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3.5.1.T.1 TEHNIČNO POROČILO 
 
T.0.1 PREDMET DOPOLNITVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
Predmet dopolnitve projekta je podaljšanje ceste Z2 za 22m. z podaljšanjem ceste Z2, se bo 
komunalno opremilo dodatne 4 parcele območja. Do dopolnitve oz izvedbe dostopne ceste 
je prišlo zaradi izvedbenega načrta - širitev območja pozidave. 
 
T.1.1 SPLOŠNO IN OBSTOJEČE STANJE 
 
Investitor, Občina Radenci namerava komunalno opremiti zemljišča za gasilskim domom 
Radenci, ki bodo namenjena za stanovanjsko gradnjo. 
 
Predvidena je ureditev 14 parcel, za gradnjo stanovanjskih objektov. Obstoječa zemljišča 
sedaj v naravi predstavljajo travnik.   
 
Zemljišča so z OPN Občine Radenci opredeljena kot zazidljiva zemljišča.   
 
Tangirana zemljišča so se že razparcelirala, in sicer po zasnovi Parcelacija območja v 
Radencih za Gasilskim domom, ki ga je izdelalo podjetje Progrin, št projekta U-03P-2009. 
 
Predvidevajo se naslednje ureditve: 
- izgradnja dovozne ceste, kot podaljšek obstoječe oz. predvidene ceste po projektu BNG 

Bojan Safran s.p.  v dolžini 93m. Ob cesti se uredijo tudi enostranske površine za pešce 
in kolesarje, širine 2.50 m na desni strani ceste. Cesta se bo lahko kasneje podaljšala za 
potrebe parcel, ki se v tej fazi ne urejajo. 

- izgradnja dveh priključnih cest za potrebe posameznih parcel, na koncu le teh se uredi 
obračališče kot krožno križišče s povoznim otokom  

- izgradnja mešanega kanalzacijskega sistema 
- Izgradnja vodovoda za potrebe parcel in zagotovitev požarne zaščite območja 
- Ureditev cestne razsvetljave 
- Izvede se tudi rušitev dreves itd v območju predvidene ureditve 
 
Številka projekta je PR-11/18, obdelana je komunalna oprema na območju predvidene 
ureditve, in sicer prometnice, kanalizacija ter vodovod.  Izvedejo se tudi hišni priključki za 
posamezne parcele. 
  
Vrsta projektne dokumentacije je PZI.  
 

1.0 Osnova za projektiranje 
 
Osnova za projektiranje  je bil izdelan  geodetski posnetek in geodetski načrt s strani firme 
Geopoint, Ivan Šebjanič s.p. iz Gornje Radgone v merilu 1:500, ki se je izdelalo za potrebe 
izdelave projektne dokumentacije za parcelacijo območja. 
 
Pri projektiranju je bila upoštevana tudi predhodno izdelana dokumentacija, in sicer: 
- parcelacija območja v Radencih za Gasilskim domom, Progrin, št. načrta U-03P-2009 
- Ureditev dovozne ceste za potrebe Gasilskega doma in komunalne opreme dveh parcel, 

ki ga je izdelal BNG Bojan Safran s.p.  
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2.0 Predhodno izdelana dokumentacija  
 
- Parcelacija območja v Radencih za gasilskim domom, št. projekta U-03P-2009, ki ga je 

izdelalo podjetje Progrin d.o.o. iz Gornje Radgone. Sprememba parcelacije se je izdelala 
zaradi potrebe po ustreznih parcelah, ker po parcelaciji v sklopu prostorskih aktov niso 
bile zagotovljene parcele ustrezne velikosti, ob upoštevanju izgradnje prometnic in 
kolesarskih stez.  

 
T.1.2 PREDVIDENE UREDITVE 
 

A) OBMOČJE OBDELAVE 
 

Predvidena gospodarska javna infrastruktura se bo zgradila v naselju Radenci, in obsega 
naslednje parcele: 
 
36/15, 36/16, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20, 36/21, 36/22, 36/23, 36/24, 36/26, 36/27, 37/4 vse 
k.o. Radenci 
 

B) PROMETNICE 
 

Dovozna cesta na predvideno območje se izvede kot podaljšek obstoječe oz. sprojektirane 
ceste do Gasilskega doma Radenci po projektu BNG. Profil ceste se predvidi kot je v 
obstoječem projektu, širine 5.00m, uredi pa se tudi enostranska površina za pešce in 
kolesarje na desni strani, širine  2.00.  Med cesto in površino za pešce in kolesarje se 
predvidi zelenica v širini 1.50 m. Cesta se bo kasneje lahko podaljšala, če se bo izvedla v 
prihodnosti komunalna ureditev na parcelah, kjer se v tej fazi ne urejajo.  
 
Dolžina predvidene ceste znaša 93 m.  
 
Na to cesto se priključujeta dve stranski cesti, ki se na koncu uredita z obračališčem, 
izvedenim kot krožno križišče. Cesta Z1 se izvede za potrebe 4 parcel na levi strani ceste v 
dolžini 71 m, cesta Z2 pa na levi strani za potrebe dveh parcel, cesta pa se bo lahko . Širina 
obeh stranskih cest je 4.50 m, z muldo oz. bankino v širini 0.50m. 
 
Ob skrajnem robu območja se uredi tudi ločena površina za pešce in kolesarje - pot, ki se 
naveže na Gubčevo ulico.  Širina poti je 2.50 metra.  Dolžina poti med dovozno cesti in 
Gubčevo cesto znaša 112 m. 
 
Iz predvidenih cest se pustijo dostopi na predvidene privatne parcele. 
 

