1328/1
k.o.208 Negova

parc.št.426
k.o. 209
Kunova

parc.št.1291/3 k.o.
208 Negova

parc.št.1291/3 k.o.
208 Negova

parc.št.1194/3 k.o.
208 Negova

parc.št.1203
k.o. 208 Negova

parc.št.1291/3
k.o. 208 Negova

1296/1 k.o. 208 Negova

opt.spojka
SPLITER

rg11

qr540

predvideni k.j. na cev fi110 + izkop
do objekta cca 10m

Trnje n.h.št. pri 144

parc.št. 8/3 k.o.
Apače

-lokacija poškodovane cevi
(neprehodna) v vozišču
-predvidena postavitev kabelskega
jaška v vozišču

parc.št.1162 k.o. 184 G.Radgona

parc.št. 1164/16 k.o. 184
G.Radgona

48

KJ3A-SŠ

99

18C

61A

89

92

85

43D

88A

59

87

KJ5C-NE

snop 4x7/4mm

snop 4x7/4

KJ4C-NE
PREDVIDENA
SPOJKA

k.j. na snop 19x7/4
predvidena spojka cfoc

38

37

36a

36

35

35a

obstoječ snop 4x7/4mm (dve cevi prosti)

NOVOGRADNJA
(Gromova ulica n.h.št. pri 3)

postavitev oporišča na provat
parcelo (stranka naročnik telemach
storitev)

fi32

fi110

opt. spojka

zaključen snop 12x7/4mm

v obstoječem k.j. je pripravljena:
-dovod QR540
-odvod RG11 do 96
potrebno spojiti kabel

obstoječa linija

-predvideti omarico v bankini nove ceste
-poglobitev kablov kateri prečkajo predvideno cesto
-predvideti cev fi32 do h.št. 29 (stranka bo naš naročnik)
-predvideti cev fi50 katero izvajalec sopoloži ob obstoječem kablu za možnost kasnejšega vzdrževanja cca 50m
-predvideti cev fi32 v smer h.št. 29a (stranka bo želela priklop)

1x FN DODATNI

FN

FN (k.j. glavni-48vl opt. direk v omarico)

OPT. SPOJKA

zračno od 6-10

vertikala iz k.j.

omarica

priklop

sopoložitev c.k. z vodovodom

-omarica na fasadi
-potrebno zaporedno vezati iz omarice na fasadi- rg11

razdelilna omarica

postavitev pvc k.j.
urediti cev do 34 za možnost
kasnejšega priklopa

montaža večje omarice na drog PREBIL 6+al
-ureditev linije vertikalno v omarico
-od omarice do objekta izkop cca 20m+cevfi32+rg11
-priklop

izkop cca 30m + rg11

razdelilna omarica

obstoječa linija 

ureditev rg11 na podstrešje h.št. 43
in izvedba hpt

pridobitev soglasja za dostop na
podstrešje in montažo vod.
odcepnika na obsotječi kabel

-predvidena opt. spojka na 144vl
opt. kablu
-potrebno bo prepotegniti kabe, da
pridobimo cca 20m rezerve za
montažo op. spojke

Izvajalec:
-preveriti ureditev interne inštalacije
-posredovati informacije o tk
prostoru (ali se kabel zaključi v
panelu-uredi telemach)

-obstoječi dovod do objekta
-obstoječa vertikala
-obstoječi z. kabel naprej do soseda
h.št. 7

-preboj  stene na podstrešju
-ureditev HPT na h.št.9
-ureditev povezave naprej do h.št.
11

predvideni kabelski jašek na
obstoječo cevno kanalizacijo
-izvlačenje opt. kabla 4vl od 64a
zaradi rezerve(stranko prej opozoriti)
-uvlačenje 4vl do 64a in do
golobnjaka
-montaža male spojke in varjenje

PRIKLJUČNA TOČKA-ČEBELNJAK

TRASA IZVEN MEJE OBDELAVE
KATERO MORA TELEMACH POLOŽITI
V LASTNI REŽIJI 

opt.spojka

IZKOP POTREBNO IZVESTI V ROBU
PRIVAT PARCELE

-izkop, dvig tlakovancev, postavitev
prehodnega malega k.j. ob fasadi in
preboj stene
-HPT bo stranka imela v OBJEKTU

4vl opt. kabel

parc.št.70/2 k.o. 188 Police - SKLAD

parc.št.1197/1 k.o. 188 POLICE

parc.št.939/2 k.o. 187 Črešnjevci

odstranitev omarice

MOŽNOST B

MOŽNOST A

ureditev obesnega mesta

OPTKA OŠO!!!

