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3.2 – NAČRT ZUNANJE UREDITVE
INVESTITOR

OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10, 3230 Šentjur
(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež)

OBJEKT

IZVEDBA PARKIRIŠČA PRED OŠ SLIVNICA PRI ŠENTJURJU
(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša)

PZI projekt za izvedbo
(IDZ idejna zasnova, IDP idejni projekt, PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
PZR projekt za razpis, PZI projekt za izvedbo, PID projekt izvedenih del)

ZA IZVEDBO

NOVA GRADNJA
(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti)

1
PROJEKTANT

Uniprojekt d.o.o. , Breg pri Polzeli 71c, 3313 Polzela,
mag. Jože Grobelnik i.g., IZS G-1332
(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig)

ODGOVORNI PROJEKTANT

Igor Birsa inž.grad., IZS G-1452
(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Birsa, inž.gradb., IZS – G 1452
(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

ŠTEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA

UP- 92/2017-PD-PGD/UE, Šempeter, december 2017
(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)
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0.1 IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ZA PROJEKT ZA
IZVEDBO ZUNANJE UREDITVE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ZA PROJEKTA ZA IZVEDBO

Igor Birsa, ing.grad, IZS G-1452
(ime in priimek)

IZJAVLJAM

1. da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati;
2
2. da je načrt KANALIZACIJE skladen s prostorskim aktom
3. da je ta načrt skladen z gradbenimi predpisi,
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve
in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,
5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov.

Igor Birsa, ing.grad, IZS G-1452
(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

UP – 92/2017-PD-PZI
(št. projekta)

Šempeter, december 2017
(kraj in datum)
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2-4
1.

TEHNIČNO POROČILO
UVOD

Investitor Občina Šentjur želi, na parcelah št. 708/1, 705, 743/4, 743/6 in 706/1, vse k.o Gorica pri
Slivnici, zgraditi večnamensko parkirišče ter na njem urediti javno razsvetljavo.
Cilj je, zagotovitev ustrezne količine parkiranja za zaposlene, zagotoviti varnost otrokom ki čakajao na
javni prevoz, omogočiti šolskemu avtobusu krožno obračanje, ter modernizacija parkirišča s polnilnico
za električna vozila.
Poleg vsega naštetega, je želja, da se na postajališču za šolski avtobus zgradi nadstrešnica.

2.

OBSTOJEČA UREDITEV

Zemljiška parcela za izgradnjo parkirišča zajema zemljišča s parcelno št.: 708/1, 705, 743/4, 743/6 in
706/1, vse k.o Gorica pri Slivnici.
3
Na območju obravnave je že obstoječe parkirišče, ki pa je zaradi dotrajanosti, neurejenosti in
premajhnega števila parkirišč neustrezno. Investitor želi, da se obstoječe parkirišče v celoti poruši, ter
zgradi na tem istem območju ustrezno parkirišče.
Novo parkirišče se poveča na severno in zahodno stran obstoječega parkirišča. Teren je v naravi
zatravljen, s padcem proti zahodu za cca. 1,6 m, ter dvigom terena proti severu za cca. max, 1,7 m.

3.

PODROBNEJŠI OPIS UREDITVE

3.1

SPLOŠNI POGOJI ZA GRADNJO

3.1.2

Geodetski posnetek in zakoličba

Geodetski posnetek, ki je bil izdelan za pridobitev gradbenega dovoljenja, je bil osnova za izdelavo PZI
načrtov. Kakršnokoli odstopanje med načrtom in dejanskim stanjem na terenu je potrebno sproti
usklajevati. Pred izvajanjem je potrebno izdelati natančno zakoličbo, ki jo morajo potrditi odgovorni
vodja projekta in odgovorni projektanti.
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3.1.3