C) MEŠANA KANALIZACIJA 
 
Predvidi se mešani kanalizacijski sistem za potrebe odvodnjavane meteorne vode iz cest ter 
komunalne odpadne vode predvidenih objektov. Priklop kanalizacije je predviden v Gubčevi 
Ulici, kjer se priklopi na obstoječi mešan Boračevski kolektor. Profil cevi bo med PVC DN250 
– PVC DN400. Za potrebe predvidenih parcel ni predvidene meteorne kanalizacije, ampak 
bodo lastniki parcel strešne vode in vodo s parkirišč ponikali v lastnih ponikovalnicah.  
Mešani kanali se predvidijo v cestah ter v poti. Ob poti se izvede tudi vtok zalednih voda iz 
območja nad parcelami. 
Parceli P1 in P6 že imata izvedena priključka na fekalni kanal, in sicer sta izvedena v kanal 
ob Kapelski cesti, skupaj z bloki in Gasilskim domom. Za potrebe ostalih parcel se predvidi 
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nov mešani kanal, do Gubčeve ulice, ker gravitacijsko ni možno speljati v obstoječi kanal na 
Kapelski cesti.  
 

D) VODOVOD 
 
Za potrebe priključitve predvidenih parcel se predvidi vodovod PE 100, ki se priključi na 
projektiran vodovod po projektu BNG. Predvidijo se tudi priključki na parcele ter hidranti za 
zagotovitev požarne zaščite. 
 

 

E) POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE  
 
Ob predvideni dovozni cesti in na zahodnem delu parcel območja se predvidi obojesmerna 
pot za pešce in kolesarje v širini 2.50 m. Med dovozno cesto in potjo se uredi zelenica v širini 
2.00 m. 
 
T.1.3 NORMALNI PREČNI PROFIL  
 

- DOVOZNA CESTA 
Element prečnega prereza  širina 
Zelenica do parcelne meje  
Mulda 0,50 m 
vozni pas 2,50 m 
vozni pas 2,50 m 
Zelenica 1.50 m 
Površine za pešce in kolesarje  2,50 m 
Zelenica do parcelne meje  
skupaj min. dovozna ceste 9,50 m 
 
- CESTA Z1, Z2 
Element prečnega prereza  širina 
Bankina, mulda 0,50 m 
Vozišče 4,50 m 
Bankina, mulda 0.50 m 
skupaj min. cesta Z1, Z2 5,50 m 
 
- pot 
Element prečnega prereza  širina 
Bankina 0,30 m 
Vozišče 2,50 m 
Bankina, mulda 0.30 m 
skupaj min. cesta Z1, Z2 3,10 m 

 
T.1.4 PREDVIDENI POSEGI NA VOZIŠČU IN USTROJ 
 
Na predvidenih cestah je predvidena zelo lahka prometna obremenitev. 
 
Predviden je naslednja sestava voziščne kostrukcije: 

- 25cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 
- 25cm tamponskega prodca TP32 
- 6cm BZNP16 (BD16) 
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- 3cm BB8ks. 
 
Na planum temeljnih tal se vgradi 25 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala, 25 cm 
tamponskega prodca TP32, kot asfaltna utrditev pa se predvidi BZNP 16 ( BD16) v debelini 
6 cm in kot obrabna plast BB8ks v debelini 3 cm. Po potrebi se vgradi tudi geotekstil. 
 
T.1.5 MEŠANI KANALIZACIJSKI SISTEM 
 
UVOD  
 
Upravljavec kanalizacijskega omrežja v Občini Radenci je SIM Radenci d.o.o.. Na območju 
Radenec je zgrajen mešan kanalizacijski sistem, v območju predvidene zazidave se prav 
tako izvede mešani sistem. 
 
Trasno je potek kanalizacije opisan v točki T1.2.  Hidravlični izračun je podan v točki T.2 
 
Fekalna kanalizacija se zgradi iz PVC cevi dimenzij  DN 250- DN 400 obodne togosti SN-8  
in PE revizijskimi jaški DN 800. Na fekalni kanal so vezani hišni priključki na parcele, ki se 
izvedejo s kanali PVC DN160 SN8, ter tipskim priključnim jaškom. 
 
Drenažne cevi pod muldami se zgradi iz DNK cevi od Φ 160 do Φ 250. Na meteorni kanal so 
povezani PE cestni požiralniki z vtokom  iz mulde. V začetnem delu, kjer so manjši profili 
cevi, se vgradijo zaporedno vezani požiralniki. Rešitve so razvidne iz grafike. 
 
Vgradnja cevi 
 
Minimalna širina izkopa se določi glede na večjo vrednost izbrano iz spodnjih tabel. 
 

 Minimalna širina izkopa Globina Min. 
širina  

DN 
Navpični 
izkop 

Poševni izkop 

H<1.00 /    >60° ≤60° 
1.00≤H≤1.75 0.8  DN≤225 Dz+0.4 Dz+0.4 Dz+0.4 
1.75<H≤4.00 0.9  225<DN≤350 Dz+0.5 Dz+0.5 Dz+0.4 
H>4.00 1.0  350<DN≤700 Dz+0.7 Dz+0.7 Dz+0.4 

 
V času gradnje je potrebno zagotoviti, da ostane jarek suh (drenaža, znižanje talne vode ali 
drug ustrezen postopek). 
 
Posteljica cevi mora zagotavljati kar se da enakomerno porazdelitev obremenitve. Cevi je 
potrebno položiti tako, da ne pride do linijskih ali točkovnih obremenitev. Pri materialu za 
zapolnitev je potrebno paziti, da pri zasipu ne pride do spremembe lege in višine cevovoda. 
 