NOVI HUB:
-kontejner že stoji
-optični dovod pripravljen

ureditev direktne spojke
demontaža aktivne opreme

predelava linije

predvideti spojko na oporišču in
navezavo na obostoječ z.kabel

k.j. z opt.spojko

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT 8 STANOVANJ

OPT. SPOJKA

zamenjava kabla

opt. spojka

5m izkopa jarka za zasip dovodnega
kabla do naročnika (''stranka sama
položila'')

Pred h.št. potrebna montaža
nadometne omarice tipa prebil6+al
-potrebno provizorij ojačevalec
preseliti v omarico-izvede Damjan
Pergar

el. drog točka B

premestitev kabla na elektro drog
Točka B

elektro drog točka A

premesitev linije na elektro drog
točka A

dodatno kabliranje qr540

obstoječa raz. omarica

izkop cca 40m

premesitev z linije na h.št.34

-direkt v k.j. montaža vodotesnega
odcepnika

-RG11Cu
-vertikala

uvlačenje RG11Cu

-uvlačenje od k.j. pri 34 - podometne
omarice 24 RG11Cu + 48vl opt. kabel

-demontaža

-montaža nadometne omarice
PREBIL1 
-vertikala (brez kanalov, ker se bo
jeseni objekt rušil)
-spojitev na obstoječi z. kabel kateri
poteka do h.št. 10

NAJEM OPORIŠČA

ob meji

stranka ima pripravljeno cev STF do
objekta

kabel rg11 zaključiti v objektu v
omarici

vertikala

iz jaška v zelenico pripraviti cev fi110 

predvidena postavitev k.j. na lokacijo
poškodovane cevi 2xfi50

k.j.-POstavitev

predvidena postavitev omarice

uvlačenje kabla RG11 od raz. omarice
cca 90m

@STRANKA izvede izkop
@FERATO položi cevi 

@STRANKA pridobi soglasje za izkop
in postavitev k.j. s plastičnim
pokrovom
@FERATO, montaža plastičnega k.j.

obstoječi kks kabel

gradbena dela uredi stranka

gradbena dela uredi telemach

uvlačenje RG11
3x cevi podaljšati v k.j.

položitev cevi fi32 (stranka izvede
izkop)

stranka položila sev v lastni režiji

obesno mesto

obesno mesto

47

37

34

58

53

50

57

65

00

po podatkih je tukaj optična spojka

omarica

izkop cca 60m + podalšanje cevi
1xfi50

rg11 cca
130m

omarica

RG 11

PODALŠJANJE CEVI DO OBJEKTA
CCA 3M (TLAKOVANCI)

SPOJITEV PRIPRAVLJENE CEVI S
STRANI STRANKE Z TELEMAH CEVJO
KATERA JE PUŠČENA NA PARCELO

montaža pasive in obrniti smer
napajanja na 98

izkop in uvlačenje rg11

spojka v obstoječem
k.j. na rg11

od omarice do k.j. uvlačenje coax 4

OJAČ. (stranka ne pusti dostop do
OJAČ.)

demontaža z. kablov

speljati kable v omarico in montaža
delilnika

predvidetinadometno  omarico na
drog prebil 6 + al

kable odstraniti iz objekta in speljati
vertikalno navzdol v predvideno
omarico

soglasje, za izkop cca 1m med
omarico in oporiščem

soglasje stranke za izkop cca 2m in
ureditev povezave med oporiščem in
razdelilno omarico

spojka

A (k.j.):
-rezerva 48vl kabel
-rezerva 144vl kabel

izkop cca 40m čez parkirišča do
novogradnje

predelava HPT
vertikala po fasadi

NI MOŽNO, prevelik strošek g.d.

k.j. na obstoječe cevi

k.j. na obstoječo
cev

C: QR540
-zaključitev v omarici

B: QR715 in QR540
-potrebna bo spojitev med
predvideno 715 in 540

A: QR715
-potrebna bo spojitev na obstoječo QR540

spojka naq qr540

izkop cca 3m in ureditev povezave
med oporiščem in omarico

obstoječa omarica

Šulinci N.H.Št.

plastična omarica prebil

odstranitev razdelilne omarice in
postavitev nove nerjaveče v bankino
občinske ceste

k.j. predvideti na konec cevi skozi
katero gre kabelpreko ceste

SPOJKA

SPOJKA

SPOJKA

SPOJKA

SPOJKA

C. raz. omarica

B. raz. omarica

A. raz. omarica

ELEKTRO OPORIŠČE (LESENO)

odklop kabla v omarici

stranka položila cev v lastni režiji od
objekta v k.j. (fi32)

NOVOGRADNJA N.H.ŠT. PRI 15

položitev cevi 3xfi63

-postavitev nerjaveče omarice
telemach
-preselitev opreme v omarico 

-zamenjava omarica za k.j. fi60
(uredi Komunala pod nadzorom
feratoja)
-ureditev spojk v jašku in podalšanje
linije v predvideno omarico

SNOP 12x7/4mm
SNOP 24x7/4mm

-izkop do objekta+cev fi32+kabel
RG11

-postavitev omarice PRIMA 120
(zelene plastične) na primarni vod

od omarice do k.j. QR540
od k.j. do hiše rg11

-predvidena postavitev k.j. na obstoječo cev fi110
-pred izvedbo zakoličba c.k. s strani geodeta

TRNJE N.H.ŠT. pri 51

-soglasje za postavitev oporišča
-postavitev oporišča
-montaža omarice na oporišče

obstoječi k.j. z optično spojko

predvidetki k.j. na cev

podboj fi 110, skozi cev speljati
2xfi32

GPON 1

K.J. OBSTOJEČI

K.J. v zelenico

1x fi50 pripraviti do meje obdelave

Obstoječa razdelilna omarica
Predviden K.J.:
-v zelenici pri vhodu v kompleks
Terme Banovci

Obstoječe mikrocevi:
-potrebno po predvidenem jarku
podaljšati v predviden K.J.

