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v času gradnje. 

pristojnih soglas
4).  

Oznaka EP: 

8 O.N014

V stikališče, ki se

kakovosti elektr

rebne za nemo
m dobave elektr

odajalcev, se iz

4.2 

 

e bo 

rične 

teno 
rične 

zdela 



PROJEK

PROJEK

 

 
 

3.2 PR

PGD mora
dovoljenji, 
se izdelajo
bistvenih z

PGD naj vs

3.3 PR

vsebina iz p

-
-
-

-

-
-
-

PZI mora v

- 
- P

- n

KTNA NALOG

KTNO  DOKU

  

ROJEKT ZA P

 vsebovati vse s
 elaborati. PGD 
o tudi vsi potreb
zahtev iz Zakona

sebuje sestavine

ROJEKTI ZA I

 projektne nalog

- 0: vodilna 
- 1: načrti ar
- 3: načrti gr

−
−
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−
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