Posteljico je potrebno splanirati ustrezno padcu cevovoda, zato je potrebno nasuti cca. 15 
cm (10 cm + 1/10 premera cevi) peska brez kamnov. Material mora imeti dobro nosilnost in 
ga je možnost dobre utrditve. 
 
Območje cevi je potrebno istočasno zapolniti in utrditi. V splošnem je potrebno za celotno 
območje cevovoda uporabiti material, ki ga je možno dobro utrditi (prod, pesek, lomljenec): 

• DN ≤ 200 mm   max. premer zrn 22 mm 
• DN > 200 mm   max. premer zrn 40 mm 

 
Območje pokrivanja (material nad zgornjim delom cevi) mora znašati v utrjenem stanju 
najmanj 30 cm. 
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Področje stikov med cevmi je potrebno pustiti prosto, dokler niso opravljeni vsi poizkusi 
tesnjenja. 
 
Za zapolnitev jarkov se prav tako ne sme uporabiti velikih kamnov, zmrznjenega, zmočenega 
ali s snegom pomešanega materiala, kot tudi ne materiala, ki bi lahko prešel v okoliška tla 
(npr. fini pesek v prodnatih tleh, posebno še tam, kjer je talna voda oz. gladina le.te niha).  
Za zavarovanje pred izpiranjem je možno cono cevovoda oviti z geotekstilom. 
 
Zasip rova se izvaja v debelini 30 cm s sprotno komprimacijo v skladu s standardom SIST 
EN 1610. Material, ki bi lahko škodoval cevem (npr. žlindra, ostre skale itd.) moramo 
odstraniti in ga ne smemo ponovno uporabiti za zasipavanje. 
 
Kanalizacijo je potrebno izvesti v neprepustni izvedbi. Izvesti je potrebno tudi preizkus 
tesnosti v skladu z veljavnim standardom EN 1610. 
 
V času gradnje je potrebno paziti, da ne pride do posebno velikih obremenitev cevovoda. 
 
1.4.3.2.2   Vgradnja jaškov, cestnih požiralnikov  
 
PE jašek pred vgradnjo obrnemo in prostor pod muldo zapolnimo z betonom MB10. Ko se 
beton utrdi, postavimo jašek v gradbeno jamo na podložno AB ploščo, debeline cca. 10 cm. 
 
Če je na mestu montaže jaška podtalna voda, mora biti poliestrski venec na dnu jaška 
vbetoniran na betonsko ploščo. 
 
Za zasipni material se uporabi peščeni prodec granulacije od 3 do 20 mm. Jašek se zasipa 
postopno po 300 mm debelih plasteh. Vsako plast je potrebno dobro utrditi. Zasipni material 
je potrebno enakomerno razporediti okoli jaška. Pri utrjevanju je potrebno paziti, da se ne 
poškoduje jaška. 
 
Na vrhu jaška je potrebno izdelati armiranobetonski venec, prek katerega se prometna 
obtežba prenaša na zasipni material ob jašku. Svetla odprtina venca mora biti 10 mm večja 
od zunanjega premera jaška. Širina venca je 200 mm in višina 150 mm. Kakovost 
vgrajenega betona v venec je MB30. 
 
T.1.5 VODOVOD 
 
Predviden vodovod  bo zagotavljal pitno – sanitarno ter požarno vodo za objekte na območju 
predvidene ureditve.  
 
Za potrebe priključitve predvidenih parcel se predvidi vodovod PE 100 DN110 PN16, ki se 
priključi na projektiran vodovod po projektu BNG. Skupna dolžina predvidenega vodovoda je 
212 m, izvedejo se naslednji vodi: 

- vod 1, v skupni dolžini 144m, od tega v dolžini 121 m od priključka na obst. 
vodovod PE100 DN110 do obračališča 2 in v dolžini 23 m PE100 DN63 

- vod 2, v dolžini 68 m v cesti Z1 
 
Za vsako hišo se predvidi samostojen hišni priključek, katerega se postavi na parcelo, na 
katerem bo stal predvideni objekt. 
 
Na obravnavanem območju se vgradijo tudi 3 nadzemni hidranti in zračnik. 
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Vodovod se bo zgradil s PE100  cevmi in z nazivnim tlakom 16.0 bar. 
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-   GRADNJA 
 
Vodovod se zgradi iz PEHD cevi z nazivnim tlakom PN 16.0 bar.  
 
-   Vgradnja cevi in montaža fazonskih komadov 
 
Po položitvi cevovoda se izvede tlačni preiskus položenega vodovoda.   
 
T.1.6 KOMUNALNI VODI 
 
Obstoječi komunalni vodi potekajo deloma ob parcelah ureditve predvidene ureditve, oz. so 
sprojektirani po posebnem projektu.   
 
Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem upravljalcu komunalnega voda 
naročiti zakoličbo  vodov in naprav, ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
vodov in naprav.  
 
Pri predvidenem projektiranju so so bili upoštevani odmiki od obstoječih in predvidenih  
vodov. V kolikor bi se po zakoličbi ugotovilo, da odmiki niso zadostni, je potrebno izvesti 
prestavitve obstoječega  omrežja ali mehansko zaščito, kar se določi pri izvedbi. 
 
V komunalni situaciji so prikazani predvideni komunalni vodi. Pri umestitvi le teh so bili 
upoštevani minimalni dovoljeni odmiki med komunalnimi vodi. 
 