KJ1A-NE

SPOJKA

izkop po privat parceli (h.št. 12)

izkop v bankini cca 7m
(soglasje Občina Turnišče)

postavitev k.j. na cev fi110

ureditev povezave do objekta +
montaža omarice

postavitev k.j. zraven ob dovozni
cesti+mala spojka

priključna točka

KABELSKI JAŠEK 
-optična spojka (8vl rezerve)

spojkitev cevi 2x50 s
obstoječo cevjo 2x50

K:041212439 ga.MArija

K:041366432 g.Davorin
K:040469590 ga.Jožica

031243460 g.Edvard

-postavitev kompostnika zraven oporišča
-kabel v kompostnik (BAKRENI)
-premestitev ojačevalca iz h.št. 7
parcela v državni lasti (zavod za gozdove)i zato
zadevo postavite na hitro, ker tukaj soglasja tako
hitro ne dobimo....

Telekom drog

Telekom drog

Ulica dr. Kelemine 3 (novi leseni drog)

Ulica dr. Kelemine 1 (betonski drog)

Ul. heroja Megle 4 (A-drog)

k.j. na obstoječo cev

obstoječi k.j.

4vl

4vl

48vl

OBSTOJEČA NAPAJALNA OMARCA (pri APAČE 300)
od jaška z rezervo 48vl kablom do omarice potegniti 4vl kabel

OBSTOJEČA NAPAJALNA OMARICA APAČE 87B (zraven avtobusne postaje)
od jaška z rezervo 48vl kablom do omarice potegniti 4vl kabel

OBSTOJEČI JAŠEK
rezerva 48vl. opt.kabel cca 20m

-predvideti k.j. na obstoječo cev

OBSTOJEČI JAŠEK
Rezerva 48 vl.opt. kabla 20m

OBSTOJEČI JAŠEK
Rezerva 48vl opt. kabla cca 20m

OBSTOJEČI JAŠEK
rezerva 48vl kabla cca 20m

obstoječa razdelilna omarica

obstoječa razdelilna omarica

-postavitev k.j.
-postavitev omarice
-poivezava med k.j. in omarico

postavitev omarice na obstoječi kabel

TOČKA A (Ptujska cesta pri 32):
cev speljati v obstoječi kabelski jašek kateri je nameščen zraven oporišča v lasti Telekom

položitev cevi 2x50 (alkaten dvojček)

obstoječi kabelski jašek v bankini

cev fi50 pripravljena s strani stranke

ureditev spojke med predvideno
cevjo fi50 in obstoječo cevjo fi50

položitev:
1xfi32
1xfi50

položitev 1xfi32

podboj dovoza na privat parceli
obstoječa omarica od katere bomo
priklopili h.št. 154,155,153

obstoječa c.k. fi110

predi izvedbo poklicati:
152:  041231381
154:   040476754
155:  031262741
153:   040660086

RESTAVRACIJA

ČEVLJARSKI ATELJE
RECEPCIJA

GLAMPING

-položitev cevi fi50
-položitev kabla QR540

predvideni k.j. v bankini občinske ceste

položitev cevi fi63 v bankini občinske ceste

GPON OMARICA

izgradnja priključka

zamenjava kabla zaradi defekta
pred izvesbo obvestiti komunalo Ormož in stranko na h.št. 23

zamenjava spojke in zakop le te v zemljo

postavitev omarice na obstoječi in
predviden novi kabell

Odstranitev omarice

Predvidena razdelilna omarica zraven
elektro omarice

Premestitev napajalne omarice
Triprekatna omarica

trenutno zaporedna vezava
-omarica ob plotu na dovodni kabel
-spojka na kabel kateri poteka proti
h.št. 4
-spojka na kabel kateri poteka proti
h.št.4A

predvideti k.j. na obstoječo cev fi110
predvideni k.j. v bankino

parc.št. 1054/4 k.o. 107 Martjanci

navezava na obstoječo
cev

kabelski jašek z optično spojko

Začasna odstranitev tlakovcev in položitev cevi fi63mm

Podboj čes cesto in položitev cevi fi63mm

Obstoječa razdelilna omarica:
-potrebno vgravirati TELEMACH
D.O.O.

KJ3A1-SŠ

Zaključen snop cevi 12*7/4mm

K.J. z optično spojko

omarica z kaseto od katere gre optika
do h.št. 3,4 in v FN

K.J. v mejo obdelave

OBSTOJEČI K.J.
zamenjava

K.J.

K.J.

K.J. v mejo obelave

na lokacijo obstoječe omarice
postavitev k.j. fi60 z ltž pokrovom

povezava med predvidenim k.j. in
omarico

POSTAVITEV NERJAVEČE TELEMACH
OMARICE PRI OGRAJI

Predvidena postavitev ''malega
jaška'' in montaža majhne spojke
''mine''

NAVEZAVA NA JAŠEK OD KATEREGA
POTEKA CEV DO OBJEKTA

postavitev nerjaveče omarica zraven
el. omarice

odstrantev omarice in podalšanje
kablov v novo omarico

priklop 17 na zemeljski kabel
posledično odstranitev kabla med
17-19

zamenjava odcepnika

postavitev plastične razdelilne
omarice dimenzije 50/40cm v bankino
občinske ceste

parc.št.238/12 k.o. 189
Hercegovščak

lokacija pretrganja (cca 5m vstran od
omarice)

postavitev podzemnega k.j. (cca 2-3m vstran od greške
zaradi rezerve opt. kabla) + vgradnja male optične spojke

popravilo c.k.
uvlačenje kabla
varjenje v omarici

parc.št. 179/1 k.o.
JAMNA

cca 2m vozišča
1m pločnika

proste kapacitete mikro-cevi - SNOP
4 mikrocevi

obstoječa omarica A

obstoječa omarica B

prikop naročnika na novo zemeljsko
linijo

podalšanje cevi do objekta v kolikor
žeiljo oz. so naročniki

1xQR540 med omaricama po
obstoječi c.k.

