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KAZALO VSEBINE PROJEKTA

št. 115/15

0

Vodilna mapa

št. 115/15

1

Načrt arhitekture
Projektant: MODULAR arhitekti d.o.o.

št. A 115/15

2

Načrt krajinske arhitekture
Projektant: adkrajine d.o.o.

št. 11-02

3.1

Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti
Projektant: LINE d.o.o.

G-248/15

3.2

Načrt zunanje ureditve in kanalizacija
Projektant: TEGA INVEST d.o.o.

št. C-1244/11-2015

4.1

Načrt električnih inštalacij in električne opreme
Projektant: TE BIRO d.o.o.

št. 73-11/15

4.2

Načrt NN priključka
Projektant: TE BIRO d.o.o.

št. 73-11/15 - NN

5.1

Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme
Projektant: EMINEO d.o.o.

št. 2015 - 057

5.2

Načrt prestavitve vodovoda in vodovodnega priključka
Projektant: EMINEO d.o.o.

št. 2015-057/VP

5.3

Načrt prestavitve plinovoda in plinskega priključka
Projektant: EMINEO d.o.o.

št. 2015-057/PP

6.1

Načrt telekomunikacij – zunanji TK priključek
Projektant: TE BIRO d.o.o.

št. 73-11/15 - TK

7

Tehnološki načrt kuhinje

ni potreben

8

Načrt izkopa in osnovne podgradnje za podzemne objekte

ni potreben

Elaborat 1

Geodetski načrt
Izdelovalec: GEODET BIRO d.o.o.

št. GB2015143

Elaborat 2

Študija požarne varnosti
Izdelovalec: LOZEJ d.o.o.

št. 076/15-PV

Elaborat 3

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Izdelovalec: MODULAR arhitekti d.o.o.

št. NGGO - 115/15

Elaborat 4

Elaborat gradbene fizike
Izdelovalec: MODULAR arhitekti d.o.o.

št. GF - 115/15

Elaborat 5

Ocena zvočne izolacije
Izdelovalec: MODULAR arhitekti d.o.o.

Št. AK - 115/15
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Elaborat 6

Geološko geomehansko poročilo
Izdelovalec: GHC PROJEKT d.o.o.
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0.4

SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta

manj zahteven objekt

klasifikacija celotnega objekta
klasifikacija posameznih delov
objekta
druge klasifikacije

12630-stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
delež v skupni uporabni površini objektov
šifra podrazreda
vrtec 100%
12630
požarno zahtevne stavbe (PZ2) Študija požarne varnosti je izdelana z uporabo Tehnične
smernice TSG-1-001-2010 POŽARNA VARNOST V STAVBAH, skladno s 7. členom Pravilnika o
požarni varnosti v stavbah;
Pri projektiranju NN električnih inštalacij in opreme je upoštevana smernica TSG-N-002:2009.;
Pri projektiranju zaščite pred delovanjem strele je upoštevana smernica TSG-N-003:2009;
Ocena zvočne izolacije je izdelana po Pravilniku zaščiti pred hrupom v stavbah Ur.l.
10/2012; Zaščita pred hrupom v stavbah TSG-1-005:2012;

navedba prostorskega akta

lokacija
seznam zemljišč z nameravano
gradnjo

Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-1-004 Učinkovita raba energije – 5.člen
Pravilnika o učinkoviti rabi energije stavbah (Ur.l.RS št.52/2010)
Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Občinski prostorski načrt (OPN): Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec (Ur.
l. RS, št. 19/2014, 20/2014-popr.)
Prostorsko ureditveni pogoji:
Občinski lokacijski načrt (OLN): Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje D-Š v
Rogatcu (Ur. list RS, št. 95/2006)
k.o. Tlake
parc. št. 1043/2, 1043/4 in 1043/11 vse k.o. Tlake

seznam zemljišč preko katerih
parc .št. 1043/2, 1043/4, 1043/3, 1043/6, 1043/11 in 1043/13 vse k.o. Tlake
potekajo priključki na gospodarsko
javno infrastrukturo
seznam zemljišč preko katerih
parc. št. 1043/11 vse k.o. Tlake
poteka priključek na javno cesto
seznam zemljišč na katerega sega
območje za določitev strank
navedba soglasij in soglasij za
priključitev

/
soglasja v območju varovalnih
pasov

1. VODNO SOGLASJE
ARSO, Oddelek območja Savinje, Mariborska cesta 88,
3000 Celje; izdal projektne pogoje št. 355067795/2015-2 z dne 10.11.2015 in vodno soglasje
št. 35506-9002/2015-3 z dne 14.12.2015.
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soglasja varovanih območij
soglasja za priključitev

/
2. ELEKTRO
ELEKTRO CELJE D.D., Vrunčeva 2a, 3000 Celje; izdal
projektne pogoje št. 1037921 z dne 30.10.2015,
soglasje za priključitev št. 1041501-O z dne
09.12.2015 in soglasje na projektne rešitve št.
1037921 z dne 15.12.2015.
3. TELEFON
TELEKOM SLOVENIJE D.O.O. OE Celje, Lava 1, SI 3000 Celje;
izdal projektne pogoje št. 76/0400131201510090011 z dne 12.10.2015 in soglasje
št. 76/04-00131201511260006 z dne 3.12.2015.
4. VODOVOD, KANALIZACIJA, ODPADKI
OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O., Zdraviliški trg 13, SI 3250
Rogaška Slatina; izdal projektne pogoje št. 511687/2-2015-UK/AG z dne 15.10.2015 in soglasje na
projektne rešitve št.511-687/4-2015-UK/AG z dne
01.12.2015.
5. PLINOVOD
PETROL PLIN D.O.O., Ulica XIV Divizije 14, SI 3000 Celje;
izdal projektne pogoje št. RGO-S114/15 z dne
14.10.2015 in soglasje za priključitev ter projektne
rešitve št. ROG339-S117/15 z dne 23.11.2015.

način zagotovitve minimalne
komunalne oskrbe

oskrba s pitno vodo
oskrba z elektriko

odvajanje odpadnih voda

dostop do javne ceste

Novogradnja vrtca se bo oskrbovala z vodo preko
novega hišnega priključka na parceli št. 1043/2.
Objekt bo priključen na javno distribucijsko NN
omrežje preko prosto stoječe TP Rogatec šola 048,
ki bo povezana z NN podzemnim vodom na parc.
1043/2.
Fekalna kanalizacija se bo priključevala na javno
kanalizacijsko omrežje na parceli št. 1043/2. Čisto
meteorno vodo se bodo preko ponikovalnozadrževalnih polj spuščalo v podtalje in s prelivi v
atmosferski vodotok na parc. št. 1043/13.
Preko obstoječega priključka na občinsko cesto št.
858481 na parc. št. 1043/11.

ocena vrednosti objekta
zazidana površina
bruto tlorisna površina
neto tlorisna površina

1.008,43 m2
1.236,77 m2
1.046,75 m2
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bruto prostornina
neto prostornina
število etaž
tlorisna velikost stavbe na
stiku z zemljiščem
tlorisna velikost projekcije
najbolj izpostavljenih delov
objekta na zemljišče
absolutna višinska kota
relativne višinske kote
najvišja višina objekta
število stanovanjskih enot
število ležišč
število parkirnih mest
oblikovanje objekta

fasada

orientacija slemena
naklon strehe
kritina

odstotek zelenih površin
faktor zazidanosti
faktor izrabe zemljišča
odmik od sosednjih zemljišč

-

druge značilnosti objekta

-

5.515,17 m3
3.258,89
P
917,79 m2
1.008,43 m2

P = 288.61 m n.v.
P = ±0.00 m
7.10 m
6 oddelkov
132 otrok
14 zaposlenih
105 obstoječih PM
(za potrebe vrtca zadostuje 12 PM)
ometana tankoslojna kontaktna fasada v
kombinaciji s prezračevano leseno fasado in
vlaknocementnimi ploščami.
Večinoma enokapna streha, kombinirana z
enokapno (nad servisi)
streha 0 – 17° - 21°
Enokapna streha: vlaknocementna ravna kritina ali
kovinska kritina; ravna streha: FPO folija s finalnim
slojem iz prodca na ravnem delu

S (parc. št.1043/11): od 4,1 do 5,55 m
J (parc. št.1043/13): od 19,9 do 27,9 m
V (parc. št.1043/11): 22,1 m
Z (parc. št.1043/4): 0 m
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0.8.2 GRAFIČNI PRIKAZ LOKACIJSKIH PODATKOV
Grafična priloga LIST 1: »geodetski načrt«

m 1:500

Grafična priloga LIST 2: »grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiške parcele
in grafični prikaz gradbenih in regulacijskih linij«

m 1:500

Grafična priloga LIST 3: »grafični prikaz lege objekta na zemljišču, odmiki od sosednjih zemljišč,
sosednjih objektov ter varovalnih pasov in prikaz značilnih prerezov«

m 1:500

Grafična priloga LIST 4: »območje za določitev strank v postopku«
V skladu z Odločbo št. U-I-165/09-34, Ur.l. RS 20/2011) se ne izdela .
Grafična priloga LIST 5: »grafični prikaz priključkov na infrastrukturo«

m 1:500

Grafična priloga LIST 6: »grafični prikaz prometne ureditve«

m 1:500

Grafična priloga LIST 7: »grafični prikaz zunanje ureditve«

m 1:500

Grafična priloga LIST 8: »grafični prikaz elementov za zakoličenje«

m 1:500

Grafična priloga LIST 9: »grafični prikaz območja gradbišča«

m 1:500
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VRTEC ROGATEC
GEODETSKI NAČRT
m 1:500

LEGENDA

S

± 0.00=228.61 m n.v.

projektant

MODULAR arhitekti d.o.o., grudnovo nabrežje 23, 1000 ljubljana

naročnik

OBČINA ROGATEC, pot k ribniku 4, SI 3252 rogatec

objekt

vrtec rogatec

vrsta načrta

0 - vodilna mapa

faza

risba

odg. vodja projekta

mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A - 1222

PGD

odg. projektant arh.

matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A - 1663

GEODETSKI NAČRT

projektanti

-

številka projekta

številka načrta

merilo

datum/sprememba

mapa

115/15

-

1:500

november 2015

1

© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA MODULAR arhitekti d.o.o.!

list

01

VRTEC ROGATEC
GRAFIČNI PRIKAZ LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKE
ZEMLJIŠKE PARCELE_m 1:500

območje lastniške parcele

obstoječi objekti

območje obdelave

parcelna meja

0
predvideno

SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL ZA NAMERAVANO GRADNJO
parc. št. 1043/2, 1043/4, 1043/11 vse k.o. Tlake
velikost območja namenjenega gradnji
skupna velikost parcel

5.982,06 m2
24.537,75 m2

VELJAVNI PROSTORSKI AKT
Občinski prostorski načrt (OPN):
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec (Ur. l. RS, št. 19/2014, 20/2014-popr.)

11,3

Občinski lokacijski načrt (OLN):
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje D-Š v Rogatcu (Ur. list RS, št. 95/2006)

VELIKOST OBMOČJA NAMENJENEGA ZA GRADNJO
površina
5.982,06 m2

0
S

± 0.00=228.61 m n.v.

projektant

MODULAR arhitekti d.o.o., grudnovo nabrežje 23, 1000 ljubljana

naročnik

OBČINA ROGATEC, pot k ribniku 4, SI 3252 rogatec

objekt

vrtec rogatec

vrsta načrta

0 - vodilna mapa

faza

risba

odg. vodja projekta

mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A - 1222

PGD

odg. projektant arh.

matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A - 1663

PRIKAZ PARCELE

projektanti

-

številka projekta

številka načrta

merilo

datum/sprememba

mapa

115/15

-

1:500

november 2015

1
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VRTEC ROGATEC
GRAFIČNI PRIKAZ LEGE OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU
m 1:500
LEGENDA

obstoječe parkirišče
vrtec)
105 pm (oš+telovadnica+

predvideno

zeleni otok z drevesi
in klopmi

28,9

VRTEC ROGATEC

+ 4.30

zazidana površina vrtca
absolutna višinska kota

+ 4.30

1008,43 m2
±0.00=228,61m n.v.

58,9
30,3

5,

vhodi

poplavni razred preostale nevarnosti Pp

poplavni razred majhne nevarnosti Pm

1008,43 m2
1236,77 m2

ABSOLUTNE IN RELATIVNE VIŠINSKE KOTE
pritličje

±0.00 = 228.61 m n.v.

ABSOLUTNE VIŠINSKE KOTE ZUNANJE UREDITVE
višinska kota tlakovane ploščadi
višinska kota igrišča

od 229.25 m n.v. do 228.60 m n.v.
od 228.50 m n.v. do 228.10 m n.v.

ABSOLUTNE POPLAVNE VIŠINSKE KOTE - ZA OBJEKT
Q 100 (vrtec)

228.61 m n.v.

