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PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

PRILOGA 1A

Mestna občina Celje ZPO Celje d.o.o.

Trg celjskih knezov 9, 

3000 Celje

Dečkova ulica 1, 3000 

Celje

SI 56012390 SI 25505041

zpo@celje.si

03/4282650

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta 17/18

datum izdelave avgust 2019

projektant (naziv družbe) Navor, d.o.o.

sedež družbe Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje

vodja projekta Nataša Rovan - Gračner, dipl.inž.grad.

identifikacijska številka IZS G-0261

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta
Nataša Rovan - 

Gračner

podpis odgovorne osebe projektanta

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Zip Line na Celjski koči

S tem projektom je načrtovan Zipline Celjska koča (rekreacijski objekt za spuščanje po jeklenici - 

spustnici). Izbrana lokacija na obstoječem športno rekreativnem območju Celjske koče. Predvideni 

sta dve progi, ki potekata med Celjsko kočo in pešpotjo na Grmado. 

Proga Zipline I: dolžina 426.2 m, naklon 4.4%, višinska razlika 18.5 m, štart 653,7 nmv, cilj 635,2 

nmv. Začetno točko Zipline I predstavlja štartni stolp na terenu, ki se nahaja na Z strani hotela 

Celjska koča. Stolp je projekcijske tlorisne dimenzije 2,5m x 3,5m. Višina slemena enokapne 

strehe 6,9m. Kota štartne ploščadi je na višini 4m.  Pod terenom ima stolp temelj dimenzije 3.2m x 

3.3m in globoko temeljenje na pilotih. Fasada objekta je lesena, Nosilna konstrukcija in notranje 

stopnišče sta jeklena. Štartni stolp ima integrirano plezalno steno.

Končno točko Zipline I predstavlja tipska lesena platforma na obstoječem drevesu tlorisnih 

dimenzij 3,2 x 2,0 m. Platforma na drevesu premera debla 45cm nima stika s tlemi. Drevo je 

dodatno stabilizirano z vrvno povezavo s tremi sosednjimi drevesi.

Zipline II: dolžina 395.8 m, naklon 4,8%, višinska razlika 19,0 m, štart 647,7 nmv, cilj 628,7 nmv. 

Začetno točko Zipline II predstavlja tipska lesena platforma na obstoječem drevesu. Platforma bo 

tlorisnih dimenzij 3,2 x 2,0 m. Platforma na drevesu premera debla 45cm nima stika s tlemi. Drevo 

je dodatno stabilizirano z vrvno povezavo z dvema sosednjima drevesoma.

Končno točko Zipline II predstavlja lesena platforma na terenu. Sidranje spustnice bo z jekleno 

konstrukcijo, pritrjeno na a.b. temelju dimenzij 2.5m x 5.2m.

PODATKI O 

UDELEŽENCIH, GRADNJI 

IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov

davčna številka



PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice

Franc Matko, inž.geod., Geo0138

GEODETSKI NAČRT VIZURA Matko d.o.o. 2019/151/2018

Samo Marinc univ.dipl.inž.geol RG0058

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKO POROČILO O RAZISKAVAH TEMELJNIH TAL št.18-8/2018

Rajmund Premrl univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0233A 

1.1 NAČRT ARHITEKTURE št. 800/18-K-P, april 2018

mag. Tadej Markič, univ.dipl.inž.grad. IZS G-1202

3. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ št.: 

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 

služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 

predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 

se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Navor, d.o.o.

sedež družbe Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta Nataša Rovan - Gračner

vodja projekta Nataša Rovan - Gračner, dipl.inž.grad.

identifikacijska številka IZS G-0261

IZJAVLJAVA

Nataša Rovan - Gračner, dipl.inž.grad.

IZS G-0261

podpis vodje projekta

Nataša Rovan - Gračner

podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 

strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 

druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 

da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 

tehničnimi smernicami in pravili stroke,



PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0 VODILNI NAČRT 17/18

2.1 GRADBENI NAČRT ZIPLINE 17/18-Z

2.2 GRADBENI NAČRT STOLPA 17/18-G

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza št. izkaza

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja
Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

glavni objekt ZipLine I, ZipLine II.