obstoječa omarica A

obstoječa omarica B

OBSTOJEČA OMARICA

soglasje parcele
238 k.o. polana

PREDVIDENI K.J. Fi60 V MEJO
OBDELAVE

PREDVIDENI K.J. FI60 NA
OBSTOJEČO CEV 2xFI50

OBSTOJEČA RAZDELILNA OMARICA

PREDVIDENI K.J. V SKLOPU FAZE 2

-obstoječe oporišče
-omarica na oporišču

zaključitev kabla z delilnikom
rauvod zračnega kabla RG11 preko
oporišča-ulična razsvetljava

odstranitev zračnega kabla med 6-5

podaljšanje cevi fi14/10mm do
lokacije predvidenega k.j.
soglasje parc.št. 2013/2 za možnost
izkopa

B: priklop optike

predvideni k.j. fi60 z ltž pokrovomna
obstoječo cev 14/10mm
v jašku predvideti spojko - malo

c.k?

14/10mm

dvojček 2xfi50

-premestitev omarice
-ureditev nove povezave do h.št. 33
in 32 (+prevezava na linijo)

-premestitev omarice
-ureditev novih kablov do21, 22 (+prevezava)

1xfi63
asfaltiranja kirje občina

A:optična spojka

Ureditev modema v objekt-vratarnica
(dogovorjeno z Andrejem Križman)

k.j.

obstoječi k.j. s opt. spojko

predvideni k.j. na obstoječi dvojček
k.j. potrebno postaviti kot
dogovorjeno (čim bolj v bankino tako
da cev zajamemmo v robu)

predvideni izkop in položitev cevi fi32uvlačenje optike (glede kapacitete
vlaken skomunicirati s projektivo)

stranka ima pripravljeno cev pri
elektro omarici

potreben podboj pod tlakovanci

LATNIK: RS
ZAKUPNA PRAVICA: RADGONSKE
GIRICE

LASTNIK: Franc Jaušovec, Zbigovci 22

prestavitev obstoječe omarice za 1m

podboj fi110

greška

spojka - navezava na obstoječi z
kabel

OBST. OPTIČNA
SPOJKA

Saša Mesarič, Žolgarjeva ulica 20,
2000 MAribor

Bojan Verzel, Črešnjevci 32B, Gornja
Radgona

Občina Gornja Radgona

potrebna vertikala navzdol in
montaža nadometne ali podometne
omarice za montažo ojač.

klin+z.kabel

provizorij kabel po tleh

klin+z. kabel

K.J.
-predvidena optična spojka

dograditev c.k. cca 85m

izkop tik ob ograji (po privat parceli

podboj ali dvig tlakovancev

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče
najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče
najeto oporiščenajeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče

najeto oporišče
najeto oporišče

postaja

60

B ( novi k.j.):
-rezerva 48vl kabel

rekonstrkucija pločnika+ko.steze

novogradnja kolesarska steza

IZKOP VSAJ 1,5m VSTRAN OD
PLOČNIKA 
-20m ročni izkop

IZKOP VSAJ 1,5m VSTRAN OD
PLOČNIKA
-50m stronji izkop

00

01

02
03

04-spojka

05

06

07 spojka

08

obstoječa spojka

041222632

cev 1xfi63 sopoložiti na desni strani
makadamske dovozne ceste in na
koncu cev zaključiti na levi strani

novogradnja

potencial za naprej

sopoložiti 2xfi50

sopoložiti 2xfi50

z rdečo, obstoječa c.k.

obstoječi k.j.

obstoječa c.k.

spojka

Telekom jašek

pretrgana cev 14/10mm + mikrokabel 4vl:
-potrebna sanacija cevi in ponovno uvlačenje 4vl mikrokabla od k.j. do objekta
-2xvarjenje

omarica+vertikalapriklop

selitev kabla+aktivne opreme

najem el.oporišča

položitev fi32, rg11 + UTP
izkop uredi koncut 041660840

Lastnik zbigovci 7 je fran 041707917
izkop v četrtek

stranka: 040598770

-montaža omarice na oporišče
-preselitev ojač iz h.št. 22 v omarico
na oporišče
-vertikala v omarico

naročnik

vzeti naročilo, da se stranko migrira
na optiko

privat

privat

privat

privat

Obstoječa raz. omarica

postavitev k.j. pred omarico v
bankino 
zajeti vse cevi

obstoječa raz. omarica + kj

obstoječi kj

obstoječa raz.omarica

predvideni k.j.:
-v pločnik
-v k.j. predvideti malo optično spojko

položiti dodatno cev fi63mm

2x coax

5xcoax

obstoječi kabel

izkop cca 2-5m in podalšanje kabla
do objekta

el. oporišče
ureditev zapisnika

-predvideti mali k.j. s bet. pokrovom
čim bližje objektu, da ne bo na poti
oz. poškodovan
-v k.j. predvideti rezervo 4vl (cca
15M) opt. kabla za možnost
PRIKLOPA 57 

k.j. z OBSTOJEČO OPT. SPOJKO

OPT. KABEL 4VL

obstoječa omarica

montaža omarice tipa prima 120 pri
oporišču

cev pripravljena s strani stranke

CEVFI63 do meje obdelave
(pustiti izven asfalta)

CEVFI63 do meje obdelave
(pustiti izven asfalta)

obstoječi k.j.