P34 Q100
P35 Q100

228.32 m n.v.
228.36 m n.v.

xx
xx
xx

S

.3
228

26,6

+ 7.10

+ 4.30

o

- 0.02

13,6

0

m

1,8

00 =

6

kota odmika ograje od meje vodnega zemljišča
poplavna meja Q100 / območje Pp na zunanjem igrišču
odmiki od sosednjih par. meja, objektov

± 0.00=228.61 m n.v.

projektant

MODULAR arhitekti d.o.o., grudnovo nabrežje 23, 1000 ljubljana

naročnik

OBČINA ROGATEC, pot k ribniku 4, SI 3252 rogatec

objekt

vrtec rogatec

vrsta načrta

0 - vodilna mapa

faza

risba

6

0=
.32

228

Pp

0
_Q1
P34

13,

Pm

hrib

lna

e
pan

, h=

ja
gra

_Q1
P35

,h
raja

- 0.51
228.10

poplavna meja Q100 skladno s
Hidrološko hidravljično analizo

VELIKOST OBJEKTA
zazidana površina dozidave
bruto tlorisna površina

8,3

10,9

og
elna
pan

VHOD OŠ

hrib

hrib

+ 4.30

drevesa

ABSOLUTNE POPLAVNE VIŠINSKE KOTE - ZUNANJA UREDITEV
poplavne kote prečnih profilov vodotoka Draganje skladne z Hidrološko hidravlično analizo vodnega
režima za območje OLN D-Š v Rogatcu, št. projekta 219/4-FR/04, datum julij 2006, izdelovalec Inženiring za vode d.o.o.
Ljubljana. Skladno s študijo Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za potrebe OPN občine
Rogatec, št. projekta D21-FR/11 z dne julij 2011, izdelovalec Inženiring za vode d.o.o. Ljubljana je območje zunanjega
igrišča vrtca v razredu Pp preostale poplavne nevarnosti, s čimer so po uredbi potrebni omilitveni ukrepi. Hidrološko
hidravlična analizo vodnega režima za območje OLN D-Š v Rogatcu, št. projekta 219/4-FR/04, datum julij 2006, kot
umilitvene ukrepe predpisuje koto poplavne varnosti za vrtec ±0.00 = 228.61 m n.v.

28,7

15,4

zunanje otroško igrišče

m
=1,8

28,2

IZHODI IZ IGRALNIC

- 0.11
228.50

0

33,2

+ 7.10

+ 4.30

IZHODI IZ IGRALNIC

PREHOD NA
IGRIŠČE

lesena ograja, h=1,8m
- 0.01
228.60
PREHOD NA
IGRIŠČE

15,4

+ 7.10

+ 7.10

+ 0.49
229.10

amfiteater
tlakovan površina ob objektu

- 0.01
228.60

VHOD OŠ
1 TRIADA

18,4

GL. VHOD
VRTEC

19,9

11,3

zeleni otok z drevesi
in klopmi

+ 7.10

28,8

tlakovana peš pot

VHOD DOSTAVA

parcelna meja

odg. vodja projekta

mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A - 1222

PGD

odg. projektant arh.

matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A - 1663

LEGA OBJEKTA

projektanti

-

številka projekta

številka načrta

merilo

datum/sprememba

mapa

115/15

-

1:500

november 2015

1

+ 4.30

obstoječe gospodarsko
dvorišče (OŠ + vrtec)

novogradnja

- 0.02

Pp

območje nameravane gradnje

parc. št. 1043/2, 1043/4, 1043/11 vse k.o. Tlake
+ 0.74
229.25

tlakovana povozna površina
za dostavo in intervencijo

obstoječi objekti

SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL ZA NAMERAVANO GRADNJO

zeleni otok z drevesi

zeleni otok z drevesi

VHOD ZA
ZAPOSLENE

Pm

območje lastniške parcele
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100x100cm

TP

VRTEC ROGATEC

PREDVIDENA NOVA TRASA NN KABLA;
kabel N-A2XY-J 4x150+1,5mm2 + FeZn 25x4mm

dim.

GRAFIČNI PRIKAZ PRIKLJUČKOV NA
GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO_m 1:500

100x100cm

obstoječe avtobusno
postajališče za OŠ otroke

obstoječe parkirišče
105 pm (oš+telovadnica+vrtec)

LEGENDA

predvideno

zeleni otok z drevesi
in klopmi

KABELSKA KANALIZACIJA;

+ 0.74
229.25

zeleni otok z drevesi
in klopmi

A

dim. 100x100cm

amfiteater
tlakovan površina ob objektu
GL. VHOD
VRTEC

tlakovana povozna površina
za dostavo in intervencijo

PREDVIDENA NOVA TRASA NN KABLA;
kabel N-A2XY-J 4x150+1,5mm2 + FeZn 25x4mm

- 0.01
228.60

P, Ø40

P, Ø40

P, Ø40

P, Ø40

VRTEC ROGATEC

+ 4.30

P, Ø40

NOV TIPSKI TERMO IZOLIRAN

- 0.01
228.60

+ 4.30

RJ, Ø80

PVC 150, i=1%

PVC 150, i=1%

- 0.11
228.50

0, i=1%
PVC 20

RJ, Ø 60

PVC 200, i=1%

- 0.51
228.10

A

NOVO
NN kabelski vod

NN kabelski vod

TK kabelski vod

TK kabelski vod

fekalna kanalizacija

fekalna kanalizacija

vodovod

vodovod

meteorna kanalizacija

meteorna kanalizacija

plinovod

plinovod
P

RJ

peskolov, revizijski jašek

SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL ZA NAMERAVANO GRADNJO
parc. št. 1043/2, 1043/4, 1043/11 vse k.o. Tlake
VELIKOST OBJEKTA
zazidana površina dozidave
bruto tlorisna površina

1008,43 m2
1236,77 m2

ra
og
lna
pa

ao

eln

m
1,8
, h=
dimenzije PE d63, tlak 3bar

PVC 200, i=1%

pan

ja
gra

1,8

, h=

drevesa

FEKALNA KANALIZACIJA
nova fekalna kanalizacija bo potekala po parc. št. 1043/2 k.o. Tlake
parc. št. 1043/2- gradbena parcela
METEORNA KANALIZACIJA
nova meteorna kanalizacija bo potekala po parc. št. 1043/2 k.o. Tlake
št. 1043/2- gradbena parcela
VODOVOD
novi cevovod poteka po parc. št. 1043/2 k.o. Tlake in se priključuje na obstoječo cev PHDE Ø90
parc. št. 1043/2- gradbena parcela
ELEKTRIČNO OMREŽJE
nova NN kabelska kanalizacije od priključnega mesta na TP po potekala po parc. št. 1043/2, 1043/11, 1043/6 k.o. Tlake
parc. št. 1043/2- gradbena parcela
parc. št. 1043/11- gradbena parcela
parc. št. 1043/6- v lasti investitorja
TELEKOMUNIKACIJE
nova TK kanalizacija bo potekala po parceli št. 1043/2 in 1043/4 k.o. Tlake
parc. št. 1043/2 - gradbena parcela
parc. št. 1043/4 - v lasti investitorja

PVC

PVC 150, i=2%

dimenzije PE d63

pan

A
m

PREDVIDENA NOVA TRASA NN KABLA

RJ, Ø80

200,
i=1%

RJ, Ø 80

raja

l=139,3m

RJ, Ø 60

hrib

hrib

P, Ø40

parcelna meja

PRESTAVITEV VODOVODA

RJ, Ø 80

RAZBREMENILNIK
METEORNA KANALIZACIJE

zunanje otroško igrišče

+ 4.30

og
elna

PVC 200, i=1%

PVC 150, i=1%

hrib

PREHOD NA
IGRIŠČE

C

T-kos PE d63/d63/d63

RJ, Ø80

P, Ø40

NOVA TK vgradna omarica na fasadi
dim. 600/800/42HE

dodomerom DN32 in redukcijskim
ventilom DN32

ne

PVC 150, i=1%
P, Ø40
P, Ø40

PVC 200, i=1%

P, Ø40

+ 4.30

+ 7.10

+ 7.10

PVC 200, i=1%

PLINSKA OMARICA NA FASDI

+ 4.30

vhodi

ja,

h=
1,4
m

+ 7.10

+ 7.10

RJ, Ø 60

B

PREHOD NA
IGRIŠČE

RJ, Ø 60

RJ, Ø80

``), l=3.9m

P, Ø40

1008,43 m2
±0.00=228,61m n.v.

zazidana površina vrtca
absolutna višinska kota

NOVA GLAVNA NN razdelilna omara - PMO

+ 0.49
229.10

RJ, Ø80
RJ, Ø80

PVC 200, i=1%

območje nameravane gradnje

nadzemni hidrant

B

B

PVC 200, i=1%

RJ, Ø80

obstoječi objekti

ZA VRTEC; T-kos PE d63/d32/d63

tlakovana peš pot

VHOD ZA
ZAPOSLENE

območje lastniške parcele

NOVO/OBSTOJEČE

zeleni otok z drevesi

zeleni otok z drevesi

PVC 150, i=1%

dim.

S

± 0.00=228.61 m n.v.

OBSTOJEČI RJ, Ø 80

projektant

MODULAR arhitekti d.o.o., grudnovo nabrežje 23, 1000 ljubljana

IZPUST METEORNE VODE
V DRAGANJO

naročnik

OBČINA ROGATEC, pot k ribniku 4, SI 3252 rogatec

PREDVIDEN DODATNI PRIKLOP

objekt

vrtec rogatec

vrsta načrta

0 - vodilna mapa

faza

risba

s koordinatami Y=554810,31 in X=121462,78

odg. vodja projekta

mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A - 1222

PGD

odg. projektant arh.

matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A - 1663

KOMUNALNI PRIKLJUČKI

projektanti

-

duktil DN100

dimenzije PE d63, tlak 3bar

FEKALNO KANLIZACIJO PREKO

številka projekta

številka načrta

merilo

datum/sprememba

mapa

115/15

-

1:500

november 2015

1
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VRTEC ROGATEC
GRAFIČNI PRIKAZ PROMETNE UREDITVE
m 1:500

LEGENDA
območje lastniške parcele

obstoječi objekti

območje nameravane gradnje

novogradnja

parcelna meja

drevesa

vhodi/izhodi

dovoz

dostop za intervencijo

izvoz

delovna površina 7x12m

vototok

zbiralno mesto

utrjene površine - pesek

zelene površine

prana betonska površina - teraco

peščene igralne površine - prodec

pokrovne grmovnice

igralna površine - sekanci

obstoječe parkirne površine - asfalt

utrjene povozne površine - asfalt

utrjene peš površine - beton/vialit

predvideno

DELOVNA

zeleni otok z drevesi
in klopmi

zeleni otok z drevesi

zeleni otok z drevesi

+ 0.74
229.25
tlakovana peš pot

DELOVNA

zeleni otok z drevesi
in klopmi
tlakovana povozna površina
za dostavo in intervencijo

VHOD ZA
ZAPOSLENE
obstoječe gospodarsko
dvorišče (OŠ + vrtec)

- 0.01
228.60

VHOD DOSTAVA
VHOD OŠ
1 TRIADA

+ 4.30

obstoječi
zelen otok

GL. VHOD
VRTEC

+ 0.49
229.10

amfiteater
tlakovan površina ob objektu

VRTEC ROGATEC

zazidana površina vrtca
absolutna višinska kota

SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL ZA NAMERAVANO GRADNJO

lesena ograja, h=1,8m
- 0.01
228.60
+ 4.30

1008,43 m2
±0.00=228,61m n.v.

parc. št. 1043/2, 1043/4, 1043/11 vse k.o. Tlake
tlako

PREHOD NA
IGRIŠČE

vana

+ 7.10

VELIKOST OBJEKTA
zazidana površina dozidave
bruto tlorisna površina

1008,43 m2
1236,77 m2

peš
pot

+ 7.10

+ 4.30

+ 7.10
IZHODI IZ IGRALNIC

IZHODI IZ IGRALNIC

- 0.11
228.50
zunanje otroško igrišče

hrib

+ 4.30

, h=

hrib

+ 0.79
229.40

eln

pan

hrib + 0.79
229.40

ja
gra

ao

ot -

ča
toje

m

1,8

p
peš

alt

asf

obs

PREHOD NA
IGRIŠČE

VHOD OŠ

og
elna
pan

,h
raja

ča
toje
obs

m
=1,8

peš

- 0.51
228.10

p

alt
asf
ot -

S

± 0.00=228.61 m n.v.

projektant

MODULAR arhitekti d.o.o., grudnovo nabrežje 23, 1000 ljubljana

naročnik

OBČINA ROGATEC, pot k ribniku 4, SI 3252 rogatec

objekt

vrtec rogatec

vrsta načrta

0 - vodilna mapa

faza

risba

odg. vodja projekta

mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A - 1222

PGD

odg. projektant arh.

matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A - 1663

PROMETNA UREDITEV

projektanti

-

številka projekta

številka načrta

merilo

datum/sprememba

mapa

115/15

-

1:500

november 2015

1
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VRTEC ROGATEC
GRAFIČNI PRIKAZ ZUNANJE UREDITVE
m 1:500

LEGENDA
območje lastniške parcele

obstoječi objekti

območje nameravane gradnje

novogradnja

parcelna meja

drevesa

vhodi

naklon, odvodnjavanja

predvideno

EKO

zelene površine

zeleni otok z drevesi
in klopmi

zeleni otok z drevesi

zeleni otok z drevesi

+ 0.74
229.25
tlakovana peš pot

ekološki plato

peščene igralne površine - prodec

vototok

igralna površine - sekanci

utrjene površine - pesek

utrjene povozne površine - asfalt

prana betonska površina - teraco

utrjene peš površine - beton/vialit

pokrovne grmovnice

zeleni otok z drevesi
in klopmi
tlakovana povozna površina
za dostavo in intervencijo

VHOD ZA
ZAPOSLENE
obstoječe gospodarsko
dvorišče (OŠ + vrtec)

- 0.01
228.60

VHOD DOSTAVA
VHOD OŠ
1 TRIADA

EKO

+ 4.30

SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL ZA NAMERAVANO GRADNJO

GL. VHOD
VRTEC

VRTEC ROGATEC

zazidana površina vrtca
absolutna višinska kota

parc. št. 1043/2, 1043/4, 1043/11 vse k.o. Tlake

+ 0.49
229.10

amfiteater
tlakovan površina ob objektu

lesena ograja, h=1,8m
- 0.01
228.60
+ 4.30

1008,43 m2
±0.00=228,61m n.v.

prodec

pot

zelenica

+ 7.10

+ 4.30

+ 7.10

- 0.11
228.50
hrib
hrib

+ 4.30

+ 0.79
229.40

, h=

hrib

leseni sekanci

zunanje otroško igrišče

+ 0.79
229.40

eln

pan

ja
gra

m

1,8

1008,43 m2
1236,77 m2

ABSOLUTNE IN RELATIVNE VIŠINSKE KOTE
pritličje

±0.00 = 228.61 m n.v.

