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◄

◄

varianta B

fekalna kanalizacija

varianta A
fekalna kanalizacija

A1

A1

A2

C1

B

C2

◄

Za izgradnjo novega voda se uporabi
obstoječa elektro-kabelska kanalizacija

◄

Predvideno vodovodno omrežje za obravnavano območje se priključuje
na obstoječe omrežje v vodovodni jašek, ki se nahaja ob javni poti JP
826291 (Bašelj:Naglič(HŠ14) - Belca (vodovodno zajetje))

◄

Predvideno vodovodno omrežje za obravnavano območje
poteka vzporedno z načrtovanim magistralnim vodovodom

◄

Varianta - priključitev na
električno omrežje

◄

◄
◄

◄

◄

◄

◄

◄

TP Bašelj 285

Priključek na predvideno javno
kanalizacijsko omrežje (varianta)

◄

Možen priključek na
obstoječe TK omrežje

◄

Priključek na predvideno
javno kanalizacijsko omrežje

◄

Za napajanje novih in obstoječih
porabnikov je potrebno zgraditi
nov NN izvod iz obstoječe TP 285 Bašelj

Z3 (3 m3)

Z2 (6 m3)

Z1 (9 m3)

nH

(4.5.2.) Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
priključevanja objektov na gospodarsko javno

infrastrukturo ter grajeno javno dobro
- prikaz priključevanj na GJI
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Saša RUTAR, upr.teh.

Borut ULČAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0415A

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
ZA OBMOČJE podEUP BA 04/2

Borut ULČAR, univ.dipl.inž.arh.

Vera RUTAR, poobla.arh. ZAPS 9090
Miro PUSTOVRH BENDA, abs.kraj.arh.

DOPOLNJEN OSNUTEK

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI
NAČRT ZA OBMOČJE podEUP BA 04/2

LASTNIKI ZEMLJIŠČ (Košnik, Zupin, Voršič,
Koželj, Drempetič)

Merilo 1:2500 0 12.5 25 50 75m

območje OPPN podEUP BA 04/2

načrtovane stavbe

obstoječi pomožni objekt

magistralni vodovod

cevovodi za pitno vodo

hidrant

elektroenergetski vodi SN

elektroenergetski vodi NN
ukinitev

komunikacijski vodi

meteorna kanalizacija
ukinitev

zadrževalniki meteornih
voda (Z1, Z2 in Z3)

fekalna kanalizacija

priključni jašek oziroma mesto priključitve

transformatorska postaja

obstoječe     predvideno

nH

Komunalni vodi:

►

►