SKLOP 1

obstoječi k.j.

SKLOP 2

postavitev k.j. na obstoječo cev

SKLOP 4

SKLOP 2

obstoječi k.j.

Obstoječi k.j.

SKLOP 4

obstoječi k.j.

SKLOP 3

predvideti k.j. na obstoječo cev

obstoječi k.j.

SKLOP 3

k.j. pri omarici ( do omarice predvideti
fi63mm)

k.j. pri omarici
do omarice predvideti fi63mm

cev fi63 do omarice

cev fi63 do omarice

navezava na obstoječi k.j.

navezava na obstoječi k.j.

potreben izkop cca 1m in ureditev
cevi v omarico

-predvidena postavitev k.j. na obstoječo cev 1xfi50 + 3x fi32
-zraven k.j. predvideti razdelilno omarico (nerjaveča Telemach)
-prestrečti kabel rg11 Cu kateri poteka do h.št.23, montaža odcepnika

stranka si bo sama dvignila tlakovance, potreben samo izkop do
objekta cca 20m+uvlačenje kabla rg11 od predvidene raz. omarice

cev položiti malenkost ven iz dovozne
poti, ter narediti spojke

prestavitev omarice pred hišo zraven
dovozne poti

izkop cca 20m in položitev cevi fi63
po cevi podaljšati obstoječe kable do
nove omarice

-obstoječi k.j. v katerem je
pripravljen kabel 48vl v dolžini za
uvlačenje do omarice GPON (UNIGO
POTRDIL)-pred polaganjem cevi preveriti tip

obstoječe cevi
-v kolikor je fi110 skozi njo podaljšati
fi63 do k.j,
-v kolikor je fi50, potrebno polaganje
fi50 in spojitev

parc.št. 554 k.o. 591 Slatinski dol (DRSI)

B:
-2x spojitev oz. navezava kabla PRG11 na 2x naročniški kabel

dolga linija COAX 8

A:
-podalšanje 2x fi32 v omarico
-uvlačenje po ceveh 2x PRG do oporišča na katerem je omarica
-spojitev dveh kablov na obstoječi kabel kateri posamično poteka do naročnika

izkop od omarice do oporišča

izkop od oporišča do pripravljene cevi

-predvideti k.j. pred razdelilno
omarico
-ureditev povezave 2xfi63 med k.j. in
omarico

-predvideti k.j. pred razdelilno omarico
-ureditev povezave 2xfi63 med k.j. in omarico

postavitev k.j. na obstoječo cev

navezava na obstoječi k.j.

-predvideti k.j. pred razdelilno omarico
-ureditev povezave 2xfi63 med k.j. in omarico

navezava na obstoječi k.j.

stranko potrebno preklopiti na
zemeljsko omrežje

izkop in podaljšati cev do objekta cca
40m

uvlačenje kabla rg11 od omarice do
objekta

podboj direk v k.j.

izkop do objekta

PRG11

OMARICA

novogradnja

odvzemno mesto-napajanje z el.
energijo

predvidena omarica

izkop cca 25m

postavitev omarice+ selitev hpt

dodatni izkop cca 25m

postavitev omarice

izkop do omarice na fasadi cca 10m

k.j. glavni

obstoječi opt. kabel

predvideni 96vl opt. kabel

48vl opt. kabel

urediti kabel xy vlaken v glavni k.j.
(karahmet izvajal dela v okviru MBP)

2x PREDVIDENI K.J. (dograditev c.k.: podboj cca 5m, izkop)

(B) FN POTRČEVA
-48vl opt. kabel (4x12) speljati v omarico
-v k.j. zraven omarice predvideti 15m rezerve!

(A) K.J.
-obstoječa spojka

NOVOGRADNJA (24 stanovanj)

uvlačenje po cevi QR540 zemeljski od
omarice do droga cca 120m

razvod z. kablov RG11 Cu zračni od
droga v omarico pri drogu cca 40m

razvod zračnega kabla rg11 od omarice
pri drogu-drog-objekt cca 60m

A: OMARICA

B: OMARICA pri DROGU

C: OBJEKT

Predvidena postavitev oporišča

1

2

12

59

13

45B

14

53

65A

55

KJ2C-NE

KJUVOD

uporabiti snop 4x7/4

-predvideni K.J.
-predvidena mala opt. spojka

KJ3C-NE

snop 4x7/4mm

24

21

26

27

41

30

31

14b

14a

8

6

9

5

1 2

k.j. predvideti na snopt cevi 4x7/4 in
2x16/12

predv ideti položitev 4x7/4mm, 
(rezerva za 10, 7)

položitev 3x7/4mm
(rezerva za 33)

predvideti položitev 3x7/4mm
(rezerva za 14)