ABSOLUTNE VIŠINSKE KOTE ZUNANJE UREDITVE
višinska kota tlakovane ploščadi
višinska kota igrišča

od 229.25 m n.v. do 228.60 m n.v.
od 228.50 m n.v. do 228.10 m n.v.

ne e
ov ic
kr vn
po rmo
g

ao

ot -

ča
toje
obs

peš

peskovnik

vana

+ 7.10

tlako

PREHOD NA
IGRIŠČE

VELIKOST OBJEKTA
zazidana površina dozidave
bruto tlorisna površina

p
peš

alt

asf

PREHOD NA
IGRIŠČE

VHOD OŠ

og
elna
pan

,h
raja

ča
toje
obs

ne
rov e
pok ovnic
grm

m
=1,8

peš

- 0.51
228.10
e
rovn
pok ovnice
m
gr

p

alt
asf
ot -

S

± 0.00=228.61 m n.v.

projektant

MODULAR arhitekti d.o.o., grudnovo nabrežje 23, 1000 ljubljana

naročnik

OBČINA ROGATEC, pot k ribniku 4, SI 3252 rogatec

objekt

vrtec rogatec

vrsta načrta

0 - vodilna mapa

faza

risba

odg. vodja projekta

mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A - 1222

PGD

odg. projektant arh.

matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A - 1663

ZUNANJA UREDITEV

projektanti

-

številka projekta

številka načrta

merilo

datum/sprememba

mapa

115/15

-

1:500

november 2015

1
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VRTEC ROGATEC
GRAFIČNI PRIKAZ LEGE OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU
m 1:500

obstoječe avtobusno
postajališče za OŠ otroke

obstoječe parkirišče
105 pm (oš+telovadnica+vrtec)

LEGENDA

predvideno

zeleni otok z drevesi
in klopmi

zeleni otok z drevesi

zeleni otok z drevesi

T1

območje lastniške parcele

obstoječi objekti

območje nameravane gradnje

novogradnja

parcelna meja

vhodi

zakoličene točke

SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL ZA NAMERAVANO GRADNJO
parc. št. 1043/2, 1043/4, 1043/11 vse k.o. Tlake
VELIKOST OBJEKTA
zazidana površina dozidave
bruto tlorisna površina

+ 0.74
229.25

1008,43 m2
1236,77 m2

tlakovana peš pot

SEZNAM ZAKOLIČENIH TOČK

zeleni otok z drevesi
in klopmi

Y
tlakovana povozna površina
za dostavo in intervencijo

VHOD ZA
ZAPOSLENE
obstoječe gospodarsko
dvorišče (OŠ + vrtec)
VHOD DOSTAVA
VHOD OŠ
1 TRIADA

- 0.01
228.60

T1

+ 4.30

GL. VHOD
VRTEC

+ 0.49
229.10

amfiteater
tlakovan površina ob objektu

VRTEC ROGATEC

zazidana površina vrtca
absolutna višinska kota

T2

- 0.01
228.60

+ 4.30

1008,43 m2
±0.00=228,61m n.v.

PREHOD NA
IGRIŠČE

X

T1

Y=554802.7485

X=121504.4318

T2

Y=554859.4411

X=121505.3467

T3

Y=554859.6791

X=121490.5986

T4

Y=554807.4859

X=121489.7563

T5

Y=554807.7247

X=121474.9582

T6

Y=554803.2253

X=121474.8856

+ 7.10

T4

+ 4.30

T3

+ 7.10

- 0.11
228.50
hrib

zunanje otroško igrišče

eln

hrib

+ 4.30

T6

pan

, h=

ja
gra

m

1,8

ao

hrib

T5

PREHOD NA
IGRIŠČE

VHOD OŠ

og
elna
pan

,h
raja

m
=1,8

- 0.51
228.10

S

± 0.00=228.61 m n.v.

projektant

MODULAR arhitekti d.o.o., grudnovo nabrežje 23, 1000 ljubljana

naročnik

OBČINA ROGATEC, pot k ribniku 4, SI 3252 rogatec

objekt

vrtec rogatec

vrsta načrta

0 - vodilna mapa

faza

risba

odg. vodja projekta

mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A - 1222

PGD

odg. projektant arh.

matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A - 1663

ZAKOLIČBENI NAČRT

projektanti

-

številka projekta

številka načrta

merilo

datum/sprememba

mapa

115/15

-

1:500

november 2015

1
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VRTEC ROGATEC
GRAFIČNI PRIKAZ UREDITVE GRADBIŠČA
m 1:500

obstoječe avtobusno
postajališče za OŠ otroke

obstoječe parkirišče
105 pm (oš+telovadnica+vrtec)

LEGENDA

predvideno

zeleni otok z drevesi
in klopmi

zeleni otok z drevesi

zeleni otok z drevesi

+ 0.74
229.25
tlakovana peš pot
zeleni otok z drevesi
in klopmi

tlakovana povozna površina
za dostavo in intervencijo

- 0.01
228.60

VHOD DOSTAVA
VHOD OŠ
1 TRIADA

+ 4.30

amfiteater
tlakovan površina ob objektu

VRTEC ROGATEC

zazidana površina vrtca
absolutna višinska kota

3

4

5

+ 4.30

1

+ 7.10

+ 7.10

, h=

zunanje otroško igrišče

8

VHOD OŠ

og
elna
pan

,h
raja

m
=1,8

novogradnja

parcelna meja

drevesa

PVC ograja

1

napisna tabla

PVC ograja II. faza

2

opozorilne table

polnostenska ograja

3

kemični wc

izvoz iz gradbišča

4

kontejner-osebje

uvoz na gradbišče

5

kontejner-garderoba

skladišče nevarnih snovi

6

deponija odpadnega materiala

omarica za prvo pomoč

7

deponija gradbenega materiala

el. omara gradbišča

8

steberno dvigalo-žerjav

OPOZORILNE TABLE OB VSTOPU NA GRADBIŠČE

+ 7.10

- 0.11
228.50

+ 4.30

območje nameravane gradnje

gasilnik

+ 4.30

1008,43 m2
±0.00=228,61m n.v.

obstoječi objekti

2

obstoječe gospodarsko
dvorišče (OŠ + vrtec)

GL. VHOD
VRTEC

območje lastniške parcele

6

7

eln

pan

ja
gra

m

1,8

ao

- 0.51
228.10

S

± 0.00=228.61 m n.v.

projektant

MODULAR arhitekti d.o.o., grudnovo nabrežje 23, 1000 ljubljana

naročnik

OBČINA ROGATEC, pot k ribniku 4, SI 3252 rogatec

objekt

vrtec rogatec

vrsta načrta

0 - vodilna mapa

faza

risba

odg. vodja projekta

mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A - 1222

PGD

odg. projektant arh.

matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A - 1663

UREDITEV GRADBIŠČA

projektanti

-

številka projekta

številka načrta

merilo

datum/sprememba

mapa

115/15

-

1:500

november 2015

1
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vrtec rogatec _ pgd / vodilna mapa

0.11

KOPIJE PRIDOBLJENIH SOGLASIJ
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REPUBLIKA SLOVTNUA
MtN|STRSTVo ZA oKOLJE tN PROSTOR
ACENCUA REPUBLTKE SLOVENUE ZA 0K0LJE

0ddetek obmotja Savinje

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 03 428 88 00
F: 03 428 88 11
E: gp.arso-ce@gov.si
www.arso.gov.si

Stevilka: 35506-779512015

*

2

Datum: 10.11.2015

Agencija Republike Slovenije za okolje izdala na podlagi na podlagi 3. dlena Uredbe o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 3t.62115) v
povezavi z drugim odstavkom 14. dlena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS,
5t. 35/15 in spremembe), 50. dlena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 3t. 102104 uradno pre0i5deno besedilo, 14105 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111105 - odl. US,
126107,108/09, 61110 - ZRud-1 ,20111- odl. US, 57112,101113 - ZDavNepr, 110113 in 19/15)
in 151.a elena Zakona o vodah Zakona o vodah (Uradni list RS, 51.67102 in spremembe, v
nadaljevanju : ZV -1, Zakon o vodah) naslednje

PROJEKTNE POGOJE
Gradnja vrtca Rogatec na zemlji5dih s parc. 3t. 104312, 104314 in 1043111, vsa k.o. 1173 Tlake, v ob6ini Rogatec, investitorke Obdine Rogatec, Pot k ribniku 4,3252 Rogatec, je moZna
ob upo5tevanju naslednjih pogojev:

Pogoji tehnidne narave:
1

V projektu za

pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) mora biti tekstualno in grafiCno
ustrezno obdelana zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija

obstoje6ih

in

nadrtovanih objektov, ureditev okolice, vsa obstojeda

in nadrtovana

komunalna infrastruktura, ter nadrtovana reSitev odvoda odpadnih padavinskih vod in potek
meteorne kanal izacije.
2.

Gradnja vrlca z vso pripadajodo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo (igri5dem),
z morebitno ograjo mora biti, skladno s 14. in 37. dlenom Zakona o vodah, od
meje vodnega zemlji5da vodotoka Draganja, odmaknjena 5 m. V grafidni del
dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja je potrebno vrisati potek vodotoka, mejo
vodnega zemljiSda ter priobalni pas vodotoka skladno s Pravilnikom o podrobnej5em
nadinu doloOanja meje vodnega zemljiSda tekodih voda (Uradni list RS, 5t. 129106).

vklju6no

3.

Del obmodja nadrtovane gradnje je po podatkih ARSO ob visokih vodah Draganje
poplavljeno. V Studiji >lzdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne
nevarnosti za potrebe OPN obdine Rogatec<, je ugotovljeno, da je obmodje delno v

nzredu preostale poplavne nevarnosti. Pri nadaljnjem nadrtovanju je potrebno upoStevati
Uredbo o pogojih in omejitvah za izvalanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih,
ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS,
5t. 89/08). Skladno s 6. dlenom Uredbe je potrebno, glede na ugotovljeni razred nevarnosti,
upo5tevati pogoje in omejitve iz prilog 1 in 2 te Uredbe. Gradnja vrtcev je skladno s prilogo
2 navedene Uredbe v preostalem razredu nevarnosti dovoljena le, kadar ugotovitve
celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje, po predpisih o varstvu okolja
niso ocenjene kot unidujo6e ali bistvene in je mogode s poprej5njo izvedbo omilitvenih
ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem po predpisih o varstvu okolja ali vodnim
soglasjem po predpisih o vodah zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.
4.

Skladno s predhodnim pogojem je treba v projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega
soglasja naCrtovati omilitvene ukrepe, da v primeru poplave ne bo priSlo do Skodljivih
vplivov na vode in vodni reZim, da se ne bo poslab5ala poplavna varnost obmo6ja in da ne
bo pri5lo do drugih Skodljivih vplivov na okolje in nadrtovane objekte. lz projektne
dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja mora bitijasno razvidno na kak5en nadin je
bila upo5tevana poplavna ogroZenost na6rtovanega objekta.

5.

Projektna re5itev odvajanja in 6i56enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o odvajanju in di56enju komunalne in padavinske vode (Uradni list RS,
Stev.88/11,8112,108/13), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, 5t. 64112, 64114) ter Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih distilnih naprav (Ur.l. RS, 5t. 98/07, 30/10).

6.

Odvajanje padavinskih voda je treba predvideti v skladu 292.6l.ZY-1 inZV-1A,5t.57/08
in sicer, na tak nadin, da bo v dim vedji moZni meri zmanj5an hipni odtok padavinskih voda
z urbanih povrSin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrlevanje padavinskih voda
pred iztokom (zadrZevalnik, zatravitev, travne ploSde ...).

7.