Obstoječa infrastruktura

Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso obstoječo infrastrukturo in načrtovano ureditev ter
preveriti skladnost dejanskega poteka vodov v naravi in v načrtu. Vsa morebitna neskladja je potrebno
uskladiti pred pričetkom izvajanja del z odgovornim vodjem projekta in odgovornimi projektanti ter
upravljalci posameznih vodov.
Na obravnavanem območju je potrebno za potrebe izgradnje parkirišča, prestaviti obstoječo elektro
omarico za cca 5.0, proti jugu nove ureditve. Elektro omarica ni v upravljanju Elektra Celje d.d, zato za
prestavitev od njih ne potrebujemo posebnih projektnih pogojev ali soglasij. Po dogovoru z njimi, se
jih naj, ko se bodo dela začela, obvesti o pričetku del. Prav tako naj bi čez parkirišče, proti severni strani,
potekal NN vod, ki pa zaradi netočnosti podatkov ni potrjen. V kolikor se bo pri izgradnji parkirišča vod
potrdil je potrebno o tem obvestiti Elektro Celje d.d.
Poleg elektro NN voda, poteka po južnem delu obravnavanega območja vodovod. Pri zemeljskih delih
je potrebno paziti na globino le tega. Pred samim izvajanjem je potrebno obvestiti pristojno komunalno
podjetje.
3.1.4

Varovanje drugih obstoječih stanj

V bližini načrtovane gradnje je osnovna šola. Izvajalec mora zagotavljati nemoteče in varno odvijanje
prometa, dovoznost in dostopnost do okoliških objektov, varovati vsa sosednja zemljišča pred
kakršnimikoli možnimi negativnimi vplivi gradnje skladno z veljavnimi predpisi in zahtevami varstva pri
delu.

3.2

PROMETNA INFRASTRUKTURA

3.2.1

Obstoječa prometna situacija

Obstoječe obravnavano območje je v naravi pretežno ravna, zatravljena zelena površina, s padcem
proti severu in zahodu za cca. 1,5 m, na celotni dolžini parkirišča.
3.2.2

Parkirne površine

Na obravnavanem območju bo izvedenih: 41 parkirnih mest za osebne avtomobile (od tega 2 za
invalide in eden za električne avtomobile).
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Območje parkiranja je izvedeno na štiri dele, skrajno severno in južno poteka povezovalna cesta, vmes
pa je omogočeno pravokotno parkiranje. Povezovalna cesta je krožno zaključena, kar omogoča krožni
pretok prometa, prav tak omogoča krožno obračanje za šolski avtobus.
Na južnem delu je postajališče za otroke, na tem območju je predvidena tudi izdelava steklenega
ndstreška.
Obstoječ priključek na javno cesto poteka na parceli 743/3, k.o. Gorica pri Slivnici. Na mestu priključka
je potrebno izvesti prometno signalizacijo. Vertikalna in talna prometna signalizacija se izvedeta pred
obstoječ prehod za pešce. Za vertikalno prometno signalizacijo uporabimo prometni znak II-1, ter kot
talno oznako znak V-10.

DIMENZIJE PARKRIŠČ:

5

Standardno osebno vozilo, navedeno v Pravilniku o projektiranju cest (UL RS št. 91/14.10.2005: 9306)
Dolžina: 4,75 m
Širina: 1,75 m
Višina: 1,50 m
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Zunanji radijalni krog: 11,20 m

DIMENZIJE PARKIRIŠČ:
Dolžina: 5,0 m
Širina: 2,50 m

DIMENZIJE PARKIRIŠČ ZA INVALIDE:
Dolžina: 5,0 m
Širina: 3,75 m

3.2.3

Ureditev za pešce

Za pešce je predviden hodnik, ki poteka po zunanjem obodu parkrišča, ter na stiku med notranjima
dvema pravokotnima parkiriščema. Po hodniki se lahko preko prehoda za pešce varno pride do
objekta.
3.2.5

Prometna signalizacija

Na začetku obravnavanega območja, pri priključku predvidenega parkirišča na obstoječo lokalno cesto,
je predvidena postavitev prometnega znaka za križišče/cestni priključek s prednostno cesto (prometni
znak 2101), ter prometni zna za prepovedan promet v eno smer (prometni znak 2201)..
Poleg prometnega znaka za priključek s prednostno cesto bosta na vstopu na parkirišče na desni strani
dva prometna znaka in sicer za označbo parkiranja (prometni znak 2441) in zgornji za označbo mesta,
kjer je locirana polnilna postaja za vozila na električni pogon (prometni znak 3118) ter samostojen znak
z označbo parkiranja za avtomobile z oznako 2438.
3.2.6