QR540 RG11

izkop cca 2m po občinskem 
ostalo na privat

k.j. z opt. spojko

v kj pustiti rezervo 48vl opt. kabel

KJ3A1-1-SŠ

KJ3A4-SŠ

KJ1B-SŠ

KJ3C1-SŠ

KJ4C-SŠ

DODATNA položitev cevi fi50

KJ5C-SŠ

NOVOGRADNJA

POSTAVITEV K.J. fi80, ltž
(prehodni kj)

spojka

NOVA SPOJKA NA 48vl opt kabel

opt.spojka

opt.spojka

opt.spojka
(SPLITER)

opt.spojka

opt.spojka
(SPLITER)

opt.spojk
a

opt.spojk
a

opt.spojka

opt.spojka
opt.spojka-
SPLITER

opt.spojka

opt.spojka

opt.spojka
(SPLITER)

opt.spojka
SPITER

opt.spojka
SPITER

opt. spojka

popravilo cevi fi32
-pretrgana optika 4vl
-pretrgana cev fi32

montaža male spojke v kj

obstoječa opt. spojka

cca 390m

postaja

spojka

spojka

spojka

45

parc.št.1295 k.o.
208 Negova

parc.št.1296/3 k.o.
208 Negova

parc.št.732/2
k.o. 208 Negova

parc.št.741/5 k.o. 208 Negova

parc.št.1333/1 k.o. 208
Negova

20a

obstoječa
opt spojka

TUKAJ VZAMI KOLUT CEVI FI63

TUKAJ VZAMI 2XLTŽ
TELEMACH

-po podstrešjih
-obstoječi kanali v bloku (inštalacija ok)-
od podstrešja dol

-obstoječi kanali v bloku (inštalacija
ok)-od podstrešja dol

potrebna
interna
inšatalacija

-obstoječi kanali v bloku, potrebna
ureditev klet - prvo nadstropje

potrebna cela interna inštalacija
cev speljana v klet

potrebna inštalacija

potrebni kanali po
garaži do kleti
objekta+inštalacija

ureditev dovoda v klet-izgradnja c.k.
inštalacija vse ok

potrebna inštalacija + dovod c.k. v
klet

lokacija k.j.
-cev pripraviti do jaška (ne v jašek)

do prvega predvidenega k.j. položiti
cev fi110 (zaradi možnosti navezave
na obstoječo cev fi110)

KJ1
splitter

KJ4
splitter

1.Kroška ul.,
M.Sobota-MOST

3.Murska ul.,
Krog

fi50

fi50

fi110

parc.št.5473 k.o. 105 MURSKA SOBOTA

parc.št.2707/1 k.o. 127 KROG

Parc.št.3113 k.o. 127 KROG

Kunova 20

1.SLIKA

2.SLIKA

El. oporišče

od omarice do zelenice-vzdolž robnika
potrebno rezati asfalt v parkirišču in
položiti cev fi63
K:030999095 g. Peter Petek (vodja
Mercator) -prej obvestiti

izkop do priključne točke na
objektu+soglasje stranke
prej obvestiti lastnika
031330168, g.Kuhar

C BLOKB
predvideti rezervo za opt. spojko

kabel uvlečti direkt v
omarico -prtličje

48vl opt. kabel

A
k.j. z obstoječo opt. spojko

1

2
3

4

5

7

8

9

10

6

po obsotječi k.k. STF 110mm
potrebno podaljšati predvideno
fi63mm do k.j. v dolžini cca 12m

k.j. z opt. spojko

-dvig obstoječega  k.j. na nivo asfalta 
-v kolikor cev ni prehodna:
rezanje asfalta od roba do roba rezanega asfalta, sanacija cevi 2xfi110 (na lokaciji neprehodnosti)

postavitev k.j. na cevi v zelenici ob pešpoti 

-postavitev k.j.na cev
-podboj cca 45-stopinj (da ne bo 90 kot) v zelenico 
-izkop po zelenici
-podboj v obstoječi k.j.

(A)
K.J. z OPT.SPOJKO

(B)
OBJEKT

Delovno TELEMACH
PREDVIDENI JAŠEK FI60

PREDVIDENA CEV AC32mm (sekundar)

Delovno obstojece
OBSTOJEČA OPTIKA V KABELSKI KANALIZACIJI

OBSTOJEČI JAŠEK FI60
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VODOVOD SISTEMA B d.o.o., vpisano pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, št. reg. vpisa: 2014/9689, Matična št.: 6564178000,  
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Številka: VB-05-2021-273/1 
Datum: 20.7.2021 
 

NAROČNIK:  ZEU DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., ULICA STANETA ROZMANA 5, 
9000 MURSKA SOBOTA 

INVESTITOR:  Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice 
 

Na vlogo, ki smo jo prejeli dne 12.7.2021 kot upravljavec vodovoda izdajamo 

SMERNICE 

na  Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora AD 

10,  na parc. št. / k.o. /, št. načrta OPPN-3/21-I, z dne MAJ 2021 , ki ga je izdelal ZEU DRUŽBA ZA 

NAČRTOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., ULICA STANETA ROZMANA 5, 9000 MURSKA SOBOTA. 