V območju predvidene komunalne ureditve se v sklopu projekta sprojektirajo naslednji vodi: 
 - mešani kanalizacijski sistem v tem načrtu 
- vodovod po tem načrtu 
- načrt s področja elektrotehnike – NN omrežje po načrtu EPR 08/12NN , ki ga je izdelal 
Elmitel d.o.o., iz Orehovec (PZI projektna dokumentacija) 
- načrt s področja elektrotehnike – cestna razsvetljava po načrtu EPR 08/12 , ki ga je izdelal 
Elmitel d.o.o., iz Orehovec (PZI projektna dokumentacija) 
 
za naslednje vode so predvideni koridorji: 
- koridor za elektrovode je predviden ob trasi cestne razsvetljave 
 
Telekomunikacijski vodi 
 
Na območju predvidenem za gradnjo poteka obstoječe zemeljsko telekomunikacijsko 
omrežje, ki je v upravljanju Telekoma Slovenije.  
Predvideno bo tangiranje voda pri navezavi na Gubčevo cesto, ki se bo po potrebi zaščitilo 
pri izvedbi, kar je zajeto v popisih del.   
 
V situaciji se je na območju ureditve predvidel TK koridor. Priključna točka za navezavo 
novozgrajenega omrežja je v robu ceste na parc. št. 36/15, k.o. Radenci. 
 
Splošni pogoji 
- Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite 

in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor 
oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na 
telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti 
vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 
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- Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, rpedvidi vgradnjo dovodne TK omarice 
in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovisnke dovodne omarice mora 
biti le-ta ozemljena na skupno ozemljijo objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena 
na mesto, kjer je omogočen 24urni dostop 

- Notranja TK intalacija se izvede s tipiziranimi materiali in elemnti. Priporoča se izvedba 
notranje TK inštalacije, ki je zaključena v notranjih TK omaricah in je ustrezno cevno 
povezavo (upoštevati minimalne dimenzije inštalacijskih cevi) povezana z dovodno TK 
omarico. V notranji TK omarici je potrebno zagotoviti el. napajanje. 

- Gradbena dela v bližini telekomunikacijskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno 
izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo 
za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. 
Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih 
jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti 
mnenje k projektnim rešitvam. 

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom 
Slovenije, d.d. (ogledi,  izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del 
in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

- Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako 
bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem 
objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

- Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. 
- Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 

uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti 
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz.zaščite tangiranega TK omrežja in si 
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

 
Upošteva se tudi naslednje tehnične pogoje pri tangiranju tk vodov: kot križanja ne sme biti 
manjši od 45°, vertikalni odmik od 0.6 m, horizontalni odmik od zemeljskega tk omrežja 
najmanj 1 do 2 m. 
 
Elektro vodi 
 
Na območju predvidenem za gradnjo poteka obstoječe elektro omrežje v upravljanju Elektra 
Maribor. Obstoječe elektro omrežje ni tangirano. 
 
V situacijo se je na območju komunalne ureditve parcel po uskladitvi z Elektro Maribor vrisal 
koridor dovodnega NN omrežja. Na parceli št. 41/2, k.o. Radenci je predvidena razdelilna 
omarica (elektro priključek iz trafo postaje na Slatinski ulici ter kabelska kanalizacija na 
Gubčevi ulici  do parcele št. 41/2 je obstoječa). Na območju ureditve parcel se predvidi 
kabelska kanalizacija za potrebe priklopa objektov na NN omrežje. 
Investitor namerava izvesti cestno razsvetljavo na območju predvidene komunalne ureditve 
parcel. Predvidene so LED svetilke na kandelabrih višine 5m. predviden priklop cestne 
razsvetljave je na obstoječi kandelaber 6/9 na parceli št. 1616/2 k.o. Radenci (na Gubčevi 
ulici). 
Koridor za NN omrežja je predviden ob trasi cestne razsvetljave. Predvideni koridorji so 
razvidni iz grafičnih prilog. 
 
Plinovod 
 
Izgradnja plinovoda na območju ureditve parcel ni predvidena. Tangirana je trasa 
obstoječega plinovoda na Gubčevi ulici. Izpust predvidenega mešanega kanalizacijskega 
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omrežja je predviden na Gubčevi ulici. Odpadne vode se stekajo v obstoječe kanalizacijsko 
omrežje. Izpust kanala mešane kanalizacije na Gubčevi ulici prečka obstoječi plinovod. 
Izpust kanala mešane kanalizacije pravokotno prečka plinovod. Predvideni minimalni odmik 
je 1m. plinovod se na mestu prečkanja položi v zaščitno PE cev, kar je zajeto v popisu del. 
 
Projektni pogoji upravljavca plinovodnega omrežja Adriaplin d.o.o.: 
 
o Minimalni odmik objekta od plinovodnega omrežja je 1,0m. 
o Nad plinovodnim omrežjem ni dovoljena gradnja nobenih objektov. 
o Vsa križanja komunalnih vodov z distribucijskim omrežjem zemeljskega plina naj bodo 

izvedena pravokotno (90°). 
o 2,0 m pred in izza osi plinovodne cevi je potrebno zaščititi ves zemeljski kabelski razvod 

z zaščitno PE cevjo. 
o 0,5 m izpred in izza plinovodne cevi je potreben ročni izkop. 
o Vse zemeljske kabelske razvode je potrebno označiti z opozorilnim trakom. 
o Zasip iznad plinovodne cevi izvesti izključno z novim materialom (tampon), v kolikor je 

poseg manj kakor 0,3 m nad plinovodno cevjo je do te višine potrebno izvesti zasip s 
peskom granulata 3 mm. 

o V primeru pretrganja opozorilnega traka POZOR PLIN je potrebno le tega sanirati ob 
prisotnosti operaterja distribucijskega sistema. 

o Pri posegih nad plinovodno cevjo se zahteva stalen nadzor s strani operaterja 
distribucijskega sistema. 

o Pred zasutjem obvestiti  operaterja distribucijskega sistema, kateri preveri morebitne 
poškodbe na distribucijskem omrežju zemeljskega plina. 

o V primeru, da pride do poškodb na distribucijskem omrežju zemeljskega plina je o tem 
potrebno nemudoma obvestiti  operaterja distribucijskega sistema. 

o Investitor je dolžan povrniti vse stroške za zaščito in sanacijo distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina, ki bi nastali zaradi naknadno ugotovljenega neupoštevanja odmikov iz 
1. točke teh projektnih pogojev, vse stroške, ki bi nastali zaradi popravila distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina opravljenega zaradi nepravilne ali nedosledne novogradnje  
stanovanjske hiše ter vse stroške, ki bi nastali kot posledica odkritja eventuelnih 
poškodb. 