Horizontalna prometna signalizacija

Na uvozu na parkirišče je predvidena izvedba talne označbe 5212 (prekinjena široka prečna črta).
Črte za označitev parkirnih mest na tlakovani površini so narejene v beli barvi.
Parkirna mesta za vozila invalidov bosta označena z rumeno barvo (označba 5352), parkirno mesto
rezervirano za polnjenje električnih vozil pa bo označeno z zeleno barvo (označba 5354).
Prehodi za pešce bodo izvedeni v širini 2,00 m in označeni s talnimi oznakami 5231 bele barve.
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3.3

MATERIALNA OBDELAVA IN USTROJ UTRJENIH POVRŠIN

3.3.1

Materialna obdelava

Utrjene površine na območju bodo v večini asfaltirane, manjše območje a bo zatravljeno.
3.3.2

Zgornji ustroji utrjenih površin

Zaradi različnih obremenitev ali zahtevane gladkosti/robatosti površin bo utrjenost pohodnih in
povoznih površin različna. Zgornji ustroj utrjenih površin ni posebej dimenzioniran – privzeti so podatki
iz podobnih projektov. V kolikor bi se izkazalo, da je spodnji ustroj slab – nenosilen, naj se pred
nadaljevanjem gradnje konzultira geomehanika in projektanta.

Za vse površine, kjer je končni tlak asfalt, so privzete enake dimenzije zgornjega ustroja:
-

3 cm – obrabno zaporna plast bitumizirane AC 8 surf B70/100 A4

-

5 cm nosilna plast bitumizirane zmesi AC 16 base B70/100 A4;

-

20 cm – nevezana zmes kamnitih zrn D32

-

Minimalno 30 cm – posteljica iz kamnitega drobljenca D63;

-

Ločilni geosintetik natezne trdnosti 13,50 Kn/m

Na planumu tampona povoznih površin je potrebno doseči zbitost 100 Mpa, na planumu spodnjega
ustroja pa 40 Mpa. Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanje je potrebno
upoštevati TSC tehnične specifikacije za javne ceste ter PTP posebne tehnične pogoje za voziščne
konstrukcije ter dopolnila PTP.
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3.3.3

Načini robničenja

Predvideni sta dve vrsti robnikov, dve vrsti načina robničenja in njihove gradnje.
Betonski vrtni robnik (6/20, v betonskem temelju C 12/15) se vgrajuje na način:
-

V nivoju dveh različnih utrjenih površin: med asfaltom in travnimi ploščami – vse v istem nivoju.

Betonski cestni robnik (15/25 v betonskem temelju C12/15) se vgrajuje na način:
-

V nivoju ene utrjene površine in 12 cm nad nivojem druge utrjene površine;

-

V nivoju zelene površine in 12 cm nad nivojem utrjene površine;

-

Poglobljen cestni robnik – v nivoju ene utrjene površine in postopno zvezno z nivojem druge
utrjene površine.

3.4

VRTNA LOPA

Na obravnavanem območju je stala obstoječa garaža, ki je bila namenjena shranjevanju. Zaradi potrebe
povečanja parkirišča, je potrebo garažo porušiti. Investitor je izrazil željo, da se predvidi nadomestna
lokacija za leseno vrtno lopo, ki bo služila kot nadomestek za porušeno garažo.
Nova predlagana lokacija je na južnem delu obravnavanega območja, med atletsko stezo in igriščem.
Dimenzija predlagane vrtne lope, je 8,00x4,00m, okoli ograja in zaprta z dvokrilni vrati.