A.   Splošno: 
1. Izvesti je potrebno manjkajoče vodovodno omrežje na obravnavanem območju v skladu s situacijo vodovoda 

v prilogi. 
2. Objekte je potrebno priključiti na javno vodovodno omrežje, s samostojnimi priključki. 
3. Na priključkih se izvedejo vodomerni jaški, katerih lokacijo določi upravljavec vodovoda. 
4. Do območja OPPN poteka obstoječi vodovod PE Φ63.  
5. Na obstoječi vodovod PE Φ63 ni mogoča montaža hidrantne mreže, zato se požarna varnost ne more 

zagotavljati. 
6. Za potrebe priključitev predvidenega dela naselja je potrebno izvesti hidravlični izračun o ustreznosti 

dimenzije obstoječega vodovoda PE Φ63.  
 

B. Pri izdelavi dokumentacije in izvedbi je potrebno upoštevati: 
1. Tehnični pravilnik na Vodovodu sistema B (Ur. List RS št. 14/2018). 

 
C. Izvedba vodovodnih priključkov: 

1. Pred izvedbo priključka mora investitor izpolniti VLOGO ZA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA in skleniti 
z upravljavcem POGODBO O DOBAVI VODE. 

2. K vlogi za SKLENITEV POGODBE O DOBAVI VODE je potrebno priložiti: 

• pozitivno mnenje za priključitev; 

• pravnomočno gradbeno dovoljenje; 

• dokazilo o plačilu obveznosti v skladu z občinskimi predpisi (komunalni prispevek…), iz katerega mora biti 
razvidno, kdo je investitor (plačnik) gradbenih in montažnih del, ter v kakšnem obsegu; 

• dokazilo o služnostni pravici (v korist investitorja) za izgradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka na 
vseh zemljiščih, ki niso last investitorja v koridorju 3,00 m; 

• dovoljenje za poseg v javno površino. 
3. Vsa montažna dela pri izvedbi priključka, vodomernega jaška, zakoličbo in vnos izvedenega stanja v operativni 

kataster vodovoda, lahko izvede samo upravljavec vodovoda ali njegov pogodbeni podizvajalec. 
 

Veljavnost smernic je 2 leti.  

Tehnični vodja: 
Boštjan Zver 

 

 

Direktor: 
Daniel Kalamar 
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- ZEU DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., ULICA STANETA ROZMANA 5, 9000 MURSKA SOBOTA 

Priloga: 

- Situacija vodovoda 
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predv. hidrantarmaturni jašek

Predv. predelava armatur v
armaturnem jašku in
predvideni elektro priključek.

zračnik

blinda

predv.
navezava

predv. ukinitev cevovoda PE Φ110

predv. navezava

spremembe po PZI dokumentaciji.
Predlagala MOMS - na južni strani
ceste je nov asfalt in pločnik. 

Vodovarstveno območje
Fazanerija (VVO II)

predv.  podzemni hidrant

predv. priključek PE Φ63 
predv. vodomerni jašek (DN32)

predv. nadomestni podzemni hidrant
in ventil za prevezavo sekundarnega voda PE Φ32
se locirata v parceli 2640, k.o. Puconci

Vaški vododovod - se ukine

vaški cevovod

interni hidrant pred vodomerom

interni hidratn pred vodomerom

Se predvidi v kolikor se v požarni
študiji ugotovi da je potreben.

prepust 2.8 x 2
m

pred. škatlast prepust 2x2m, 12m

odvzem vode iz vodomernega jaška za prireditve

odvzem vode iz hidranta

Mesto defekta

prestavitev hidranta

prestavitev hidranta

prevezava hidranta

obst. vodomerni jašek za objekt Večeslavci 64 

Predvideni reducirni ventil
(varianta 2)

Obst. ČRP Gornji Črnci
(Rom) se ukine

Reducirni jašek

armaturni jašek

Predvideno črpališče ob nadgradnji
pomurskega vodovoda

Predvideni reducirni ventil
(varianta 1)

Predviden merilni jašek v sklopu
nadgradnje pomurskega vodovoda

Obstoječa polnilnica - polnilni jašek

Predv. vodomerni jašek za Grad 134A
predv. vodomenri jašek za Grad 133A

obst. vodomerni jašek 1/2

Precevitev obstoječega cevovoda PVC DN
200 z predv PE Φ110 

Predv. vodomerni jašek za kopališče MS

predv. vodomerni jašek za NŠ Mura

potrebna prevezava 2x PE fi90
Navezava na PE fi75 po PZIju

Navezava na fi75 in fi 90 po PZIju

Navezava na PE fi50 po PZIju

Skupni vodomerni jašek za
novogradnjo in za objekt Martinje 40

Varianta 1 - po projektnih pogojih

Varianta 2 - alternativa 

Neustrezni armaturni jašek z reducirnim
ventilom se zamenja z novim

območje OPPN

Ventil 1 - podzemniVentil 2 - podzemni

Ventil 3 - podzemni

Ventil 4 - v okvari v jašku

Varianta 2 - alternativa

Varianta 1 - po projektnih pogojih

Ukinitev reducirnega ventila

Montaža novega reducirnega
ventila za naselje Peskovci

Reducirni jašekReducirni jašek

Armaturni jašek
Armaturni jašek

obstoječi armaturni jašek

obst. nadzemni hidrant se
zamenja s podzemnim hidrantom

PE Φ315

Obravnavano
območje

Podvrtavanje varianta 1:
Koordinate izkopa: 593678.40; 180763.47
Nivo terena 357.1 m n.v.

