
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NAVODILA ZA IZVEDBO PRIKLJUČKA NA ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE 
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI KRŠKO 

 
 

1) Priklop na Optično omrežje širokopasovnih komunikacij v občini Krško je 
mogoč, če so v dovodnem optičnem kablu proste kapacitete! Prosimo, da proste 
kapacitete, pred začetkom izvedbe gradbenih del preverite pri upravljavcu omrežja: Kostak 
d.d., gradnja širokopasovnega omrežja, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško. (Tel.: 07-
48/17/260, E-naslov; soek.info@kostak.si) 

 

2) Pred izkopom trase za optični kabel morajo biti podpisane in notarsko overjene 
služnostne pogodbe, od vseh lastnikov parcel skozi katere poteka trasa kabla. Brez 
notarsko overjene služnostne pogodbe, Kostak d.d. ne bo izvedel priključka na širokopasovno 
omrežje! 

 

3) Varovani pas optičnega voda znaša: vertikalni odmik min 60 cm merjeno od vrha 
temena zaščitne cevi, horizontalni odmik 1,00m merjeno od zakoličene osi optičnega voda 
levo in desno. 

 

4) Minimalno 10 dni pred začetkom gradnje, je investitor dolžan predvideno gradnjo 
pismeno prijaviti upravljavcu omrežja družbi Kostak d.d. gradnja širokopasovnega omrežja 
(ŠOEK), Leskovška c. 2a, 8270 Krško ali na E-naslov: soek.info@kostak.si in naročiti 
zakoličbo in nadzor obstoječega optičnega voda. 

 

5) Izkop in zasip kanala za polaganje zaščitnih cevi za optični kabel izvedete v lastni   
režiji. Pri tem morate upoštevati naslednje zahteve: 

• Lastnik priključka potek trase na svoji parceli in mesto uvoda cevi in kabla v objekt 
določi sam. Na parcelah drugih lastnikov pa v dogovoru z lastnikom parcele. S tem lastnik 
priključka prevzame vso odgovornost, da so dela izvedena varno in po pravilih stroke ter za 
vso morebitno škodo, ki bi nastala iz naslova izvedbe zemeljskih in gradbenih del odgovarja 
lastnik priključka. 

• Priporočamo, da izvajate izkope izven asfaltiranih javnih površin in cest. V primeru, da 
se prečkanje ceste (podboj), ali izkop trase ne da izvesti drugače kot v javni asfaltirani 
površini si morate pred izvedbo pridobiti vsa potrebna dovoljenja za poseg v cestno telo in 
poskrbeti za postavitev začasne prometne signalizacije. Vse asfaltirane površine je potrebno 
po zaključku del povrniti v prvotno stanje, kar urejate sami in na lastne stroške. 

• Dela v varovanem pasu optičnega kabla se lahko izvajajo samo z ročnim izkopom, pod 
stalnim nadzorom upravljavca optičnega voda, ki lahko določi tudi dodatne zaščitne ukrepe 
vezane na stanje v naravi (izkop v povozni površini, križanja z drugimi komunalnimi vodi, 
bližina izkopa gradbene jame,…). V času gradnje je potrebna posebna pozornost pri zaščiti že 
izvedene trase kabelske kanalizacije in jaškov. Za vso nastalo škodo na obstoječem omrežju 
odgovarja lastnik priključka! 

• Minimalna globina izkopanega kanala mora biti 0,90m. 

• Iz izkopanega kanala mora biti odstranjeno kamenje in drugi predmeti, ki bi lahko 
poškodovali cev in kabel pri zasutju in kasnejši uporabi cevne kab. kanalizacije za optiko. 



 
• Nova cevna kabelska kanalizacija iz PEHD cevi fi 32 mm (črna cev z zeleno črto) mora 
biti položena v kanalu tako da omogoča uvlačenje optičnega kabla (brez lomov, višinskih 
preskokov, sprememba profila cevi, …). Cevi morajo biti zaščitene 10 cm pod in 10 cm nad 
temenom s peskom (granulat 4-8mm), in zasute s primernim zasipnim materialom. Zasip 
mora biti utrjen v slojih po 20 cm. Opozorilni trak z napisom OPTIČNI KABEL OBČINE KRŠKO 
se položi 40 cm nad temenom cevi. V primeru, da trasa poteka po cestišču ali dovoznimi 
površinami (asfaltiranimi, tlakovanimi, betoniranimi …..) se PEHD cev še dodatno zaščiti tako 
da se položi v PVC cev premera fi 110 mm. 