 
Vodotoki 
 
Vodotoki s predvidenim posegom niso tangirani. Komunalne odpadne vode ter meteorna 
voda s cest se vodi preko mešanega kanalizacijskega sistema v obstoječo kanalizacijo 
(Boračevski kolektor), za meteorne vode s parcel ter strešne vode pa je predvideno 
ponikanje na parcelah, v kolikor bo možno oz. kake druge rešitve, skladne s PUP-om.   
 
Ceste  
 
S predvidenim posegom je tangirano  tudi cestno omrežje v naselju Radenci.  
 
Dovozna cesta in cesta Z1 ter Z2 bosta po izgradnji del cestnega omrežja v Občini Radenci, 
profil je predviden v skladu z pogoji upravljalca. 
 
Tangirano je tudi obstoječe cestno omrežje, in sicer:  

- Lokalna cesta (Gubčeva cesta) s priklopom na kanalizacijo in cestno 
razsvetljavo 

 
Na mestih navezav v asfaltnih cestiščih je potrebno vozišče po končanju del vzpostaviti v 
prvotno stanje (izvedba tampona ceste in asfalta). Za zasip v območju cestišč se lahko 
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uporablja le kvalitetni gramozni material, ne pa material od izkopa. Zasipe kanala je potrebno 
komprimirati do Me =80Mpa.  
 
 

T.1.7 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
Prometna oprema in signalizacija je obstoječa in s predvideno novogradnjo ni tangirana.  
 
Predvideni so naslednji prometni znaki: 

- »STOP« na mestu priključevanja cest Z1 in Z2  
- »2301-1« obvezna smer v obračališču 
- Znaki za obeležitev kolesarskega in peš prometa na dvosmerni poti 

 
Horizontalna signalizacija se predvidi na dovozni cesti in na predvideni pešpoti. 
 
Vsi prometni znaki so razvidni iz prometne situacije. 
 
 

T.1.8 ZAKLJUČEK 
 
Predvidene ureditve so razvidne tudi iz grafičnega dela dokumentacije in popisov del. 
 
Za izvedbo del mora investitor izbrati podjetje, ki ima ustrezne reference, ter izkušen in 
usposobljen kader za to vrsto del. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno ob upoštevanju 
vseh mer, standardov in ukrepov, ki so predpisani v veljavni zakonodaji. 
 
Pri gradnji morajo biti vsa dela, ki so predvidena po projektu ureditve ceste ter komunalnih 
vodov koordinirana, da se ne podvajajo. Vse nejasnosti pri projektu, ki bi se eventualno 
pojavile, sta izvajalec in investitor dolžna razčistiti skupaj s projektantom pred izvedbo del. 
 
Investitor del si je dolžan priskrbeti vsa potrebna soglasja h gradnji. V skladu s soglasji je 
izvajalec del dolžan naročiti potreben nadzor posameznih upraviteljev komunalnih vodov ter 
dela v zaščitnem pasu le-teh izvajati v skladu z navodili njihovih pooblaščenih predstavnikov. 
 

T.1.2  D i m e n z i o n i r a n j e  k a n a l o v  

 
Dimenzioniranje kanalov: 
 
Glede na lego smo izbrali podatke za padavine meteorološke postaje Radenci, ki so 
objavljeni v publikaciji Agencije RS za okolje: »Povratne dobe za ekstremne padavine. 
 
Za dimenzioniranje kanalov je izbran 15 minutni naliv s povratno dobo petih let.  
 
 t=15 min,q=208 l/s,   φ=0.9 , Q= S*q* φ  
 
kanal - cesta Z1 

PRETOK max. pretok Sprispevna Qn=2 φ 
Qdelni Qmer. 

I0 dn DN 
Qmax jašek 

ha l/(s*ha)   l/s l/s ‰ mm mm l/s 

V7-iztok v FJ1 0.050 208 0.9 9.36 9.36 15.0 225 250 54.96 

V6-iztok v FJ2 0.015 208 0.9 2.81 12.17 15.0 225 250 54.96 
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V5-iztok v FJ4 0.015 208 0.9 2.81 14.98 15.0 225 250 54.96 

          14.98 15.0 225 250 54.96 

nadaljevanje kanala v dovozni cesti 15.0 l/s         

 
kanal - dovozna cesta 

PRETOK max. pretok Sprispevna Qn=2 φ 
Qdelni Qmer. 

I0 dn DN 
Qmax jašek 

ha l/(s*ha)   l/s l/s ‰ mm mm l/s 

V1 0.040 208 0.9 7.49 7.49 12.0 185 200 29.17 

V2 0.030 208 0.9 5.62 13.10 10.0 225 250 44.88 

V4 0.015 208 0.9 2.81 15.91 15.0 225 250 54.96 

iztok v jašek FJ5   15.91         

 
Navezava Gubčeva 

PRETOK max. pretok Sprispevna Qn=2 φ 
Qdelni Qmer. 