V primeru nadrtovanja odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod v ponikovalnico, je treba
pridobiti mnenje geomehanika in zaklju6ke geomehanskega porodila dosledno upo5tevati,
kar mora biti razvidno iz dokumentactle za pridobitev vodnega soglasja. lz geomehanskega

porodila mora biti tudi razvidno, ali je ponikanje padavinskih vod mo2no. Detajl
ponikovalnice mora biti v PGD tekstualno in grafidno ustrezno obdelan in prikazan. V
primeru, da ponikanje ni moZno, je treba odpadne padavinske vode kontrolirano odvajati v

vodotok Draganja.
8.

V primeru nadrtovanja odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod v vodotok Draganja je
potrebno upo5tevati erozijsko delovanje voda. Direkten iztok padavinske vode ne sme
segati v svetli profil struge vodotoka. lzpustna glava mora biti oblikovana pod naklonom
breZine. Na obmocju iztoka mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.
Detajl iztoka mora bitiv PGD tekstualno in grafidno ustrezno obdelan in prikazan.

9.

Zavarovanje breZine na obmo6ju iztodne glave mora biti nadrtovano na ustrezni dolZini
brez lokalnih zoZitev oziroma tako, da bo zagotovljena postopna navezava na obstojede
breZine. ObreZno zavarovanje mora biti dimenzionirano glede na vledne sile v strugi.
Ureditve struge vodotoka morajo biti nadrtovane z upo5tevanjem danes veljavne ekoloSko
naravne zahteve povezane s posegi v povr5inske vodotoke. ZaIo je pri zavarovalnih
ukrepih v dim vedji moZni meri uporabljati naravne materiale.

10. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemlji5de ter

poplavno obmodje vodotokov. Po kondani gradnji
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je potrebno

odstraniti vse za potrebe

gradnje postavljene provizorue in odstraniti vse ostanke zadasnih deponij. Vse z gradnjo
prizadete povr5ine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Pogoji pravne narave

il.

:

1.

Vloga za pridobitev vodnega soglasja mora obsegati vsebine iz Pravilnika o vsebini vlog
za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini
vloge za izd{o vodnega soglasja (Uradni list RS, 5t. 25109).

2.

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljen)a za predvideno gradnjo
mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, ki veljajo na obravnavanem obmodju,
kar mora biti iz lete tudi razvidno.

3.

V

primeru gradnje iztodne glave odpadnih voda na vodnem zemlji5du vodotoka

Draganja, kije v lasti Republike Slovenije, mora investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi
sluZnostne pravice po dolodilih Stvarnopravnega zakonika (Ur. list RS, 5t. 87/02-SPZ).
Ta pogodba je tudi dokazilo o pravici graditi na vodnem ali priobalnem zemlji5du v lasti
Republike Slovenije.
4.

Pogodbo

o

ustanovitvi sluZnosti bo sklenjena

z

naslovnim organom po pridobitvi

vodnega soglasja.
5.

SluZnostna pravica se ustanovi proti pladilu. Vi5ina denarnega nadomestila se dolodi v
skladu s Pravilnikom o metodologiji za dolo6anje vi5ine nadomestil za sluZnosti na
vodnih in priobalnih zemlji5dih v lasti Republike Slovenije (Ur. list RS,5t. 35/11,) ter
Pravilnikom o spremembi Pravilnika o metodologiji za dolodanje vi5ine nadomestil za
sluZnosti na vodnih in prlobalnih zemljiSdih v lasti Republike Slovenije (Ur. list RS, 5t,
18t13).

6.

Skladno s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za
druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. list RS, 5t.
25109) mora vloga za vodno soglasje vsebovati tudi vse potrebne podatke za
sklenitev pogodbe o ustanovitvi sluZnosti na vodnih in priobalnih zemlji5dih v lasti
Republike Slovenije in za doloditev vi5ine nadomestila skladno s Pravilnikom o
metodologiji za dolo6anje vi5ine nadomestil za sluZnosti na vodnih in priobalnih
zemlji5dih v lasti Republike Slovenije (Ur. list RS, 5t. 35/11,18113). Vloga se lahko vloZi
na obrazcu, ki se nahaja na spletnih straneh Agencije RS za okolje, oz. na naslednji
povezavi: http://www.arso.qov.si/vode/Ureianie%20voda/

Obrazloiitev:

lnvestitorka Obdina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, je po poobla56encu MODULAR
arhitekti d.o.o., Grudnovo nabreZje 23, 1000 Ljubljana, z vlogo dne 9.10.2015, zaprosila
Agencijo Republike Slovenije za okolje za pridobitev projektnih pogojev za gradnjo vrtca na
zemlji5dih s parc. 3t. 104312, 104314 in 1043111, vsa k.o. 1173 - Tlake, v obdini Rogatec.

3/5

Vlogije bil priloZen PGD, "Vrtec Rogatec", Vodilna mapa,St.proj.: 11512015, datum: november
2015, MODULAR arhitekti d.o.o., Grudnovo nabreZje 23, 1000 Ljubljana in pooblastilo z dne
31.7.2015.

ZY-1 v prvem odstavku 151. a 6len doloda, da lahko investitor za gradnjo ali spremembo
namembnosti, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih, ki urejajo graditev
objektov, in vodno soglasje na podlagi tega zakona, pred zacetkom izdelovanja projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja zaprosi za pridobitev projektnih pogojev, k projektnim
reSitvam pa mora pridobiti vodno soglasje.

V prvem odstavku 152. 6lena ZV-1 je dolodeno, da se za postopek z

doloditvrlo projektnih

pogojev in pogojev za drug poseg v prostor uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. Po
50. 6lenu Zakona o graditvi objektov projektant pozove pristojne soglasodajalce za doloditev
projektnih pogojev pred priCetkom projektiranja. Po dolodilih 3. dlena Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 5t. 62/15) v povezavi z drugo
todko 14. 6lena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 5t. 35/15) izda projektne
pogoje za gradnjo ki lahko vpliva na vodni reZim ali stanje voda Agencija RS za okolje.

Predmet te vloge je novogradnja vrtca na zemlji5dih s parc.
k.o. 1'173 - Tlake, v obdini Rogatec.

51. 104312, 104314

in 1043111, vsa

JuZno od obmodja gradnje tede vodotok Draganja. Pri nadrtovanju gradnje je treba upo5tevati
odmike od vodnega zemlji5da in dejstvo, da se del obmodja gradnje nahaja na obmo6ju
preostale poplavne nevarnosti.

Nadrtovan je odvod meteornih odpadnih voda preko ponikovalno-zadrlevalilh polj v podtalje in
s prelivi v vodotok.

Komunalne odpadne vode iz vrtca se bodo odvajale v javni kanalizacijski sistem.

Stavba bo prikljudena na javni vodovod. Ogrevanje stavbe je predvideno z zemeljskim plinom.

Obmo6je nadrtovane gradnje se po evidencah ARSO ne nahaja na obmodju vodovarstvenih
pasov vodnih virov. Dokumentacijo zadrZimo.

4t5

Ti projektni pogoji sluiijo za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V
nadaljevanju postopka je treba pridobiti vodno soglasje, ki se bo tahko izdalo le, 6e bo
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan skladno z projektnimi pogoji, kijih je
treba priloZiti k vlogi zaizdajo vodnega soglasja.
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d.d., VrunEeva 2a, 3000 Celje, za distribucijskega operaterja na osnovi 465, ilena
Energetskega zakona (Ur.l. RS, it. 17/1,4) in 49.b ter 50.a. dlena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. R5,5t.

ELEKTRO CEUE,

IO2/04, 126/07 ,108/09 in

57

/t2) ter na podlagi vloge 5t. LO3792l z dne LL.L2.2015

izdaja

MODULAR ARHITEKTI D.O.O.
GRUDNOVO NABREZJE 23
1OOO

UUBUANA

SOGLASJE K PROJEKTU 5t. 1037921

dokumentaciji: 0-VODILNA MAPA,
PGD - PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOUENJA, 5t. 1I5/L5
lzdelovalec projekta: MODULAR ARHITEKTI D.O.O., GRUDNOVO NABREZJE 23, 1OOO UUBUANA
Za objekt: vRTEc RoGATEC
INVCStitOT: OB.INA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4,3252 ROGATEC
K

Katastrska obiina

Parcelne Stevilke

TLAKE

ro43 / 2, ro43 / 3, tO43 / LL

Predmetno soglasje velja tudi

kot

soglasje za projekt PGD, 5t.

73-tt/15 >Nadrt elektridnih initalacij

in

elektridne opreme-NN elektridni prikljudek za objekta, ki ga je izdelalTE BIRO d.o.o., TrbeZe 8, Ljubljana.
V postopku izdaje soglasja je bilo ugotovljeno, da so upo5tevani pogoji iz:

Projektnih pogojev 5t.: 1037921, izdanih dne 30.10.2015
Soglasja za prikljuditev 5t.: 1041501, izdanih dne 09.12.2015
To soglasje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!
Celje, t7.I2.2015

Sluiba za razvoj:

Pripravil/-a:
/EC,
DUSAN ZADRAVEC,

if:. elektroenergetike

mag. TO
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- Arhiv

Priloge:

$-Voalna

mapa dostavljena Modular Arhitekti d.o.o.,

- PGD projekt \t.73-1,1/t5 dostavljen na Nadz. Rogaika
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d.d. , Vrundeva ulica 2a, p.p.460, 3000 Celje na osnovi pooblastila SODO d.o.o. in na
osnovi 147. ilena Energetskega zakona (Ur.l. RS, \t. L7/L4), Splo5nih pogojev za dobavo in odjem
elektridne energije iz distribucijskega omreZja elektridne energije (Ur.l. RS, *. f26/O7 in 1/08 popr.),
Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omreZje elektridne energije (Ur.l. RS, Et.4UL\, Zakona
o sploinem upravnem postopku (Ur.l. RS, !t.24/06 - uradno prediSieno besedilo, 1,05/06,126107,65/08
in 8/L0) ter na osnovi vloge za objekt VRTEC ROGATEC, kijo je v imenu vloZnika OBCINA ROGATEC, POT K
RIBNIKU 4,3252 ROGATEC podal pooblaidenec MODULAR ARHITEKTI D.O.O., GRUDNOVO NABREZJE 23,
ELEKTRO CEUE,

L000 UUBUANA, izdaja naslednje

SoGLAS tEZA PRTKUUe

4,

se izda soglasje za prikljuiitev za
na parcelah 5t. 1043 /2, L043/3, L043/L1" (k.o. TLAKE) v kraju ROGATEC pod

VloZniku oBatNA ROGATEC, POT

objekt VRTEC ROGATEC
navedenimi pogoji.

K

trrV 5t.: tO+t501-O

RIBNIKU

3252 ROGATEC

ELEKTROENERGETSKI POGOJI

ODJEM

1. Stevilka merilnega mesta: 2-8008001
2. Skupina kondnih odjemaicev: Ostali odjem na nizki napetosti od 0,4 kV do L kV z merjenjem modi

3. Stevilo razpoloZljivih merilnih mest: L
4. Nova prikljudna moi pri odjemu iz distribucijskega sistema: 1x 86 kW
5. Predviden letni odjem iz distribucijskega sistema: 100000 kwh
6. Predvideno leto prikljuditve: 2016
7. Jakost omejevalca toka: l- x 3 x 125 A
8. Jalova energija mora biti kompenzirana na cos$ = 9.95
9. Jakost omejevalca toka NN izvoda: 160 A
L0. Vrsta omejevalca toka NN izvoda: varovalka
11". Ostali EE pogoji:

Za elektridni prikljudek na distribucijsko elektridno omreZje

je potrebno izdelati ustrezno projektno

dokumentacijo-projekta PGD in PZl. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavnim
Pravilnikom o projektni dokumentaciji, tipizacijo omreZnih prikljudkov ter tipizacijo merilnih mest in
nabora merilne opreme Elektro Celje, d. d. Na projektno dokumentacijo si mora investitor od
Elektro Celje, d. d., pridobiti soglasje in sicer pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. K vlogi je

potrebno priloiiti projektno PGD dokumentacijo in projekt NN elektridnega prikljudka. Soglasje
projektno dokumentacijo je tudi za izgradnjo prikljuika in tudi za izdajo pogodbe o prikljuditvi
d istribucijsko om reije.
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ODJEM

1. Prikljuino mesto (mesto vkliuEitve prikljuika na distribucijski sistem)

-

Lokacija oz. mesto prikljuditve:

Mesto prikljuditve

\N

NN izvod

05: REZERVA

rP

IP ROGATEC SOLR: O+g

-

ZBTRALNTCE TP

20/0,4 kV ROGATEC SOm

Nazivna napetost: 400 V

Vrsta prikljuika: Trifazni prikljudek

lzvedba prikljudka

DolZina prikljudka

)rerez prikljudka

oodzemni vod

m

\14x150+L,5 mm2

-

lmpedanca: 0.015 ohmov
Distribucijski sistem v todki prikljuditve omogoda TN sistem za5dite.
Napajanje z elektridno energijo bo izvedeno iz:

TP

TP ROGATEC SOLR: O+g

SN izvod

DV CEROVEC: D15

tTP

RTP ROGASKA SLATI NA : 1.rO / 2OKV

-

Kratkostidna mod na 20 kV znaia 500 MW.
Enopolni tok zemeljskega stika iz strani distribueijskega slstema: 15-0 A

2. Prevzemno predajno mesto (mesto sprejema elektriine energije iz distribucijskega sistema) - pogoji
za

vloinika

-

Lokacija: v prostostojedi omarici
Nazivna napetost: 400 V

Merilne naprave:
- Polindirektnitrifazni dvosmerni Stevec s L5-minutno registracijo energije r.1 (lEC) ali B (MlD) in
jalove energije r.2, (3x230/AOOV,5A) ter komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in
proizvajalce
- Tokovni transformator r. 0,5 za vgradnjo v omreije nazivne napetosti 23O/4O0 V s prestavnim
razmerjem L50/5
- Distribucijski operater si pridrZuje pravico zahtevati zamenjavo tokovnih merilnih

transformatorjev na stroSke uporabnika omreija, de merjenitok ne bo v obmodju 20 % do L2O%
n azivne vred nosti toka tokovn i h meri n i h transform atorjev.
I

OSTALI POGOJI

- Uporabnik mora upravljalcu zagotoviti stalen dostop do vseh delov prikljudka in do vseh naprav, ki
so vgrajene na prevzemno predajnem mestu.