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

## gradnja se nanaša na stavbo
## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Zip Line na Celjski koči

S tem projektom je načrtovan Zipline Celjska koča (rekreacijski objekt za spuščanje po jeklenici - 
spustnici). Izbrana lokacija na obstoječem športno rekreativnem območju Celjske koče. Predvideni sta 
dve progi, ki potekata med Celjsko kočo in pešpotjo na Grmado. 
Proga Zipline I: dolžina 426.2 m, naklon 4.4%, višinska razlika 18.5 m, štart 653,7 nmv, cilj 635,2 nmv. 
Začetno točko Zipline I predstavlja štartni stolp na terenu, ki se nahaja na Z strani hotela Celjska koča. 
Stolp je projekcijske tlorisne dimenzije 2,5m x 3,5m. Višina slemena enokapne strehe 6,9m. Kota 
štartne ploščadi je na višini 4m.  Pod terenom ima stolp temelj dimenzije 3.2m x 3.3m in globoko 
temeljenje na pilotih. Fasada objekta je lesena, Nosilna konstrukcija in notranje stopnišče sta jeklena. 
Štartni stolp ima integrirano plezalno steno.
Končno točko Zipline I predstavlja tipska lesena platforma na obstoječem drevesu tlorisnih dimenzij 3,2 
x 2,0 m. Platforma na drevesu premera debla 45cm nima stika s tlemi. Drevo je dodatno stabilizirano z 
vrvno povezavo s tremi sosednjimi drevesi.
Zipline II: dolžina 395.8 m, naklon 4,8%, višinska razlika 19,0 m, štart 647,7 nmv, cilj 628,7 nmv. 
Začetno točko Zipline II predstavlja tipska lesena platforma na obstoječem drevesu. Platforma bo 
tlorisnih dimenzij 3,2 x 2,0 m. Platforma na drevesu premera debla 45cm nima stika s tlemi. Drevo je 
dodatno stabilizirano z vrvno povezavo z dvema sosednjima drevesoma.
Končno točko Zipline II predstavlja lesena platforma na terenu. Sidranje spustnice bo z jekleno 
konstrukcijo, pritrjeno na a.b. temelju dimenzij 2.5m x 5.2m.

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

startni stolp, platformi na drevesih, platforma na betonski ploščadi

1



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

parc. št.

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 
jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 
prijavo gradnje.
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PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

LOKACIJSKI PODATKI

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 
zemljiščem

b) tlakovane odprte bivalne površine

c) tlakovane prometne in funkcionalne 
površine

d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 
komunalna oskrba

lokacija priključitve k.o. parcelna št.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

DRUGA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 
zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

PUP Celjska koča, PUP za obmestni prostor Mestne občine Celje

3



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

1255/1, 1221, 1219, 1216, 1217, 1239, 1238, 1262, 1240

Zagrad

novogradnja - novozgrajen objekt

zahteven

NE NE

uporaba evrokodov

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.
del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)

 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.
Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost
Število ležišč število parkirnih mest
Fasada
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

Zipline I.:  dolžina 426.2 m, naklon 4.4%, višinska razlika 18.5 m, štart 
653,7 nmv, cilj 635,2 nmv

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH
Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 
čas

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

Proga ZipLine 1 dolžine 426.2 m med štartnim stolpom in platformo na 
drevesu 

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

Zipline 1imenovanje objekta

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 2 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

Zipline 2

1255/1, 1225/1, 1225/2, 1221, 1226, 1219, 1216, 1217, 1239, 1238, 1262

Zagrad

novogradnja - novozgrajen objekt

zahteven

NE

NE

uporaba evrokodov

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)

 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

klasifikacija po CC-SI
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 
čas

najvišja višinska kota  (n. v.)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

Zipline II.: dolžina 395.8 m, naklon 4,8%, višinska razlika 19,0 m, štart 
647,7 nmv, cilj 628,7 nmv 

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

kratek opis objekta
Proga ZipLine 2 dolžine 395.8 m med platformo na drevesu in 
platformo na terenu

vrsta gradnje

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju
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SEZNAMI ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

SEZNAMI ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1. startni stolp na terenu 1225/2 1081 Zagrad

2. platforme na drevesih 1255/1 1081 Zagrad

3.ciljnaplatforma na terenu 1221 1081 Zagrad

4. ZipLine I. zračni vod 1225/2 1081 Zagrad

5.  ZipLine I. zračni vod 1225/1 1081 Zagrad

6.  ZipLine I. zračni vod 1226 1081 Zagrad

7. ZipLine I. zračni vod 1219 1081 Zagrad

8. ZipLine I. zračni vod 1216 1081 Zagrad

9. ZipLine I. zračni vod 1217 1081 Zagrad

10.  ZipLine I. zračni vod 1238 1081 Zagrad

11. ZipLine I. zračni vod 1239 1081 Zagrad

12. ZipLine I. zračni vod 1262 1081 Zagrad

13. ZipLine I. zračni vod 1255/1 1081 Zagrad

14. ZipLine II. zračni vod 1255/1 1081 Zagrad

15.  ZipLine II. zračni vod 1262 1081 Zagrad

16.  ZipLine II. zračni vod 1238 1081 Zagrad

17. ZipLine II. zračni vod 1240 1081 Zagrad

18. ZipLine II. zračni vod 1239 1081 Zagrad

19. ZipLine II. zračni vod 1217 1081 Zagrad

20.  ZipLine II. zračni vod 1216 1081 Zagrad

21. ZipLine II. zračni vod 1219 1081 Zagrad

22. ZipLine II. zračni vod 1221 1081 Zagrad

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

SEZNAM B: POTEK PRIKLJUČKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost.

OSKRBA S PITNO VODO

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

ELEKTRIKA

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

1



SEZNAMI ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

po potrebi dodaj vrstice

PLIN

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

TOPLOVOD

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

OSTALO

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

2



SEZNAMI ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture, ki se prestavlja:

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1. 1225/1 1081 Zagrad

2. 1225/2 1081 Zagrad

3.

