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Naš znak: 

Objekt: 
Investitor: 
Kraj posega: 
Vlagatelj: 
Datum vloge: 
Priloga k vlogi: 

RO-RS-2018-02 

Črpališče Čreta 
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče 
Zemljišče parc. št. 335/1, 207/3, 207/1, *67, k.o. Čreta 
lEI d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor 
26.04.2018 
IDZ, 6V - 17257, Maribor, april 2018 

Maribor, 01.06.2018 

Na podlagi: 49b., 49c., 50. in 50a. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1B (Uradni list RS, št. 102/2004, 
126/2007) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov ZGO 1D (Uradni list RS, št. 
57/2012), 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list št. 109/2012) ter 
prejete vloge in priložene tehnične dokumentacije, vam izdajamo 

PROJEKTNE POGOJE 

1. Pogoje podajamo na osnovi priloženega projekta 10Z št. 6V-17257, ki ga je izdelal iei d.o.o .. V primeru odstopanja 
od situacije preneha veljavnost teh pogojev. 

2. Na trasi predvidene izgradnje Črpališča Črete so obstoječi vodi in objekti kabelsko komunikacijskega sistema (KKS). 

3. V projektu 10Zje predvideti minimalni vertikalni odmik 0,5 m. Na mestih križanja kablovoda je potrebno predvideti 
zaščito obstoječega kablovoda s PEHO cevjo premera 150 mm. 

4. V primeru nedoseganja minimalnih odmikov je potrebno kablovode po dogovoru z upravljalcem ustrezno zaščititi 
oziroma umestiti v kabelsko kanalizacijo ali prestaviti traso. Približevanja in križanja se lahko tudi zmanjšajo s 
soglasjem upravljalca in določitve izvedbe ustrezne zaščite (mehanske pregrade ali izvedbe kabelske kanalizacije 

za KKS vode). 
5. Za morebitno prestavitev KKS voda je potrebno pridobiti nadomestno traso za prestavitev z vsemi soglasji 

lastnikov parcel in upravljalcev komunalne infrastrukture. 

6. V primeru kakršnih koli gradbenih posegov v tem delu zemljišča, je potrebno pred pričetkom gradbenih del na 
terenu zakoličiti obstoječe optično komunikacijsko omrežje. Zakoličba se naroči na telefonski številki OBO 22 BB, 

elektronski pošti info@telemach.si ali preko naročil nice, poslane na naslov Telemach UG d.o.o., Brnčičeva ulica 
49, 1231 Ljubljana-Črnuče. Na vlogi morajo biti navedeni kontaktni podatki naročnika. 

7. Gradbena dela v neposredni bližini obstoječega Telemachovega komunikacijskega omrežja je potrebno izvajati z 
ročnim izkopom in pod nadzorom predstavnika družbe Telemach UG, d.o.o. 

B. Vse morebitne poškodbe na omrežju je potrebno nemudoma javiti na številko OBO 22 BB. 

9. Investitor nosi vse stroške sanacije/ morebiti potrebne prestavitve ali zaščite obstoječega komunikacijskega 

omrežja. 
10. V primeru poškodb obstoječega Telemach elektronskega komunikacijskega omrežja v vozišču ali hodniku za pešce, 

je potrebno na poškodovanem odseku predvideti dodatne proste zaščitne cevi/ za morebitno kasnejšo zamenjavo 
poškodovanih kablov. 

11. Projektni pogoji veljajo 1 leto, od izdaje. 
12. Velja kot soglasje. 

lEI 0.0.0. 
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