-Z deli na prikljudku sme uporabnik priietitedaj, ko na svoje stroSke uredis pristojnim nadzorni5tvom
prestavitev obstojedih elektroenergetskih vodov oz. naprav na varno oddaljenost. O nameravanem
zaietku kakrSnihkoli del na prikljudku mora biti upravljalec pisno obveSien najmanj osem dni pred
zadetkom del.
Svan2/
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Elektro Cetje, d.d.
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V primeru, da tehnidni pogoji tega soglasja za prikljuditev ustrezajo tudi

-

zadasnemu priklopu

gradbiida, je ob priklopu dodatno potrebno upo5tevati dolodila veljavnih predpisov in standardov, ki
veljajo za prikljuditev gradbi5dnih prikljudnih omaric. V tem primeru investitor pladuje porabljeno
elektridno energijo v skladu z veljavno zakonodajo'
- Upravljalec daje izjavo, da bo kakovost elektridne napetosti ob izvedbi vseh tehnidnih pogojev

navedenih v tem soglasju za prikljuditev in odjemaldevi uporabi naprav, ki imajo certifikat o
elektromagnetni zdruZljivosti (EMC), skladna s Sploinimi pogoji za dobavo in odjem elektrifne
energije iz distribucijskega omreZja elektridne energije (Ur.l. RS, \t' 126/07 in 1/08 popr.) in
standardom SIST 50160.

-V primeru pomanjkanja elektridne energije se je odjemalec dolZan ravnati po dolodilih uredbe
omejevanju obte7b in porabe elektridne energije v elektroenergetskem sistemu (Ur.l.

RS,

o

it' 42195in

64/es).

V primeru, ko upravljalec ugotovi, da uporabnik s svojim odjemom elektridne energije povzroda

-

motnje (nemiren odjem elektridne energije) ostalim uporabnikom elektridne energije, si upravljalec
pridrZuje pravico naknadno predpisati dodatne pogoje, v katerih od uporabnika zahteva odpravo teh
motenj.
- Uporabnik mora po dokondnosti tega soglasja in pred prikljuditvijo skleniti z upravljalcem pogodbo
o prikljuditvi, v kateri bodo urejeni odnosi v zvezi s prikljudkom, omreinino za prikljuino mod in
pladilom za prikljuditev na omreZje.

-Za izdajo pogodbe o prikljuiitvi na distribucijsko omreZje lahko poklidete telefonsko Stevilko 0342or-305 (DUSAN ZADRAVEC) ali ieljo sporoiite na email: dusan.zadravec@elektro-celje.si. Vaia
veza za izdajo pogodbe o prikljuiitvije Stevilka predmetnega soglasja.
- lmetnik soglasja mora pred zaietkom odjema elektridne energije z izbranim dobaviteljem elektridne

energije skleniti pogodbo o dobavi elektridne energije (seznam dobaviteljev je dostopen na spletni
straniJavne agencije RS za energijo) in z upravljalcem pogodbo o uporabi distribucijskega sistema.
- ee gre za spremembo gradbenega dovoljenja iz razloga spremembe investitorja ali pravni promet z
objektom v dasu med izdajo soglasja in prikljuditvijo, se soglasje za prikljuditev lahko prenese na
pravnega naslednika. Novi uporabnik oz. investitor mora najkasneje v 30 dneh po prejemu sodne
odlodbe ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi obvestiti upravljalca in o tem predloZiti dokazila
ter obstojede soglasje za prikljuditev objekta, sicer mora zaprositi za novo soglasje za prikljuditev'
-

To soglasje za prikljuditev preneha veljati, de uporabnik v dveh letih ne izpolni vseh zahtev iz tega
soglasja ali v tem roku izdajatelju soglasja ne dostavi gradbenega dovoljenja, s dimer se soglasje za
prikljuditev avtomatidno podaljia za dve leti. Na predlog uporabnika, ki mora biti vloZen najkasneje
30 dni pred potekom veljavnosti soglasja, se veljavnost tega soglasja za prikljuditev lahko podalj5a
najved dvakrat, vendar vsakid najved za eno leto.

-

Na uporabnikove elektroenergetske naprave ni dovoljeno brez soglasja upravljalca prikljudevati
elektroen ergetskih

na p

rav

d ru

gih u pora bn i kov.

-Zaradi prikljuditve uporabnikovega objekta na distribucijski sistem ne smejo biti prizadete pravice in
pravne koristi tretjih oseb. 5kodo, ki bi nastala zaradi kriitev pravic in pravnih koristi teh oseb, nosi

uporabnik.
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Obrazloiitev
pooblasdenec MoDULAR ARHITEKTI D.O.O., GRUDNOVO NABRE1LEZ3, 1OO0 UUBUANA je v imenu
vloZnikaOBetNA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4,3252 ROGATEC dne 26.11.20152 vlogo, ki smo jo zavedli
pod zaporedno 5t. 1041501 zaprosil ELEKTRO CEUE, d.d. za izdajo soglasja za prikljuditev za objekt
VRTEC ROGATEC

ELEKTRO CEUE,

na parcelah

it. tO43/2,1043/3, tO43/11(k.o. TLAKE) v kraju

ROGATEC.

d.d. ugotavlja, da je vloZnik vlogi za izdajo soglasja za prikljuditev priloZil vso potrebno

dokumentacijo in dokazila, ki so pogoj zaizdaio soglasja za prikljuditev.
Upravljalec je na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, in v skladu s 1,47. ilenom Energetsl<ega
zakona (Ur.l. RS, ;t. 17/14), Sploinimi pogoji za dobavo in odjem elektridne energije iz distribucijskega
omreZja elektridne energije (Ur.l. RS, El. 126/07 in 1/08 popr.), Sistemskimi obratovalnimi navodili za

distribucijsko omreZje elektridne energije (Ur.l. RS, at. 4L/Ltl ter Zakonom o splo5nem upravnem
postopku (Ur.l. RS, it.24/06 - uradno predi5deno besedilo, L05/O6,126/A7,65/08 in 8/L0) odloiil, kot ie
navedeno v izreku teFa soglasia.
StroSkov v postopku ni bilo!
PRAVNI POUK:

Zoper to odloEbo je dovoljena pritoiba v 15 dneh od dneva vroiitve na Agencijo za energijo,
Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor. Pritoibo je potrebno vloiiti na ELEKTRO CEUE, d.d. , Vrunieva
ulica 2a, p.p. 450, 3000 Celje, pisno ali ustno na zapisnik oziroma poslati priporoieno po po5ti.
Datum: 09.I2.20I5
Postopek vodil/-a:

Predsednik uprave

DUSAN ZADRAVEC, inZ. elektroenergetike

(

ELEKTRO CEUE,

AJ"n'"

RADE KNEZEVIC, univ.

d.d.

:

dipl. ini. el.

po pooblastilu:
ffifl-ffiKT n"{ffi #ffitu-iffi,
porljel.lc "i:,: 11rsirlhucl.jo
llektr;er:r* +.i,,r;r:t . c.(i

llFL ili ',', ,,ri:*i*

Vroiiti osebno po ZUP:
g)tuooutAR ARHtTEKTT D.o.o., GRUDNovo

mag. TOM ISLAV KRAMARSEK

'

?.r

NABREZIE 23, 1000

uu

Vroditi:

- Nadz. Roga5ka
- Arhiv
Priloge:

prikljuditve
Clituacija elektritnih vodov in naprav z mestom

na distribucijsko omreije (GlS Elektro Celje

d.d.)
Slran 4

/
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.IOKP'' JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE
STORITVE ROGASKA SLATINA d.O.O.
Celjska cesta 12,3250 ROGASXa SIRnNR
Stevilka: 51 1 -687 I 4-201 S-UKAG

Datum: 01.12.2015

"oKP"JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE, ROGASKA SLATTNA d.o.o., Cetjska cesta
12, 3250 Roga5ka Slatina, izdala na podlagi Zakona o graditvi objektov - uradno pre6i56eno besedilo s
popravki - ZGO-1 UPBI ter s spremembo in dopolnitvijo ZGO-1B, ZGO-1C in ZGO-1D (Uradni list RS,
5t. 102104, 14105, 126107 , 108/09, 20111-Odl. US: U-l-165109-34 in 57112), Odloka o oskrbi s pitno vodo
na obmo6ju ob6in Roga5ka Slatina, Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek, Rogatec, Kole, Bistrica ob Sotli in

Poljdan (Ur. List R Slovenije,5t.12l2014), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. List RS, 5t. 88/ 2012),
Tehni6nega pravilnika o javnem vodovodu (OKP Roga5ka Slatina d.o.o., MAJ 2013) in kanalizaciji
(OKP Roga5ka Slatina d.o.o., DECEMBER 2014) in Odloka o odvajanju in 6i56enju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na obmodju obdin Roga5ka Slatina, Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek,
Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Ur. List R Slovenije, 3t" 1212014) v zvezi z zahtevkom vlagatelja:
MODULAR ARHITEKTI D.O.O., GRUDNOVO NABREZJE 23, 1000 LJUBLJANA za investitorja
OBEINA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4,9252 ROGATEC

SOGLASJE K PROJEKTNIM RESITVAM
za projekt PGD DVRTEC ROGATEC(, ki ga je izdelal MODULAR ARHITEKTI d.o.o.,

Grudnovo

nabreZje 23, 1000 Ljubljana pod 5t. 115115 oz. njegovih sestavnih delov:

Vodilna mapa 5t. 115115 (izdelal Modular arhitekti d.o.o.)
Nadrt vodovodnega priklju6ka 5t. 2015-057 (izdelal EMINEO d.o.o.)
Nacrt zunanje ureditve in kanalizacrya Et. C-1244111-2015 (izdelal TEGAINVEST d.o.o.)
Projektne re5itve so ustrezne. Projekt

je

izdelan

v skladu s projektnimi pogoji 5t. 511-68712-2015-

UI(AG zdne 15.10.2015.
Soglasje se daje za vodovod in kanalizacijo ter velja 1 leto od dneva

izdle.

Lep pozdrav.

Direktor
mag. Bojan

_9,1
Soqlasie preime:
1. Stranka
2. Arhiv

Petrol, Slovenska energetska druZba, d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana

lel.:01 47 14234
www.petrol.si
NaS mak: ROG339-S I

17 I I 5

-B.Zupandf

Datum: 23.11.2015

MODULAR arhitekti d.o.o.
Grudnovo nabreLje 23
1000 Ljubljana

SOGLASJE K PROJEKTNIM RESITVAM IN SOGLASJE ZA

PRIKLJUiTTPV
za

objekt:

vrtec Rogatec

investitor: ObdinaRogatec

projekt: EMINEO d.o.o., 5t. 2015-057/PP, november 2015
kat. obdina:
parc. 5t.: 104312,104313,1043111

Tlake

PETROL d.d. (kot koncesionar za distribucijo zemeljskega plina, izgradnjo, upravljanje in vzdrZevanje
plinske infrastrukture v obdini Rogatec) izdala Soglasje k projektnim reiitvam in Soglasje zaprikljulitev za
hi5ni prikljuiek in notranjo napeljavo zemeljskega plina za objekt vrtec Rogatec.
Prikljudna mod plinskih tro5il znala:
. za ogrevanje in pripravo TSV

100 kW (prisilni vlek)

Merilno regulacij ski set:
o plinomer
. regulator tlaka

DSR 25 (4barl22 mbar)

Obveznosti investitoq-a

D

so

G-10, DN 40

:

ga izvede Petrol d.d..
Poskrbeti mora, da bo plinska napeljava izvedena po predloZeni dokumentaciji.

Posebni pogoji:

tlaka(4barl22 mbar) prevzame investitor pri na5i terenski sluZbi (s kopijo tega soglasja) vgradi pa ga
izvfalec notranje plinske napelj ave.
dopolnilnim zahrevam VKF (Wiirmetechnische Anlagen 25 -03d).
To soglasje velja dve leti od dneva izdaje.
PriloZeno dokumentacijo smo zadrLali za nai arhiv.

Postopek vodil:
Boitjan Zupandid
/.t.1

4
Vpis v sodni register: Okrozno sodiSee

,t.
r

i,l . Lstl:;nt

.!,td

il/

v Ljubljani, pod vlozno stev. 1/05773/00, osnovni kapital:52.240.977,U EUR, lD za DDV S180267432

.,1.