Nivo vode v VH: 356,7m - 359m 

Podvrtavanje varianta 2:
Koordinate izkopa: 593681.97; 180740.69
Nivo trena: 355 m n.v.

obstoječi hidrant se zamenja z
novim podzemnim hidrantom

Obnova transportnega cevovoda DN
300 v dolžini cca 412 m in izvedba
novih priključkov Lemerje 50 in 55. 

Obnova sekundarnega vodovoda okrog
objektov Lemerje 51-54 in prečkanje
cevovoda PE fi 110 regionalne ceste. 

Obnova in prestavitev sekundarnega
vodovoda PE fi110 (v skupni dolžini
cca 131m) in PE fi 63 (v skupni dolžini
cca 219 m) ter zamenjava hidranta s
podzemnim hidrantom. 

odvzem iz hidranta

odvzem iz pitnika

Predv.
hidrant

predvideni cevovod se izloči
iz projektne dokumentacije

predv. sekundarni vod PE Φ 63 

predv. prevezava priključka
za  objekt Grad 107

predv. priključek za hotel

predv. hotelski kompleks

Sočasno z vodovodom se izvede še
kabelska kanalizacija za optiko (za potrebe
upravljanje vodovoda) - izjemoma
dovoljeni manjši odmiki - 0,5 m.

ČRP Dolnji Slaveči 1

glavna linija iz VH Krašči

glavni vodomoer, ki se ne popisuje

predvideni armaturni jašek
za sekcijsko zapiranje

predvideni reducirni
armaturni jašek. 

Območje OPPN AD10

Priključeni na javni vodovod

Nepriključeni na javni vodovod

Predv. PE Ø110

Obstoječi vodovod

armaturni_jaski

reducirni_ventili
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Številka: 3563-0067/2022-2
Datum:  18. 5. 2022

Zeu družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
Ulica Staneta Rozmana 5
9000  Murska Sobota

Zadeva: OPPN za EUP AD 10 v občini Moravske Toplice (id. št. 2472) – mnenje nosilcev urejanja prostora 
na osnutek načrta

Na osnovi vaše vloge št. 87320/3, z dne 24. 3. 2022, prejete dne 24. 3. 2022, podajamo na podlagi 111. in 119. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in v skladu s 97. in 98. členom 
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 
46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb) mnenje k osnutku OPPN za EUP AD 10 v občini Moravske Toplice (id. 
št. 2472).

Pri pripravi mnenja smo upoštevali priloženo gradivo, ki je prispelo po e-pošti.

Gradivo vsebuje:
 pooblastilo z dne 9. 6. 2021 (Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice),
 Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora AD 10, št. OPPN-3/21, 

(ZEU, d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota),
 ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora AD 10 (ZEU, d. o. o., Ulica 

Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota).

Zavod RS za varstvo narave je dne 30. 3. 2021 izdal posodobljene Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora 
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-
prostora_.pdf. ter dne 11. 8. 2022 konkretne naravovarstvene smernice in mnenje o potrebnosti izvedbe presoje 
sprejemljivosti za Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora AD 10 (id. št. 2472) občine Moravske 
Toplice (št. dokumenta: 3563-0080/2021-2).

Ugotavljamo, da osnutek OPPN za EUP AD 10 v občini Moravske Toplice (id. št. 2472) v celoti upošteva splošne 
smernice.

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema glede na Občinski prostorski načrt občine Moravske 
Toplice (Uradni list RS, št. 67/17, 66/20, 108/21 in 184/21) območje enote urejanja prostora AD 10. Območje OPPN 
obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520/1, 1520/2, 
1520/3, 1524, 1566, 1571, 1574, 1575/1, 1575/2, 1576/2, 1577/1. 1577/2, 1578, 1584, 1585, 1615/1, 1615/3, 1616, 1618, 1619/2, 
1619/3, 1620/3, 1621/1, 1621/3, 1621/4, 1622, 1625/1, 1625/2 in 1735/2 vse v k. o. Andrejci, skupne površine 58.801,9 m2 
(5,9 ha). Območje OPPN je po podrobnejši namenski rabi opredeljeno pretežno kot površine podeželskega naselja, 
z oznako podrobnejše namenske rabe prostora SK in delno kot površine cest, z oznako podrobnejše namenske 
rabe PC. Območje OPPN se nahaja na ekološko pomembnem območju (EPO), Naturi 2000, zavarovanem območju 
narave (Krajinski park Goričko) in erozijskem območju. Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se načrtuje:

 gradnja stavb namenjenih bivanju s spremljajočimi dejavnostmi,
 gradnja gradbenih inženirskih objektov (prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura),
 gradnja pomožnih objektov,
 ureditev zunanjih površin (utrjene in zelene površine…),
 drugi gradbeni posegi.

https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf
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Ugotavljamo, da osnutek načrta OPPN za EUP AD 10 v občini Moravske Toplice (id. št. 2472) v celoti upošteva 
splošne in konkretne smernice.

Vplivi izvedbe OPPN za EUP AD 10 v občini Moravske Toplice (id. št. 2472) so iz stališča varstva narave sprejemljivi.

Lep pozdrav

Pripravil(a):
Sandra Zvonar, prof. geog. in biol.
naravovarstvena svetovalka

                  

Simona Kaligarič, univ. dipl. biol.
visoka naravovarstvena svetnica
vodja OE Maribor

                  

Poslano:
 naslovniku po e-pošti: leon.cigut@zeu.si,
 arhiv.

V vednost:
 po e-pošti: park.goricko@siol.net.

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.
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