3.5

VEGETACIJSKI DEL

3.6.1

Obstoječa vegetacija

Obstoječe vegetacije na obravnavanem območju ni, oziroma jo je zelo malo. V naravi je območje
zatravljena zelena površina.
3.6.2

Drevesna ureditev

Na območju je izbrana zasaditev naslednjih dreves.
D1 – maklen (Acer campestre)
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3.6

ODVODNJAVANJE PADAVISNKIH ODPADNIH VOD IZ UTRJENIH POVRŠIN

Na obravnavanem območju ni izvedene javne meteorne kanalizacije, zato je vsa odpadna meteorna
voda preko lovilca olj speljana v ponikovalno polje, locirano na zahodni strani obravnavanega območja.
Odpadne padavinske vode iz utrjenih povoznih površin so vodene v požiralnike s peskolovi, premera
DN 400 mm in globine 1,20 m, z 0,60 m globokim usedalnikom. Pokrov na peskolovu je LTŽ DN 400 z
nosilnostjo D400. Voda iz peskolovov je nato vodena v skupen meteorni jašek, ter nato naprej preko
koalescenčnega lovilca olj v ponikovalno polje PP1, ki je locirano na zahodnistrani obravnavanega
območja.
Vode v peskolove so vodene preko v asfaltu izvedene mulde, na zahodni strani pa je v peskolove
vodena preko prečnih naklonov izvedenih na asfaltirani površini.
Predvideno ponikovalno polje je iz AB perforiranih cevi,, premera 1200.
Revizijski jaški na meteorni kanalizaciji so montažni iz betonskih cevi DN 600, DN 800. Pokrovi na teh
jaških so perforirani LTŽ DN 600 mm za nosilnost B125 (nepovozne površine), oziroma D400 na
povoznih površinah.
Kanalske cevi za meteorno kanalizacijo so PVC tipa UKC DN 160, 200 mm SN 8.
Cevi se polagajo na peščeno podlago in obsujejo s peskom, pod utrjenimi - povoznimi površinami pa
jih je potrebno polno obbetonirati.
Vse odpadne padavinske meteorne vode iz utrjenih površin, bodo pred ponikanjem zbrane v
koalescenčnem lovilcu olj, kot na primer tip OLEOPASS, pretok NS 6. Pri prehodu odpadne vode v
koalescenčnem lovilcu skozi filter se najmanjši ostanki bencinov, olj in drugih lahkih tekočin zadržijo na
površini koalscenčnega materiala, tam se manjše kapljice združujejo in dvigujejo na površino.
Izračunan skupen pretok, za obravnavano utrjeno površino, je 8,8 l/s. Iztok čiste vode je nato speljna
naprej v meteorni jašek, ter nato naprej v ponikovalno polje.
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Dimenzioniranje ponikovalnega polja:
Privzeta površine za dimenzioniranje ponikovalnega polja za povozno površino je naslednja:
1. Utrjene površine (asfalt) 2000.0 m2, faktor 0.85
Pri oceni dotočnih količin smo upoštevali podatke o povratnih dobah za območje Celja, kjer je v
primeru 2 letne povratne dobe in 15 min trajajočega naliva računski naliv i= 156 l/s ha
Tako dobimo dotok ob upoštevanju računskega naliva i=156 l/s ha
1. Utrjene površine 26,50 l/s
Skupen dotok je tako 1 = 26,50 l/s ob upoštevanju 15 min naliva tako dobimo dotok :
Qs = 26,50 x 15 x60= 23,80 m3,
Uporabljen faktor ponikanja je 1x10¯4
Za ponikovalno polje izberemo tipsko ponikovalno polje iz AB perforiranih cevi DDN 1200, skupne
globine 21,0 m, kar zadostuje za volumen 23,75 m3.
Volumen ponikovalnega polja: 3,14x0,6x0,6x21m = 23,80 m3
Potreben volumen zadrževanja:23,70 m3
Velikost ponikovalnega polja je ustrezna.
Priložen je detajl ponikanja v vertikalni smeri. Izbrano ponikanje je v horizontalni smeri. Učnkovistost
ponikanja je ista le izvedba je enostavnejša.
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SPLOŠNO

Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih, določilih tehničnih predpisov in v soglasju z
obveznimi standardi.
Pri delih na prometnih površinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-prometnimi predpisi in
izdanimi soglasji.
Pred začetkom del je izvajalec dolžan popolnoma očistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter ves
material transportirati na deponijo, katero določi investitor.
Na tako očiščenem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse višinske kote
terena, zakoliči in zavaruje celotno traso cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote in ostale
podatke vpiše v gradbeno knjigo zaradi točnega obračuna zemeljskih del. Potrebno razpiranje oziroma
črpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali za objekte, je izvajalec del dolžan izvršiti na
lastne stroške.
Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poškoduje čim manj obdelovalnih površin in objektov, ker
gre vsaka škoda, nastala iz naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, na stroške
izvajalca del.
Vsa zemeljska dela morajo biti izvršena pravilno in upoštevaje vse kote in detajle iz načrtov. Preden se
dela nadaljujejo, morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani nadzornega organa ter
zaradi obračuna, vpisana v gradbeno knjigo. Obračun vseh zemeljskih del se izvrši po dejansko izvršeni
količini.
Izkopi
Vsi izkopi jarkov za polaganje cevovodov morajo biti izvršeni pravilno po kotah in detajlih iz načrtov ter
predpisanih padcev.
Obračuni izkopov se vršijo za 1 m3 izkopanega materiala v raščenem stanju ne glede na kategorijo
zemljišča.

Planiranje terena in jarkov

Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora biti
izvršeno do zahtevane točnosti po popisu del. Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji,
zasipanje jam na gradbišču po odstranitvi vsega preostalega materiala, kakor tudi izkopa začasnih jam,
se obračuna v zaključnih delih.
Peščena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih
Peščena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, morajo biti
izvršeni z materialom in na način, kakor to predvidevajo načrti oziroma opis del. Pri zasipanju jarkov
za cevovode je obvezno potrebno uporabiti nevezan material iz izkopa, če je primeren (za prvi sloj
debeline cca 20-30 cm nad temenom cevi). V nasprotnem primeru je potrebno material za nasip
posebej pripeljati. Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodi, sme biti komprimiran le ročno. Preostali
Izvedba parkirišča pred OŠ Slivnica pri Šentjurju - PZI
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zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvršijo z materialom iz izkopa in s strojnim komprimiranjem
v slojih, kakor to predvidevajo načrti oziroma popis del. Izbor materiala in način izvajanja zasipa jarkov
za cevovode pod prometnimi površinami, se določi po predhodnem dogovoru z nadzornim organom
in v soglasju z naročnikom. Obračun se vrši po 1 m3 opravljenega zasipa.

Odvoz zemlje in preostalega materiala

Ves izkopani material se transportira na začasno deponijo, ki jo določi nadzorni organ. Tu se vrši izbor
materiala za naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo.
Na posebno zahtevo naročnika je izvajalec del dolžan izvršiti ločitev izkopanega materiala po
kategorijah. Obračun se vrši za 1 m3 transportiranega materiala z upoštevanjem nakladanja,
razkladanja in razstiranja materiala po deponiji.