A#

Telekomslovenije

Sektor za dostopovna omreZja
Center za dostopovna omreZja Celje - Novo Mesto
Lava 1, 3000 Celje, Tel.: (03) 42830 00, Fax: (03)428 35 69

Stevilka: 76104-00131201511260006
znak. 115115

MODULAR ARHITEKTI D.O.O.
GRUDNOVO NABREilE ZS

VaS

Datum:

3.122015

L'UBL'ANA

lOOO

Vragaterj:
INVCSI|tOT:
Objekt:
Lokacija objekta:
KO: TLAKE

MoDULAR ARHTTEKTT D.O.O., GRUDNOVO NABREZJE 23,
OBEINA ROGATEC, CESTE 11,3252 ROGATEC
VRTEC ROGATEC
ROGATEC, Ob6ina: ROGATEC

1O0O

LJUBLJANA

Parc.St.: 104312, 1043111, 104314

Na podlagi: 49b., 49c., 50., 50a.,62 dlena Zakona o graditui objektov ZGO-1(Uradni list RS, St. 14105 - UPBI;
5t.126107;5t" 108/09), ZGO-1D (Uradni list RS, 3t. 57112),9., 10., 12., 13. in 16. 6lena Zakona o elektronskih
komunikacijah - ZEKom-'1 (Uradni list RS, 3t. 10912012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne

dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije 5t. 3/04) vam izdajamo:

SOGLASJE K PROJEKTNIM RESITVAM 5t.: 37002 - CE/11 10-JLB
Projekt 5t.: 115/15, izdelovalca MODULAR ARHITEKTI D.O.O., za objekt: Vrtec Rogatec
predhodno izdanimi projeKnimi pogojiSt.: 35643 - CE/933-JLB.

je izdelan v skladu

Soglasje k projektnim re5itvam velja eno leto od dneva izdaje soglasja.
Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:
- Miran Skamen, tel.: 03 4283426

Postopek vodil:

Vodja centra:

Zig'.

JoZe Lucijan Bevc

w

Martin Gori5ek

8$$r* lekom$lovsnijB,

V vednost: naslov, arhiv
Priloge

-

0-vodilnamapa

Telekomslovenije,d.d..Cigaletova15. 1000Ljubljana,tel.: +3BB1234
Vlo2na

atwilka: V2r.1624/00, 0kroZno sodlaae v LjubUanl, 0snowl kap|1a[272.120.664,33

EUR,

1000,www.telekom.si

MaUina Stevilka 5014018, ldentlfikaclska itevilka za

DDVr

S198511734

Stran

lodl

s

vrtec rogatec _ pgd / vodilna mapa

0.13



PRILOGE
pooblastilo investitorja
projektni pogoji

MODULAR arhitekti d.o.o._Grudnovo nabrežje 23_SI 1000 Ljubljana_T/F 01 2522802_E info@modular.si
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OBCINA ROGATEC
POT K RIBNIKU 4
3252 ROGATEC, SLOVENIJA

T: ++386 (0) 3 812-10-00, Fi ++386 (0) 3 812-10-'12, E: obcina.roaatec@siolnet, http://obcina.rogatec.si/

St. zadeve: 020-OOO7 l2O1 5-1
Datum: 31.07.2015

POOBLASTILO
OBe INA ROGATEC, Pot k dbniku 4, 3252 Rogatec, ki jo po pooblastilu zupana Martin Mikolica 5t.
O3O-OOO212O15 z dne 2.7.2015, zastopa podiupan Anton Roskar

poobhsea

podjetje i'ODULAR arhitekti d.o.o.,Grudnovo nabrezie 23, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata
direktoria Matic LaSi6 in t oica Gregorski, za pridobitev projektnih pogojev in soglasij za pripravo
projektne dokumentacue za izgradnjo nizkoenergetskega otroskega vrtca v Rogatcu.

Vroeiti:

-

poobb6eenec

Vloziti:
zbirka dokumentarnega gradiva, tu

OBCINA ROGATEC
POT K RIBNIKU 4
3252 ROGATEC, SLOVENIJA

T: ++386 (0) 3 812-10-00, Fi ++386 (0) 3 812-10-'12, E: obcina.roaatec@siolnet, http://obcina.rogatec.si/

St. zadeve: 020-OOO7 l2O1 5-1
Datum: 31.07.2015

POOBLASTILO
OBe INA ROGATEC, Pot k dbniku 4, 3252 Rogatec, ki jo po pooblastilu zupana Martin Mikolica 5t.
O3O-OOO212O15 z dne 2.7.2015, zastopa podiupan Anton Roskar

poobhsea

podjetje i'ODULAR arhitekti d.o.o.,Grudnovo nabrezie 23, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata
direktoria Matic LaSi6 in t oica Gregorski, za pridobitev projektnih pogojev in soglasij za pripravo
projektne dokumentacue za izgradnjo nizkoenergetskega otroskega vrtca v Rogatcu.

Vroeiti:

-

poobb6eenec

Vloziti:
zbirka dokumentarnega gradiva, tu

REPUBLIKA SLOVENUA

MrNrsrRsTVo zA oKoLJE lN PROSToR
ACENCUA REPUBLIKE SLOVENUE ZA OKOLJE

0ddetek obmoija Savinje

T: 03 428 88 00
F: O3 428 88 11

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

E: gp.arso-ce@gov.si

www.arso.gov.si

Stevilka: 35506-779512015

-

2

Datum: 10.11.2015

Agencija Republike Slovenije za okolje izdala na podlagi na podlagi 3. 6lena Uredbe o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 51.62115) v
povezavi z drugim odstavkom 14. dlena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS,

5t. 35/15 in spremembe), 50.6lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 5t. 102104 uradno predi5deno besedilo, 14105 - popr., 92105 -ZJC-B,93/05 - ZVMS, 111105 - odl. US,
126107,108/09, 61110 - ZRud-1 ,20111- odl. US, 57112, 101113 - ZDavNepr,110113 in 19/15)
in 151.a Olena Zakona o vodah Zakona o vodah (Uradni list RS, 3t.67102 in spremembe, v
nadaljevanju: ZY-1 , Zakon o vodah) naslednje

PROJEKTNE POGOJE
Gradnja vrtca Rogatec na zemlji56ih s parc. 3t. 104312, 104314 in 1043111, vsa k.o. 1173 Tlake, v obdini Rogatec, investitorke Obdine Rogatec, Pot k ribniku 4,3252 Rogatec, je moZna
ob upo5tevanju naslednjih pogojev:

Pogoji tehni6ne narave:
1.

pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) mora biti tekstualno in grafidno
ustrezno obdelana zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija

V projektu za
obstoje6ih

in nadrtovanih

objektov, ureditev okolice, vsa obstojeda

in na6rtovana

komunalna infrastruktura, ter nadrtovana reSitev odvoda odpadnih padavinskih vod in potek
meteorne kanalizacije.

2.

Gradnja vrtca z vso pripadajodo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo (igri56em),
vklju6no z morebitno ograjo mora biti, skladno s 14. in 37. Olenom Zakona o vodah, od
meje vodnega zemljiSOa vodotoka Draganja, odmaknjena 5 m. V grafidni del
dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja je potrebno vrisati potek vodotoka, mejo
vodnega zemlji5da ter priobalni pas vodotoka skladno s Pravilnikom o podrobnej5em
nacinu dolodanja meje vodnega zemlji5da tekodih voda (Uradni list RS, 5t. 129106).

3.

Del obmo6ja nadrtovane gradnje je po podatkih ARSO ob visokih vodah Draganje
poplavljeno. V Studiji >lzdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne
nevarnosti za potrebe OPN ob6ine Rogatec<, je ugotovljeno, da je obmodje delno v

ruzredu preostale poplavne nevarnosti. Pri nadaljnjem nadrtovanju je potrebno upo5tevati
Uredbo o pogojih in omejitvah za izvlanje dejavnosti in posegov v prostor na obmo6jih,
ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS,
5t. 89/08). Skladno s 6. dlenom Uredbe je potrebno, glede na ugotovljeni razred nevarnosti,
upo5tevati pogoje in omejitve iz prilog 1 in 2 te Uredbe. Gradnja vrtcev je skladno s prilogo

navedene Uredbe v preostalem razredu nevarnosti dovoljena le, kadar ugotovitve
celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje, po predpisih o varstvu okolja
niso ocenjene kot unidujode ali bistvene in je mogode s poprej5njo izvedbo omilitvenih
ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem po predpisih o varstvu okolja ali vodnim
soglasjem po predpisih o vodah zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

2

4.

Skladno s predhodnim pogojem je treba v projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega
soglasja nadrtovati omilitvene ukrepe, da v primeru poplave ne bo pri5lo do Skodljivih
vplivov na vode in vodni reZim, da se ne bo poslab5ala poplavna varnost obmo6ja in da ne
bo pri5lo do drugih Skodljivih vplivov na okolje in nadrtovane objekte. lz projektne
dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja mora bitijasno razvidno na kak5en nadin je
bila upoStevana poplavna ogroZenost na6rtovanega objekta.

5.

Projektna re5itev odvajanja in di5denja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o odvajanju in 6i56enju komunalne in padavinske vode (Uradni list RS,
Stev. 88/11,8112,108/13), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizactlo (Ur. L RS, 5t. 64112, 64114) ter Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih distilnih naprav (Ur.l. RS, 5t. 98/07, 30/10).

6.

Odvajanjepadavinskihvoda jetrebapredvideti vskladu z92.bl.ZV-1 inZV-1A,5t.57108
in sicer, na tak nadin, da bo v 6im vedji moZni meri zmanj5an hipni odtok padavinskih voda
z urbanih povrSin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrlevanje padavinskih voda
pred iztokom (zadrlevalnik, zatravitev, travne plo56e ...).

7.

V primeru nadrtovanja odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod v ponikovalnico, je treba
pridobiti mnenje geomehanika in zakljudke geomehanskega porodila dosledno upo5tevati,
kar mora biti razvidno iz dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja. lz geomehanskega

porodila mora biti tudi razvidno, ali je ponikanje padavinskih vod moZno. Detajl
ponikovalnice mora biti v PGD tekstualno in grafidno ustrezno obdelan in prikazan. V
primeru, da ponikanje ni moZno, je treba odpadne padavinske vode kontrolirano odvajati v
vodotok Draganja.
8.

V primeru nadrtovanja odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod v vodotok Draganja je
potrebno upoStevati erozijsko delovanje voda. Direkten iztok padavinske vode ne sme
segati v svetli profil struge vodotoka. lzpustna glava mora biti oblikovana pod naklonom
breZine. Na obmodju iztoka mora biti struga ustrezno zavatovana pred vodno erozijo.
Detajl iztoka mora biti v PGD tekstualno in grafidno ustrezno obdelan in prikazan.

9.

Zavarovanje breZine na obmo6ju izto6ne glave mora biti nadrtovano na ustrezni dolZini
brez lokalnih zoZitev oziroma tako, da bo zagotovljena postopna navezava na obstojede
breZine. ObreZno zavarovanje mora biti dimenzionirano glede na vle6ne sile v strugi.
Ureditve struge vodotoka morajo biti na6rtovane z upo5tevanjem danes veljavne ekoloSko
naravne zahteve povezane s posegi v povr5inske vodotoke. Zato je pri zavarovalnih
ukrepih v 6im

veiji moZni meri uporabljati naravne materiale.

10 Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemlji56e ter

poplavno obmo6je vodotokov. Po kondani gradnji
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je

potrebno odstraniti vse za potrebe

gradnje postavljene provizor|e in odstraniti vse ostanke zadasnih deponij. Vse z gradnjo
prizadete povr5ine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Pogoji pravne narave

ll.
1.

:

Vloga za pridobitev vodnega soglasja mora obsegati vsebine iz Pravilnika o vsebini vlog

za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini
vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, 5t. 25109).

2.

3.

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenia za predvideno gradnjo
mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, ki veljajo na obravnavanem obmodju,
kar mora biti iz le-te tudi razvidno.

V

primeru gradnje iztodne glave odpadnih voda na vodnem zemlji5du vodotoka
Draganja, kije v lasti Republike Slovenije, mora investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi

sluZnostne pravice po dolodilih Stvarnopravnega zakonika (Ur. list RS, 5t. 87/02-SPZ).
Ta pogodba je tudi dokazilo o pravici graditi na vodnem ali priobalnem zemlji56u v lasti
Republike Slovenije.
4.

Pogodbo o ustanovitvi sluZnosti bo sklenjena
vodnega soglasja.

z

naslovnim organom po pridobitvi

SluZnostna pravica se ustanovi proti pla0ilu. Vi5ina denarnega nadomestila se dolodi v

skladu s Pravilnikom o metodologiji za dolodanje vi5ine nadomestil za sluZnosti na
vodnih in priobalnih zemlji56ih v lasti Republike Slovenije (Ur. list RS,5t.35/11,) ter
Pravilnikom o spremembi Pravilnika o metodologiji za dolodanje vi5ine nadomestil za
sluZnosti na vodnih in priobalnih zemlji5dih v lasti Republike Slovenije (Ur. list RS, 5t.
18/13).
6.