I0 dn DN 
Qmax jašek 

ha l/(s*ha)   l/s l/s ‰ mm mm l/s 

dotok FJ5         30.89 15.0 300 300 118.37 

dotok FJd-kasneje 0.140 208 0.9 26.21 57.10 10.0 300 300 96.65 

V3-iztok v FJ6 0.040 208 0.9 7.49 64.58         

V8 0.030 208 0.9 5.62 70.20         

V9-iztok v FJ8 0.025 208 0.9 4.68 74.88 6.0 400 400 161.23 

dotok FJ9 0.600 208 0.3 37.44 112.32 6.0 400 400 161.23 

IZTOK v obst. kanal   112.3 l/s         

 
 
Opomba: V izvedenem projektu se upošteva še, da se bodo eventualno priklopile vode s 
parcel, v kolikor ponikanje ne bo možno, za kar si morajo potrebna soglasja pridobiti 
investitorji (ARSO). 
 

Gleda na tip predvidenega kanala (kanal za komunalno in meteorno odpadno vodo) je 
potrebno določiti še odtok, ki je sestavljen iz sušnega odtoka in tujih vod. 
 
1.0 Sušni odtok 
 
Sušni odtok se preračuna na podlagi predvidenega števila uporabnikov in normi porabe 
vode. 
Število uporabnikov: 
 
Predvideno je 14 stanovanjskih enot  – samostojne hiše in dvojčki. Predvidevamo pet oseb 
na stanovanje, kar da skupaj 70 oseb. 
 
Norma porabe vode je 200 l/os./dan 
 
Qsuš = n × np, 
 
Kjer je: 
Qsuš … sušni odtok (l/dan) 
n … število prebivalcev 
np … norma porabe vode (l/os/dan) 
 
Qsuš = 70 × 200 = 10000 l/dan=0.16 l/s  
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Maksimalna urna poraba: 
 
qsuš = Qsuš × (1/10 do 1/18) = 1.000 l/h = 0,28 l/s 
 
2.0 Tuje vode 
 
Tuje vode zajamemo kot specifično infiltracijo 0.15 l/s/ha. 
 
Qtuj = 1.60 × 0.10 = 0.16 l/s 
 
3.0 Skupni odtok 
 
Q = qsuš + Qtuj =  0.28 l/s + 0.16 l/s = 0.44 l/s 
 

4.0 DIMENZIONIRANJE KANALA 
 
Glede na minimalno majhno količino komunalnih odpadnih voda  je izbrana cev minimalnih 
dopustnih dimenzij  DN 250, na začetku trase in dimenzije DN 400 pred vtokom v obstoječi 
kanalizacijski sistem – Boračevski kolektor. Glede na konfiguracijo terena ter ostale 
komunalne vode je izbran minimalni vzdolžni padec 0.6%, ki zagotavlja zadostne hitrosti.  Na 
delu trase pred priključkom na FJ11 je maksimalen padec 4.0%. 
 
Kanal bo v primeru daljšega sušnega obdobja glede na majhno količino komunalne odpadne 
vode potrebno periodično čistiti. Iz okoljstvenih in ekonomskih vidikov čistih padavinskih vod 
(predvsem iz streh) ni priporočljivo odvajati v kanalizacijo, temveč jih poskušamo lokalno 
zadržati ali ponikniti. 
 
 

T.1.4 P o d a t k i  z a  z a k o l ičb o  

 
Vsi podatki so podani v Gauss- Krugerjevih koordinatah: 
 
Profili: 
 

ZAKOLIČBENE TOČKE - profili Dovozna 
OZN. Y X 

P1 580059.880 166487.680 
P2 580043.166 166498.644 
P3 580024.609 166505.962 
P4 580004.818 166508.461 
P5 579985.024 166505.986 
 

ZAKOLIČBENE TOČKE - profili Z1 
OZN. Y X 

A1 580021.383 166493.563 
A2 580025.488 166471.147 
A3-center 580003.760 166460.426 
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ZAKOLIČBENE TOČKE - profili Z2 
OZN. Y X 

B1 579999.416 166519.464 
B2 580001.653 166536.811 
B3-center 580009.780 166550.767 
 

ZAKOLIČBENE TOČKE - profili POT 
OZN. Y X 

PP1 579972.209 166531.908 
PP2 579969.368 166562.977 
 
Robovi: 

ZAKOLIČBENE TOČKE - robovi 
OZN. Y X 

a1 580079.846 166482.84 
a2 580070.906 166482.559 
a3 580030.437 166501.587 
a4 580023.37 166494.745 
a5 580018.018 166500.26 
a6 580013.593 166505.457 
a7 580016.655 166463.657 
a8 580010.268 166465.128 
a9 580013.525 166457.854 
 
 

ZAKOLIČBENE TOČKE - centri lokov 
OZN. Y X 

C1 580028.616 166496.397 
C2 580013.023 166500.49 
C3 580014.309 166468.072 
C4 580014.435 166452.938 
C5 580008.799 166517.868 
C6 579992.447 166515.083 
C7 579998.074 166546.339 
C8 580010.191 166538.266 
C9 580009.983 166563.257 
C10 580021.643 166554.650 
 
Mešana kanalizacija: 

kote vgradnje - predvideni  požiralniki, jaški  ZAKOLIČBENE TOČKE 
OZN.   LOK. kp k.i k.v k.dna X Y 