Betonska dela - splošna določila

Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del, tehničnim predpisom in
standardom glede čistoče agregata, granulacije, količine in kvalitete cementa in vode.
Cement, uporabljen za vsa dela mora biti povsem svež, pravilno uskladiščen in zaščiten pred vodo in
vlago, v skladu z navodili in predpisi za beton in armirani beton. Agregat za pripravo betona naj bo po
možnosti rečnega porekla, brez gline in mulja, granuliran po predpisih za predvideno marko betona.
Armatura mora biti dobro očiščena rje, blata in apna, krivljena in dimenzionirana točno po detajlih.
Glede kvalitete mora odgovarjati veljavnim tehničnim predpisom.
Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo biti betonirane z marko betona predvideno v
statičnem izračunu. V primeru, da v kakšni predračunski postavki ali statičnem izračunu MB ni
določena, se izvaja z MB 30 za armirani beton oziroma MB 10 za nearmirani beton. Vgrajevanje betona
v konstrukcije se mora izvajati po navodilih statika in zahtevah iz opisa del, ter v skladu s tehničnimi
predpisi. Beton se vgrajuje strojno do potrebne zvitosti, tako da izpolni ves prostor med armaturo in
opažem ter povsem obloži vso armaturo. Vgrajevanje betona ni dovoljeno, dokler nadzorni organ ne
pregleda vse položene armature. Pri prekinitvah betoniranja je mesta, kjer se betoniranje prekine,
potrebno določiti že vnaprej. Za nadaljevanje dela je stično ploskev potrebno očistiti rahlega betona,
cementne kaše in prahu ter stik dobro namočiti in ga prepojiti s tanjšo plastjo mastne mešanice betona
drobnejše zrnatosti. Pri zahtevnih konstrukcijah statik določi vrstni red in način opaževanja oziroma
razopaževanja ter mesta, kjer je betoniranje dovoljeno prekiniti. Med betoniranjem je izvajalec dolžan
vgraditi vse ostale elemente kot so podmetke, čepi, škatle za prehode instalacij, kljuke potrebne za
poznejšo pritrditev drugih montažnih elementov in instalacij. V času in po končanem betoniranju je
izvajalec dolžan v skladu z začasnimi predpisi za beton in armirani beton, beton negovati in zaščititi
pred vplivom nizkih oziroma visokih temperatur. Vse armiranobetonske konstrukcije, ki ostanejo vidne,
se morajo v slučaju poškodbe zakrpati in zgladiti. Obračun betonskih in armirano betonskih del se vrši
za 1 m3 vgrajenega betona, obračun armature pa za 1 kg položene armature, če se obračunava
posebej.
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Pod in obbetoniranje krivin in cevi

Podložni beton je treba vgraditi točno po predvidenem padcu. Pred polaganjem cevi se mora beton
popolnoma strditi. Obložni beton je treba vgraditi po polaganju in montaži cevi, tako da se popolnoma
prilega cevi, podložnemu betonu in raščenemu terenu ob straneh jarka. V posebnih primerih (sipek
material, itd...) lahko izvajalec z dovoljenjem nadzornega organa izdela podlogo s pomočjo stranskega
opaža. V tem primeru mora vgrajevati armirani beton boljše marke po določilih statika. Obračun se vrši
za 1 m3 vgrajenega betona. V primeru uporabe sidrnih spojev po navodilih proizvajalca, obbetoniranje
lomov ni potrebno.

Tesarska dela - splošna določila

Ves material, ki se uporablja za izdelavo opažev, mora biti pripravljen v odgovarjajočih merah in po
kvaliteti odgovarjati ustreznim tehničnim predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim standardom.
Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtih in v vseh detajlih, z vsemi potrebnimi podporami,
horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni prevzeti težo vgrajenega betona.
Stične površine morajo biti čiste in ravne. Opaži morajo biti izvedeni tako, da se razopaževanje lahko
opravi brez pretresov in poškodovanja armiranobetonskih konstrukcij oziroma opažev samih.
Obračun se vrši za napravo, postavitev in odstranitev 1 m2 opaža.

Montaža

Vsa dela pri montaži cevovodov je treba izvršiti točno po popisu del oziroma po navodilih proizvajalca
cevi. Polagati je potrebno na peščeno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je potrebno izdelati
poseben statični izračun.

Vzdrževanje

Vzdrževanje kanalizacijskega cevovoda se izvaja v skladu programom upravljavca kanalizacijskega
omrežja oz. po potrebi.
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3.7

ZAKLJUČEK

Vse zahteve tega PZI morajo biti upoštevane. V primeru odstopanja je potrebno spremembe uskladiti
z odgovornim vodjem projekta, odgovornim projektantom načrta in investitorjem.
Izvajalec ali investor jih brez vednosti odgovornega vodje projekta ne smejo spreminjati
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3.1.01 Obstoječa situacija 1:500
3.1.02 Ureditvena situacija 1:200
3.1.03 Situacija prečnih sklonov in višin ter lega v prostoru 1:200
3.1.04 Prometna situacija 1:200
3.1.05 Priključevanje na infrastrukturo 1:200
3.1.06 Značilni prerezi in oblikovanje objekta in terena 1:200
3.1.07 Načrt kanalizacije (1:200)
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