Skladno s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za
druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. list RS, 5t.
2SlOg) mora vloga za vodno soglasje vsebovati tudi vse potrebne podatke za
sklenitev pogodbe o ustanovitvi sluZnosti na vodnih in priobalnih zemlji5dih v lasti
Republike Slovenije in za doloditev vi5ine nadomestila skladno s Pravilnikom o
metodologiji za doloOanje vi5ine nadomestil za sluZnosti na vodnih in priobalnih
zemlji5dih v lasti Republike Slovenije (Ur. list RS, 5t. 35/11,18113) . Vloga se lahko vloZi
na obrazcu, ki se nahaja na spletnih straneh Agencije RS za okolje, oz, na naslednji
povezavi : http://www.arso.qov.si/vode/Ureianie%20voda/

ObrazloZitev:

lnvestitorka Obfina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, je po poobla56encu MODULAR
arhitekti d.o.o., Grudnovo nabreZje 23, 1000 Ljubljana, z vlogo dne 9.10.2015, zaprosila
Agencijo Republike Slovenije za okolje za pridobitev projektnih pogojev za gradryo vrtca na
zemlji56ih s parc. 31. 104312, 104314 in 1043111 , vsa k.o. 1 173 - Tlake, v obdini Rogatec.

3t5

Vlogije bil priloZen PGD, "Vrtec Rogatec", Vodilna mapa,St.proj.: 11512015, datum: november
2015, MODULAR arhitekti d.o.o., Grudnovo nabreZje 23, 1000 Ljubljana in pooblastilo z dne
31.7.2015.

ZV-1 v prvem odstavku 151. a 6len doloda, da lahko investitor za gradnjo ali spremembo
namembnosti, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih, ki urejajo graditev
objektov, in vodno soglasje na podlagi tega zakona, pred zadetkom izdelovanja projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja zaprosi za pridobitev projektnih pogojev, k projektnim
re5itvam pa mora pridobiti vodno soglasje.
'152. 6lena ZV-1 je dolodeno, da se za postopek z doloditvijo projektnih
pogojev in pogojev za drug poseg v prostor uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. Po
50. 6lenu Zakona o graditvi objektov projektant pozove pristojne soglasodajalce za doloditev
projektnih pogojev pred priOetkom projektiranja. Po dolodilih 3. 6lena Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 5t. 62/15) v povezavi z drugo
todko '14. 6lena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 5t. 35/15) izda projektne
pogoje za gradnjo ki lahko vpliva na vodni reZim ali stanje voda Agencija RS za okolje.

V prvem odstavku

Predmet te vloge je novogradnja vrtca na zemlji5dih s parc. 5t. 104312,104314in 1043111, vsa
k.o. 1173 - Tlake, v obdini Rogatec.

Ju2no od obmodja gradnje tede vodotok Draganja. Pri nacrtovanju gradnje je treba upo5tevati
odmike od vodnega zemlji5da in dejstvo, da se del obmodja gradnje nahaja na obmodju
preostale poplavne nevarnosti.

Nacrtovan je odvod meteornih odpadnih voda preko ponikovalno-zadrZevalnih polj v podtalje in
s prelivi v vodotok.

Komunalne odpadne vode iz vrtca se bodo odvajale v javni kanalizacijski sistem.

Stavba bo prikljudena na javni vodovod. Ogrevanje stavbe je predvideno z zemeljskim plinom.

Obmo6je nadrtovane gradnje se po evidencah ARSO ne nahaja na obmodju vodovarstvenih
pasov vodnih virov. Dokumentacijo zadrlimo.

4t5

Ti proiektni pogoji sluZijo za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V
nadaljevanju postopka je treba pridobiti vodno soglasje, ki se bo lahko izdalo le, 6e bo
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan skladno z projektnimi pogoji, kijih je
treba

priloiiti k vlogi zaizdalo vodnega soglasja.

0*'

"fYhryf

Postopek vodila:
Mihaela Syab, univ. dipl. inZ.grad.

Vodja oddelka odmodja Savinje:
Alenka Zupandi6, univ. dipl. inZ. kem.

sekretq,f

podsekretar

\/l

1ro

Vroditi:
MODULAR arhitekti d.o"o., Grudnovo nabreZje 23, 1000 Ljubljana, osebno
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VODNO SOGLASJE
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k projektu:
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d.d., Vrunieva 2a, 3000 Celje, za distribucijskega operaterja na osnovi 465. dlena
Energetskega zakona (Ur.l, RS, it.t7/14), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektovter
opravljanja dejavnosti v obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih omreiij (Ur.l. RS, 5t. 101/10),
Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omreZje elektridne energije - SONDO (Ur.l. RS, 5t.
4L/It) in 49.b ter 50. dlena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, it. tO2/O4, L26/07 , t0B/09 in 57 /I2') ter
ELEKTRO CEUE,

na podlagi vloge z dne 09.10.2Ot5 izdaja

MODULAR ARHITEKTI D,O.O.
GRUDNOVO NABREZJE 23

1OOO

UUBUANA

PROJEKTNE POGOJE 5t. 1037921

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: O-VODILNA MAPA, PGD - PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOUENJA,
5t. 11sl1s
lzdelovalec projekta: MODULAR ARHITEKTI D.O.O., GRUDNOVO NABREZiE 23, 1000 UUBUANA
INVCStitOT: OBEINA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4,3252 ROGATEC
objekt: vRTEc ROGATEC
Katastrska obEina

Parcelne Stevilke

TLAKE

to43 / 2, to43 / 3, rO43 / 1,L

II. TEHNIENI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJEEEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN

NAPRAVAM

1. V obmodju predvidene gradnje objekta potekata nizkonapetostna 0,4 kV elektridna

2.
3"

kabla. Slednje
je
posledico,
potrebno
pred
predvideni
gradnji
iina za
zadetkom del na
izvesti zakolidenje kablov.
da
Vsled sprostitve zemljiSda in da bo moina izgradnja objekta je potrebno obstojede nizkonapetostno
kabelsko elektridno omreZje od Td. A. do Td. B. odstraniti.
- Na relaciji od Td. A. do Ti. B. je potrebno poloZiti nova elektridna kabla E-AY2Y-J 4xL5O+l-,5 mm' in
na mestu kriZanj povoznih povriin kabla poloZiti v mapitel cev O 110 mm in cev obbetonirati (glej
priloZeno situacijo).
- Nova elektridna kabla se v todki Td. A. in Td. B. spojita s kabelskimi spojkami. PoloZitijih je potrebno
tako, da bo trasa istih potekala v minimalni oddaljenosti 1 m od kateregakoli dela objekta vkljudno s
temelji objekta.
Preureditev nizkonapetostnih elektridnih kablov je potrebno obdelativ projektu NN prikljudka.
Pred zadetkom del je potrebno zakoliditi vse elektridne kable, ki potekajo v obmodju predvidene
gradnje. Zakoliienje bo po predhodnem narodilu in na stroSke investitorja izvedlo Elektro Celje, d.d..

l.r.r' , i ..": r',-:, r-.rjd':
;.0rr.lAi'lilii Osn,kapitatiil[t!1;]l.CXi
;.;ir;c
LJ.: *.0r ji,riqi;"i,ili.r-rri-,:nrl
l,latiinaEt.,::i0d?lDit.zaDDV516116S$59 lTRRCl1l8-1t0tt0?Al?pri SKBSanki ISwlFTSKSASI2X
tBAN !:5SC31 ! $t
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4.

5.

6.

7.

Zoziromnato,dasebodopredvidenadelaizvajalavobmodjihvarovalnihpasovelektroenergetskega
omreija je investitor dolZan najmanj osem (8) dni pred zadetkom del pisno sporoiiti Elektro Celju,
d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zaietka gradnje, kar je v skladu s 14. dlenom Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obmodju varovalnega
pasu elektroenergetskih omreiij (Uradni list RS, 5t. 101/2010)'
Vsa dela v obmodjih varovalnih pasov elektroenergetskega omreZja se lahko izvajajo samo na nadin in
pod pogoji dolodenimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu s 14. dlenom Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obmoiju varovalnega
pasu elektroenergetskih omreiij (Uradni list RS, 5t. 1"01"/2010).
Vsa dela v bliiini elektriinih vodov in naprav je moino opravljati samo pod strokovnim nadzorom
predstavnika Elektro Celje, d.d.. Vsi izkopi v bliZini elektridnih vodov in naprava so dovoljeni samo
rodni in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.. Prav tako pa je potrebno vsa dela
v bliiini elektridnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani
pooblaidenega predstavnika Elektro Celja, d.d..
Pri delih v bliZini elektridnih vodov in naprav je potrebno upoitevati veljavne varnostne in tehniine

predpise.
8. Vsi stroiki popravil poikodbo, ki bi nastali na elektridnih vodih in napravah kot posledica predvidene
gradnje bremenijo investitorja.
9. Pred izdajo soglasja k projektnim reiitvam si je potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti soglasje za
prikljuditev na distribucijsko omreije. K vlogi zaizdajo soglasja je potrebno priloZiti projekt elektridnih
instalacij in elektridne opreme.
10. Pred izdajo gradbenega dovoljenja sije potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti soglasje k projektnim
reiitvam. K vlogi za izdajo soglasja je potrebno priloiiti projekt PGD O-vodilna mapa, projekt NN
elektridnega prikljudka.
lL.Za vse elektridne vode in naprave, ki potekajo preko parcele, it.1,043/2, tO43/3 in 1043/1J k.o. Tlake
je potrebno z Elektro Celje, d.d., skleniti pogodbo o ustanovitvi sluZnosti. Slednje je v skladu z L1-.
dlenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v
obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih omreiij (Uradni list RS, 5t. 10L/20L0).
Za pogodbo o ustanovitvi sluZnosti se pri Elektro Celje, d.d., lahko obrneta za pomod na g. Drago
ngartn i k...tel. : O3-42-OL-367 .
Pogodba o ustanovitvi sluinosti mora biti urejena pred izdajo soglasja k projektnim reiitvam.

Pu

Celje, 30.10.2015

Pripravil/-a:

Poslano:

6NooutnR

ARHITEKTI

D.o.o., GRUDNovo NABREZE 23, 1000 UUBUANA

- Nadz. RogaSka
- Arhiv

Priloge:

()tuacila

gradnje objekta z vrisanimi elektriinimivodiv merilu M 1:500
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I'OKP'' JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE
STORITVE ROGASKA SLATINA d.O.O.
Geljska cesta 12,3250 ROGASXR SlRflruR
Stevilka: 51 1 -687 12-201 5-U1(AG

Datum: 15.10.2015
"OKP"JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE, ROGASKA SLATINA d.o.o., Celjska cesta
12, 3250 Roga5ka Slatina, izdaja na podlagi Zakona o graditvi objektov - uradno pre6i5deno besedilo s
popravki - ZGO-1 UPBI ter s spremembo in dopolnitvijo ZGO-18, ZGO-1C inZGO-1D (Uradni list RS,
3t. 102104, 14105, 126107 , 108/09, 20111-Odl. US: U-l-165109-34 in 57112), Odloka o oskrbi s pitno vodo
na obmo6ju obdin Roga5ka Slatina, Smarje pri Jel5ah, Pod6etrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in
Polj6an (Ur. List R Slovenije,5t.1212014), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. List RS, 5t. 88/ 2012),
Tehni0nega pravilnika o javnem vodovodu in kanalizac1i (OKP Roga5ka Slatina d.o.o., MAJ 2013) in
Odloka o odvajanju in 6i56enju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na obmodju obdin Roga5ka
Slatina, Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Ur. List R Slovenije, 5t.
1212014) v zvezi z zahtevkom vlagatelja: MODULAR arhitekti d.o.o., GRUDNOVO NABREZJE 23,
lOOO LJUBLJANA

PROJEKTNE POGOJE

k dokumentactli IDZ 5t.: 115/15, z dne november 2015, ki jo
GRUDNOVO NABREZJE 23, lOOO LJUBLJANA, ZA

je izdelal: MODULAR arhitekti

d.o.o.,

Objekt:
VRTEC ROGATEC
Lokacija objekta: Rogatec :
Obdina:
Rogatec
Parc. Stevilka:
104312,104313,1043111
Katastrska obiina: Tlake
INVEStItOT:
OBEINA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4,3252 ROGATEC
Projektni pogoji za vodovod:
1.

2.
3.
4.

5.

Predviden objekt vrtca je predviden v obmodju varovalnega pasu javnega vodovoda oz.
predvidena rekonstrukcija se nahaja manj kot 3 m od osijavnega vodovoda.
Na lokaciji predvidene gradnje potekajo javni cevovodi materiala PEHD O90.
V projektni dokumentacijije potrebno predvideti prestavitev cevovoda PEHD @90 z ustreznimi
cevmi, zakar mora biti izdelan projekt vodovoda.
Prikljuditev predvidenega objekta, bo moZna iz prestavljenega cevovoda @90 na parc. 5t.
104312 k.o. Tlake. V projektni dokumentacijije potrebno obdelati detajl vodovodnega prikljucka
skupaj z ustreznim vodomernim ja5kom.
Pri priklju6kih premera @<2" se vodomer vgradi zunaj objekta v tipski toplotno izoliran
vodomerni iaSek. kot je predpisano v Tehnidnem pravilniku o javnem vodovodu (OKP
Roga5ka Slatina d.o.o., maj 2013). Ja5ek mora biti primerno odvodnjavan in za5diten proti
zmrzovan)u. Pri prikljudkih premer Q2" in pri prikljudkih premera @>2" se vodomer lahko vgradi
v armiranobetonski ja5ek, kot je predpisano v TehniOnem pravilniku o javnem vodovodu (OKP
Roga5ka Slatina d.o.o., maj 2013). V primeru, ko se ja5ek nahaja na obmodju povoznih
povr5in, mora bitija5ek opremljen s povoznim pokrovom.