V1 nov L 206.59 205.59 205.60 204.69 166494.02 580045.64 
V2 nov L 206.35 205.35 205.36 204.45 166501.32 580029.88 
V3 nov L 206.08 205.08 205.09 204.18 166505.61 580003.22 
V4 nov L 206.62 205.62 205.63 204.72 166485.07 580026.67 
V5 nov D 206.66 205.66 205.67 204.76 166479.56 580023.26 
V6 nov L 206.92 205.92 205.93 205.02 166466.17 580019.80 
V7 nov otok 207.09 206.09 206.10 205.19 166460.60 580006.29 
V8 nov D 205.64 204.64 204.65 203.74 166540.78 580006.21 
V9 nov otok 205.43 204.43 204.44 203.53 166553.24 580010.75 
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V10 nov D 205.40 204.40 204.41 203.50 166557.60 580017.95 
FJ1 nov-fi80 otok 207.35 205.74 205.75 205.75 166458.74 580002.53 
FJ2 nov-fi80 D 207.06 205.46 205.47 205.47 166462.29 580021.19 

koleno 45° - D - - - 205.34 166468.85 580026.10 
FJ4 nov-fi80 D 206.81 205.20 205.21 205.21 166477.49 580027.15 
FJ5 nov-fi80 D 206.32 204.72 204.73 204.73 166508.17 580018.51 
FJ6 nov-fi80 D 206.18 204.46 204.47 204.47 166509.63 580001.10 
FJd nov-fi80 D 206.50 204.89 204.90 204.90 166503.86 579973.89 
FJ7 nov-fi80 D 205.86 204.16 204.17 204.17 166529.45 580000.43 
FJ8 nov-fi80 otok 205.52 203.74 203.75 203.75 166556.52 580007.64 

FJ8.1 nov-fi80 D 205.40 203.84 203.85 203.85 166560.02 580016.57 
FJ8.2 nov-fi80 D 205.45 203.99 204.00 204.00 166572.87 580025.25 
FJ9 nov-fi80 pot 205.61 203.52 203.53 203.53 166575.58 579974.77 
FJ10 nov-fi80 pot 205.46 203.45 203.46 203.46 166586.38 579976.11 
FJ10 nov-fi100 Gubčeva ul. 203.98 prilagoditi 202.18 202.18 166617.88 579969.75 

 
ZAKOLIČBENE TOČKE - vodovod 

OZN. Y X 

V2 580063.03 166492.17 

V3 580051.98 166499.72 

V4 580045.76 166503.52 

V5 580036.85 166507.85 

V6 580025.95 166511.28 

V7 580016.37 166513.19 

V8 580006.98 166513.97 

V9 579998.33 166513.74 

V10 579998.42 166531.63 

V11 580002.99 166543.51 

V12 580012.71 166545.41 

V13 580017.86 166554.76 

PVO 580017.86 166504.98 

V1 580019.72 166494.73 

V17 580024.78 166479.05 

V16 580024.87 166472.36 

V15 580021.22 166465.07 

V14 580003.56 166460.69 

V14.1 580027.24 166572.87 
 
Podatki za zakoličbo osi cest: 
 
DOVOZNA CESTA      

        

ŠT TIP Z.ŠT.E. ZAČ_STAC ZAČ_R ZAČ.TOČ. VZHOD ZAČ.TOČ. SEVER ZAČ_SM_KOT 

 A  DOLŽINA KON_R KON.TOČ. VZHOD KON.TOČ. SEVER SPREM_KOTA 

   KON_STAC  PRE.TAN. VZHOD PRE.TAN. SEVER KON_SM_KOT 

     CEN.TOČ. VZHOD CEN.TOČ. SEVER TANGENTA1 

     SRE.TOČ. VZHOD SRE.TOČ. SEVER TANGENTA2 
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1 KROZNI_LOK 1 0 -300 580079.0024 166472.761 310d16'38" 

   38.279326 -300 580048.3006 166495.5803 352d41'21" 

   38.279  580064.3804 166485.1513 302d57'59" 

     579885.0564 166243.8834 19.166 

     580064.0156 166484.6605 19.166 

        

2 KROZNI_LOK 2 38.279 -80 580048.3006 166495.5803 302d57'59" 

   70.64356 -80 579980.5416 166504.7044 309d24'19" 

   108.923  580016.5773 166516.1552 252d22'18" 

     580004.7688 166428.4611 37.811 

     580015.4449 166507.7455 37.811 

        

3 PREMA 1 108.923 NESK 579980.5416 166504.7044 252d22'18" 

   104.608304 NESK 579880.8456 166473.0248  

   213.531     

        

CESTA Z1       

        

ŠT TIP Z.ŠT.E. ZAČ_STAC ZAČ_R ZAČ.TOČ. VZHOD ZAČ.TOČ. SEVER ZAČ_SM_KOT 

 A  DOLŽINA KON_R KON.TOČ. VZHOD KON.TOČ. SEVER SPREM_KOTA 

   KON_STAC  PRE.TAN. VZHOD PRE.TAN. SEVER KON_SM_KOT 

     CEN.TOČ. VZHOD CEN.TOČ. SEVER TANGENTA1 
     SRE.TOČ. VZHOD SRE.TOČ. SEVER TANGENTA2 

        

1 PREMA 1 0 NESK 580021.6729 166506.6548 195d25'51" 

   3.316341 NESK 580020.7905 166503.458  

   3.316     

        

        

        

2 KROZNI_LOK 1 3.316 -15 580020.7905 166503.458 195d25'51" 

   8.61787 -15 580020.9431 166494.9595 327d4'56" 

   11.934  580019.6114 166499.1862 162d30'46" 

     580035.2498 166499.4669 4.432 

     580020.2522 166499.1977 4.432 

        