• PEHD cev in opozorilni trak lahko nabavite v trgovini Kostak d.d. z »naročilom«, ki ga 
prejmete pri upravljavcu omrežja: Kostak d.d., gradnja širokopasovnega omrežja, CKŽ 47, 
8270 Krško. (Tel.: 07-48/17/260, E-naslov; soek.info@kostak.si) 

 

6) Izvedbo novih kabelskih jaškov za izvedbo priključkov na optično omrežje izvedete  v 
lastni režiji pri tem pa morate upoštevati: 

• Lokacijo in velikost novih kabelskih jaškov na obstoječi trasi omrežja določi upravljavec 
omrežja, ki določi tudi dovodne cevi, ki jih je potrebno z jaškom zajeti. 

• Novi jaški morajo biti dimenzijsko izvedeni v skladu z navodili upravljavca omrežja, 
finalno obdelan, izvedeni z vsemi uvodnicami, z LTŽ povoznim pokrovom postavljenim na 
sredini jaška, dim. 60/60cm, kvadratne oblike in brez napisa. Jašek mora biti locirani izven 
vozišča in na lokaciji, kjer je možen dostop z vozilom. 

• Betonsko cev in LTŽ pokrov lahko nabavite v trgovini Kostak d.d. z »naročilom«, ki ga 
prejmete pri upravljavcu omrežja: Kostak d.d., gradnja širokopasovnega omrežja, Leskovška 
cesta 2a, 8270 Krško. (Tel.: 07-48/17/260, E-naslov; soek.info@kostak.si). 

 

7) Montažo uvodne telekomunikacijske omarice izvedete v lastni režiji pri tem pa morate 
upoštevati naslednje zahteve: 

 

• V trgovini Kostak d.d., ali v kakšni drugi trgovini z elektromaterialom kupite podometno 
telekomunikacijsko omarico (npr. ELMARK PP 3001, ali PREBIL PA3) min. dimenzij 300x300: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Omarico in dovodno zaščitno cev vzidate (podometna vgragnja), ali pritrdite nadometno 
tako da je spodnji rob omarice na višini min. 60 cm od tal (detail zaključka zaščitne cevi na 
objektu). 

• Naredite preboj in uvod cevi iz omarice skozi steno objekta za optično hišno inštalacijo. 

• Optično hišno inštalacijo od priključne omarice do modema izvedete v lastni režiji, zato 
priporočamo montažo zunanje omarice v neposredni bližini prostora v katerem bo montiran 
modem ponudnika storitev. 
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8) Vse cevi kabelske kanalizacije morajo biti suhe, čiste in prehodne. Če se pri izvedbi 
montažnih del ugotovi, da so cevi neprehodne in izvedba montažnih del ni mogoča, se 
investitorju oz. izvajalcu del obračuna dodatna škoda, ki bi nastala zaradi nenapovedane 
prekinitve del. 

 

9) Na trasi optičnega voda oz. v varovanem pasu je prepovedano postavljanje vse vrste 
gradbenih objektov ter saditi sadna ali okrasna drevesa in druge trajne nasade. Prepovedano 
je tudi nižanje in višanje obstoječe kote zunanje ureditve. 

 

10) V kolikor optični kabel ni položen v ustrezno zaščitno cev na celotni dolžini ureditve 
zgornjega ustroja in izvedba zasipa kanala s primerno dodatno zaščito ni pravilno izvedena, 
upravljavec omrežja ŠOEK ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti za sanacijo 
zgornjega ustroja urejenih površin in za odpravo napak-okvar na optičnem omrežju! 

 

11) Zaključek gradbenih del, je lastnik priključka dolžan prijaviti upravljavcu omrežja na 
naslov: Kostak d.d., Leskovška c. 2a, 8270 Krško, Tel.: 07-48/17/260, E-naslov; 
soek.info@kostak.si in mu dostaviti fotokopijo podpisane in pri notarju overjene služnostne 
pogodbe. 

 

12) Upravljavec omrežja novo traso prevzame, jo geodetski posname in arhivira. Z 
lastnikom omrežja pa se dogovorimo o načinu in začetku izvedbe montažnih del. 

 

13) Montažna dela na optičnem omrežju sme izvajati samo pooblaščen upravljavec omrežja, 
to je Kostak d.d. 

 

14) Morebitne poškodbe na obstoječem optičnem omrežju morate takoj prijaviti na 
telefonsko številko 051-256/338! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DETAJL CEVNEGA UVODA V OBJEKT: 
 
 
 
 

 
 