4.

5.

po potrebi dodaj sklope in vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti.

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

omrežje kabelske televizije - KRS vod (kabelska kanalizacija)

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je 

treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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VIII. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 
 

1. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 
S tem projektom je načrtovan Zipline Celjska koča (rekreacijski objekt za spuščanje po jeklenici - 
spustnici). Izbrana lokacija na obstoječem športno rekreativnem območju Celjske koče. Predvideni sta 
dve progi, ki potekata med Celjsko kočo in pešpotjo na Grmado.  
Proga Zipline I: dolžina 411.1 m, naklon 5.5%, višinska razlika 22,80 m, štart 653,70 nmv, cilj 630,90 
nmv. Začetno točko Zipline I predstavlja štartni stolp na terenu, ki se nahaja na Z strani hotela Celjska 
koča. Stolp je projekcijske tlorisne dimenzije 2,5m x 3,5m. Višina slemena enokapne strehe 6,9m. 
Kota štartne ploščadi je na višini 4m.  Pod terenom ima stolp temelj dimenzije 7,0m x 5,0m in globoko 
temeljenje na pilotu. Fasada objekta je lesena, Nosilna konstrukcija in notranje stopnišče sta jeklena. 
Štartni stolp ima integrirano plezalno steno. 
Končno točko Zipline I predstavlja tipska lesena platforma na obstoječem drevesu tlorisnih dimenzij 
3,2 x 2,0 m. Platforma na drevesu premera debla 45cm nima stika s tlemi. Drevo je dodatno 
stabilizirano z vrvno povezavo s tremi sosednjimi drevesi. 
Zipline II: dolžina 395.10 m, naklon 5%, višinska razlika 19,70 m, štart 648,40 nmv, cilj 628,70 nmv. 
Začetno točko Zipline II predstavlja tipska lesena platforma na obstoječem drevesu. Platforma bo 
tlorisnih dimenzij 3,2 x 2,0 m. Platforma na drevesu premera debla 40cm nima stika s tlemi. Drevo je 
dodatno stabilizirano z vrvno povezavo z dvema sosednjima drevesoma. 
Končno točko Zipline II predstavlja lesena platforma na terenu. Sidranje spustnice bo z jekleno 
konstrukcijo, pritrjeno na a.b. temelju dimenzij 2.5m x 5.2m. 
 

2. POVZETEK TEHNIČNIH POROČIL VSEH NAČRTOV 

2.1 Gradbeni načrt zipline 17/18-Z 

Načrt obravnava vse objekte in ureditve razen startnega stolpa Zipline I. V načrtu so obdelane 
situacija in podolžni profili obeh prog Zipline ter ciljna in startna platforma na drevesu. Ciljna platforma 
na terenu je obdelana situacijsko ter z gradbeno konstrukcijo.  
Podrobnosti so v tehničnem opisu načrta. 
 

2.2 Gradbeni načrt stolpa 17/18-G 

Načrt obravnava startni stolp Zipline I. V načrtu so obdelane gradbeno-arhitekturne značilnosti stolpa, 
gradbena konstrukcija, detajli izvedbe, sheme stavbih elementov (stopnic in vrat)  ter situacija ureditve 
ob stolpu. 
Podrobnosti so v tehničnem opisu načrta. 
 
 

3. DOPUSTNA MANJŠA ODSTOPANJA OD GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Sprememba  Zipline I. zaradi neprimernega stanja drevesa, ki je bil predviden za ciljno postajo v DGD. 
Nova dolžina Zipline I. v PZI znaša 426,2m, višinska razlika 18,5m in naklon 4,4%. Sprememba 
Zipline II zaradi namestitve ploščadi na predvideno drevo. Nova dolžina 395.8 m, naklon 4,8%, 
višinska razlika 19,0 m, štart 647,7 nmv, cilj 628,7 nmv.  
Zmanjšanje tlorisne dimenzije temelja stolpa na začetni postaji na 3,2 m x 3,3 m. Temelj bo izveden z 
dvema pilotoma namesto enim. Vsi objekti se nahajajo na istih zemljiščih kot v DGD.
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IX. IZKAZI 
 

 
1. 
 

Izkaz požarne varnosti izkaz ni potreben 

 
2. 
 

Izkaz energijskih lastnosti stavbe izkaz ni potreben* 

 
3. 
 

Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah izkaz ni potreben* 

 
4. 
 

Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe izkaz ni potreben* 

 
5. 
 

Drugi izkazi izkaz ni potreben* 

 
*objekt ni stavba oz. objekt za katerega bi bili potrebni izkazi. 



NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. 
                                              Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si                                str.:   5 

 
 

X. GRAFIČNI LOKACIJSKI PRIKAZI 
 

 
0.1. 

 

Situacija komunalnih in energetskih vodov 
zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitve 
infrastrukturnih vodov, ki se izdela v enakem merilu kot grafični prikazi v projektni dokumentaciji DGD 

1:500 

 
0.2. 

 

Zakoličbena situacija 
grafični in drugi podatki za zakoličbo ter georeferenciranje objekta v prostoru 1:500 

 