3 PREMA 2 11.934 NESK 580020.9431 166494.9595 162d30'46" 

   15.047411 NESK 580025.4647 166480.6075  

   26.982     

        

        

        

4 KROZNI_LOK 2 26.982 16 580025.4647 166480.6075 162d30'46" 

   31.538171 16 580008.6843 166459.872 112d56'16" 

   58.52  580032.72 166457.5785 275d27'2" 

     580010.2041 166475.7997 24.145 

     580022.6417 166465.7345 24.145 

        

5 PREMA 3 58.52 NESK 580008.6843 166459.872 275d27'2" 

   12.911332 NESK 579995.8314 166461.0984  

   71.431     

CESTA Z2       
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ŠT TIP Z.ŠT.E. ZAČ_STAC ZAČ_R ZAČ.TOČ. VZHOD ZAČ.TOČ. SEVER ZAČ_SM_KOT 

 A  DOLŽINA KON_R KON.TOČ. VZHOD KON.TOČ. SEVER SPREM_KOTA 

   KON_STAC  PRE.TAN. VZHOD PRE.TAN. SEVER KON_SM_KOT 

     CEN.TOČ. VZHOD CEN.TOČ. SEVER TANGENTA1 

     SRE.TOČ. VZHOD SRE.TOČ. SEVER TANGENTA2 

        

1 PREMA 1 0 NESK 580000.1839 166508.3296 356d3'26" 

   12.120695 NESK 579999.3504 166520.4216  

   12.121     

        

        

        

2 KROZNI_LOK 1 12.121 40 579999.3504 166520.4216 356d3'26" 

   28.736918 40 580007.4029 166547.367 41d9'45" 

   40.858  579998.3176 166535.4062 37d13'11" 

     580039.2558 166523.1721 15.02 

     580000.9305 166534.6253 15.02 

        

3 PREMA 2 40.858 NESK 580007.4029 166547.367 37d13'11" 

   11.636445 NESK 580014.4415 166556.6334  

   52.494     

        

POT        

        

        

ŠT TIP Z.ŠT.E. ZAČ_STAC ZAČ_R ZAČ.TOČ. VZHOD ZAČ.TOČ. SEVER ZAČ_SM_KOT 

 A  DOLŽINA KON_R KON.TOČ. VZHOD KON.TOČ. SEVER SPREM_KOTA 

   KON_STAC  PRE.TAN. VZHOD PRE.TAN. SEVER KON_SM_KOT 

     CEN.TOČ. VZHOD CEN.TOČ. SEVER TANGENTA1 

     SRE.TOČ. VZHOD SRE.TOČ. SEVER TANGENTA2 

        

1 PREMA 1 0 NESK 579974.0906 166506.6127 352d55'18" 

   54.725383 NESK 579967.3469 166560.921  

   54.725     

        

        

        

2 KROZNI_LOK 1 54.725 8 579967.3469 166560.9209 352d55'18" 

   5.785182 8 579968.6814 166566.4213 41d26'0" 

   60.511  579966.974 166563.9235 34d21'18" 

     579975.2859 166561.9068 3.026 

     579967.5115 166563.7931 3.026 

        

3 PREMA 2 60.511 NESK 579968.6814 166566.4213 34d21'18" 

   10.531725 NESK 579974.6247 166575.1159  

   71.042     

        

        

        

4 KROZNI_LOK 2 71.042 -12.5 579974.6246 166575.1158 34d21'18" 

   9.993931 -12.5 579976.5562 166584.652 314d11'28" 

   81.036  579977.605 166579.4759 348d32'46" 

     579964.3052 166582.1698 5.281 
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     579976.5564 166579.6883 5.281 

        

5 PREMA 3 81.036 NESK 579976.5562 166584.652 348d32'46" 

   31.146991 NESK 579970.3711 166615.1787  

   112.183     
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__________________________________________________________________________ 
 

3.6 R I S B E  
 
 
G.1      Situacija obstoječega stanja      1 : 500 
G.2.1      Gradbena situacija – cesta, pot      1 : 500 
G.2.2      Gradbena situacija – kanalizacija      1 : 500 
G.2.3      Gradbena situacija – vodovod      1 : 500 
G.2.4      Situacija odvodnjavanja       1 : 500 
G.3.0     Prometna situacija        1 : 500 
G.4.0      Komunalna situacija        1 : 500 
G.4.1      Zakoličbena situacija        1 : 500 
G.4.2      Detajlne ureditve – otok Z1       1 : 
200 
G.4.3      Detajlne ureditve – otok Z2       1 : 
200 
G.5.0      Karakteristični prerezi       1 : 50 
G.6.1      Prečni profili – dovozna cesta      1 : 100 
G.6.2      Prečni profili –  cesta Z1       1 : 100 
G.6.3      Prečni profili – cesta Z2       1 : 100 
G.6.4      Prečni profili – pot        1 : 100 
G.7.1      Vzdolžni profili – dovozna cesta       1 : 500/100 
G.7.2      Vzdolžni profili – cesta Z1       1 : 500/100 
G.7.3      Vzdolžni profili – cesta Z2       1 : 500/100 
G.7.4      Vzdolžni profil – pot        1 : 
500/100 
G.8.1     Vzdolžni profil – fekalna kanalizacija     1 : 500/100 
G.8.2     Vzdolžni profil – vodovod                 1 : 1000/100 
G.9     Montažne sheme – vodovod                 - 
G.10       Tipski detajli 
              - standardni jašek 
         - hišni jašek 

- detajl polaganja cevi 
- vodovodni priključek    
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G.10 T i p s k i  d e t a j l i  
 
             - standardni jašek 
             - hišni jašek 
             - detajl polaganja cevi 
             - vodovodni priključek                 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