6.
7.

Na obravnavani lokaciji predvidene gradnje je visok delovni tlak v omreZju. V ta namen je
potrebno predvideti ustrezno redukcijo llaka za merilnim mestom, kar mora biti obdelano v
projektni dokumentaciji. Stro5ki nabave, vgradnje in vzdr2evanje reducirnega zasuna
bremenijo investitorja.
Po zakljudku zunanje ureditve se mora javni vodovod nahajati najmanj 1 m in najvei 3 m pod

8.

Pred zadetkom gradbenih del

novo koto terena.

je potrebno pri upravljalcu

komunalnih vodov >OKP RogaSka

Slatina d.o.o.< obvezno naroditi zakolidbo vodovodnega omrefa ter nadzor med gradnjo.
9. Med gradnjo je potrebno upoStevati minimalni odmik gradbenih del od osi obstojedega javnega
vodovoda, ki zna5a 3 m.
10. Teren nad obstojedim javnim vodovodom ni dovoljeno obremenjevati s teZko gradbeno
mehanizacijo..

11. Po5kodbe javnega vodovoda, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravtjo na
stroSke investitorja.

Odvajanje in 6iSienje odpadne in padavinske vode:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Predvidena gradnja vrtca v obmodju varovalnega pasu javne fekalne kanalizacije PVC@250.
Fekalne odpadne vode iz objekta je moZno prikljuditi na obstojedi fekalni kanal PVC@250.
preko obstojedega revizijskega jaSka na lokaciji Y(g k ) = 554810,31 X(g k ) = 121462,78 na
parc. 5t. 104312 k.o. Tlake
Padavinske odpadne vode iz predvidenega objekta in manipulativnih povr5in je potrebno
ustrezno zadrtevati in odvajati lodeno.
V projektni dokumentaciji prikljucitve se kanalizacijski vodi predvidijo iz ustreznih plastidnih cevi
z minimalnim 1% padcem. Maksimalni padec interne kanalizacije naj ne presega 6%. V bliZini
objektov se vgradijo revizijskijaiki, da se omogodi neovirano vzdrZevanje interne kanalizacije
v objektu. Revizijski ja5ki na internem kanalizacijskem priklju6ku za stanovanjske stavbe naj
bodo dimenzije DN 800 mm, pri vgradnji kanalizacijskega prikljudka na manj5i globini pa
minimalne dimenzije DN 600 mm.

Prevezave prikljudnih kanalov na javni kanal nadzoruje upravljavec javne kanalizacije >OKP
Roga5ka Slatina d.o.o.<< na stro5ke investitorja. lnvestitor oziroma izbrani izvajalec
kanalizacijskih del je dolZan obvestiti upravljavca javne kanalizacije pred zadetkom izvajanja
del.

Pred tehnidnim pregledom objekta je investitor dolZan upravljavcu kanalizacije dostaviti
dokazilo o vodotesnosti kanalov, izvr5ilni na6rt kanalizacijskih prikljudkov ter geodetski
posnetek novega stanja kanalizacije.

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS 5t.
74107) ter Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo (Ur. list RS 5t. 47105,45107).

Odpadki:

1.

Na obravnavanem obmocju se izvaja redni odvoz odpadkov po sistemu tipiziranih posod. V
projektni dokumentacijije potrebno v okviru Solskega poslopja zagotoviti odjemno mesto bliZini
vozne poti smetarskega vozila skladno z dolodili obdinskega Odloka o ravnanju s komunalnimi

2.

V projektu je potrebno zagotoviti vozno pot smetarskega vozila, kar se smatra le obcinska

odpadki v Obdini Rogatec (Uradni list RS,Stev. 98/09, 95/13).

javna cesta, 6e je normalno prevozna za specialno komunalno vozilo v gabaritih 3,0 m Sirine
4,0 m viSine in da izpolnjuje pogoje nosilnostiza osno obremenitev 6 ton.

in

SploSni pogoji:

1.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti pri >OKP Roga5ka Slatina

2.

V primeru
pogojev.
preneha
priloZenih
veljavnost
teh
priloZene
oz.
situacij
idejne zasnove
odstopanja
Pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

3.

d.o.o.< soglasje k projektnim reSitvam projekta PGD.

Pogoje dajemo na podlagi priloZenih situacij oz. priloZene idejne zasnove.
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Direktor
mag. Bojan
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Priloqe:

Situacija vodovoda ( digitalno matic.lasic@modular.si)
Situacija kanalizacije ( d igital no matic.lasic@modular.si)

Poqoie preime:
1. Stranka
2. Arhiv

Petrol, Slovenska energetska dru2ba, d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
tel.:01 47 14 234

www.petrol.si

NaS mak: ROG-S

1

L4l I 5 -B.Zupanli(,

Datum: 14.10.2015

MODULAR arhitekti d.o.o.
Grudnovo nabreLje23
1000 Ljubljana

PROJEKTNI POGOJI
zaobjekt: vrtecRogatec
investitor: ObdinaRogatec

parc.5t.:

kat.

104312,104313,1043111

obdina: Tlake

PETROL d.d. (kot koncesionar za distribucijo zemeljskegaplina, izgradnjo, upravljanje invzdrLevanje
plinske infrastrukture v obdini Rogatec) izdaja projektne pogoje za gradnjo vrtec Rogatec:

.
o
o
o
r

Pri projektiranju nove komunalne infrastruldnre za omenjeni objekt je potrebno upo5tevati predpisane
odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
Vse potrebne prestavitve obstojedih vodov oziroma naprav bremenijo investitorja. Investitorja bremene
tudi stroSki, ki bi nastali na plinovodu zaradi morebitnih po5kodb pri gradnji, obratovanju ali kasnejiem
vzdrLevanju.
Objekt naj se prikljuii na obstojeie omreZje zemeljskega plina.
Plin naj se uporablja za kuhanje, ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in hlajenje.
Od upravljalca plinovoda je potrebno pridobiti soglasje za prikljuditev. Vlogi za soglasje za prikljuditev
mora investitor priloZiti PGDIPZI projekt hi5nega prikljudka in notranje napeljave zemeljskega plina ter
projekt prestavitve obstojedega hiSnega plinskega prikljudka za OS Rogatec.

Posebni pogoji:

zaporno pipo, plinomer pa znotraj objekta,

Petrol-a.

Ti pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

Postopek vodil:
Boitjan Zupandid

Vpis v sodni .egaster: Okrozno sodisde v Ljubljani, pod vlozno Stev. 1/05773/00, osnovni

kapilal 52.240.977,O4 EUR, lD za DDV 5180267432
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V vednost. naslov, arhiv
Priloge
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trase TK vodov

:ilnvenij-', d d., clqaletova 15. 10|J0 LjLririj!na, tei : +386 1 134
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4.
5.

inStalacije, ki je zakljucena v notranjih TK omaricah in je z ustrezno cevno povezavo (upo5tevati minimalne
dimenzije in5talacijskih cevi) povezana z dovodno TK omarico (glej prilogo). V notranji TK omarici je potrebno
zagotoviti elektricno napajanje (vticnica 220V).
Vecstanovanjske in poslovne stavbe morajo biti nacrtovane (projeKirane) in grajene tako, da omogodajo
skupno uporabo hiSne komunikacijske napeljave vsem operaterjem tako, da se lahko poveZejo z vsakim
narocnlkom posebej.
Gradbena dela v bliZini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno izvalati z rocnim izkopom,
pod nadzorom strokovnih sluZb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer dolocile 5e dodatne
potrebne ukrepe zazalcito TK omreZja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V

telefonskih kabelskih ja5kih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.lnvestitor

si mora

pridobiti

Soglasje k projektnim reSitvam.

6.

Kri2aryeTKomreZjazdrugimi komunalnimi vodijepotrebnoizvesti vskladuzveljavnimi tehnicnimi predpisi
oz. pogoji, navedenimi v tc. "A". Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti skrbniSko sluZbo
Telekoma Slovenije d.d..

7.

v zvezi z

zaScito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Sloven1e d.d. (ogledi
izdelava tehnidnih reSitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi
pismenega narodila investitorja aliizvalalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije d.d..
B. Stro5ki ogleda, izdelave projeKa zaScite in prestavitve TK omreZja, zakolicbe, zaSdite in prestavitve TK
omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroSki
odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objeKu, kakortudi stro5ki zaradiizpada prometa, ki bi
zaradi tega nastali
9. Vsako po5kodbo TK omrefaje potrebno takojjaviti na tel. 5t. 080 1000.
10. lnvestitor je po zakljudku del, ter pred izvedbo tehnicnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenjaza
navedeno gradnjo dolZan pri upravljalcu TK omreZja naroditi kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz.
za5cite tangiranega TK omreZja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.
1'1. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdale.

Vsa dela

C. POGOJIZA PRIDOBITEV SOGLASJA K PROJEKTNIM RESITVAM
Vlogl za soglasje k projektnim re5itvam mora investitor priloZiti:

1.
2.
3.
4.

Del projekta, kije izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji.
lzdane projektne pogoje k navedenemu objeKu (fotokopija).
Situacijski nacrt v merilu 1 :1000 ali 1 : 500 z vrisanimi obstojecimi TK napravami.

Projekt notranje telefonske napeljave za zgradbe

z vec kot

Stirimi stanovanjskimi enotami oziroma

poslovnimi prostori.
Projekt zunanjega TK prikljucka.

5.

Za investitorja individualnih gradbenih objeKov ter komunalnih napeljav veljajo le dolocila pod tc.

Cl, C2 in C3.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:
- Miran Skamen, tel.: 03 4283426

JoZe Lucljan Bevc
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SeKor za dostopovna omreZja
Centerza dostopovna omreZja Celje - Novo Mesto
Lava 1, 3000 Celje, Tel.: (03) 428 30 00, Fax: (03) 428 35 69

MODUL ARHITEKTI D.O.O.
GRUDNOVO NABREZ.IY ZI
lOOO

Stevilka:

76104-001312015100900'11

VaS

115115

znak
Datum:

12.10.2015

LJUBLJANA

Vlagatelj:
lnvestitor:
Objekt:
Lokacija objekta:
KO: TLAKE

MODUL ARHITEKTI D.O.O., GRUDNOVO NABREZJE 23,1OOO LJUBLJANA

oBEINA ROGATEC, PoT K RIBNIKU 4,3325 SoSrnn.I
VRTEC ROGATEC
ROGATEC, Obcina: ROGATEC

Parc.5t.: 104312, 1043111, 104314

Na podlagi: 49b., 49c., 50., 50a.,62 clena Zakona o graditvi objektov ZGO-I (Uradni list RS, St. 14105 - UPBl;
4t.126107',5t. 108/09), ZGO-ID (Uradni list RS, st. 57112),9., 10., 12., 13. in 16. clena Zakona o elektronskih
komunikacijah - ZEKom-'1 (Uradni list RS, st. 10912012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne
dokumentacrje (Uradno glasilo Telekoma Slovenije 5t. 3/04) vam izdajamo:

PROJEKTNE POGOJE ST.: 35643 - CE/933-JLB
A. PROJEKTNI POGOJI
Na obmocju gradnje vrtca Rogatec potekajo obstojedi glavni medkrajevnl bakreni in opticni TK vodi, katerih
informativne trase smo vam poslali v prilogi. Zaradi predvidene gradnje bodo ogroZeni.

Na mestih kjer bodo ti ovirali gradnjo vrtca Rogatec, komunalnih prikljuckov ali dovoza je potrebna njihova
zaSdita ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.
Zemeljska dela v bliZini obstojecih TK vodov je potrebno izvajati rodno.
Nasip ali odvzem materiala, ter gradnja objektov, postavljanje opornih zidov, ograj ali drugih trajnih nasadov nad
traso obstojecega TK omreZja ni dovoljen.
lnvestitorja bremenijo stro5ki za5cite, prestavitve in odprave napak na obstojecem TK omreZju, ki bi nastale
zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stro5ki zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Zemeljska
dela v bliZini obstojedih TK vodov je potrebno izvajati rocno.
Mesto vgradnje TK omarice, trasa TK prikljucka in mesto prikljucitve na javno TK omreZje se doloci v sodelovanju
s predstavnikom Telekom Slovenije d.d..
B. SPLOSNI POGOJI

1.

2.
3.

Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi tocnega dogovora glede zakolicbe, zaScite in prestavitve TK
omreZja, terminske uskladitve in nadzora nad izvalanjem del, investitor oziroma izvalalec o tem dolZan
obvestiti skrbniSko sluZbo Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK
naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljiSc.
lnvestitor objeKa, kjer bo izveden TK prikljudek, predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni
cevni dovod do objeKa. V primeru kovinske dovodne omarice mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo
objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogocen 24 urni dostop.
Notranja TK in5talacrya se izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Priporocamo izvedbo notranje TK

'[alekom

Slovanije, d.d., Clcaletova 15. 1000 LjLri:ijuna, tei.: +386 1
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