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1.0  SPLOŠNO 

 

PLANING BIRO Kranj izdeluje projektno dokumentacijo za sekundarno kanalizacijo 

komunalnih odpadnih vod v naselju Zalog v občini Cerklje na Gorenjskem. Projekt obsega  

sekundarno omrežje za celotno naselje. 

 

Projekt je izdelan na geodetskem posnetku merila 1:1000, ki je bil izdelan v letu 2014 posebej 

za projekt kanalizacije. 

 

Podatki o obstoječih komunalnih napravah so iz geodetskega načrta, po podatkih upravljavcev 

in iz občinskega portala PISO. 

 
2.0   OBSTOJEČE STANJE 

 

Na obravnavanem območju je že zgrajen  primarni kanal za ločen odvod odpadnih vod, nekaj 

sekundarnih kanalov  ter  krajši  priključki iz primarnega kanala za sekundarne kanale 

 

Odpadne vode iz hiš so speljane v greznice in ponikovalnice. Padavinska voda s streh in 

utrjenih površin je speljana deloma v obstoječe kanale, deloma v ponikovalnice, deloma pa na 

nižji teren in v bližnje jarke in potoke. 

 
3.0   ZASNOVA IN ODTOČNE KOLIČINE          

 

Projektirana ločena kanalizacija samo za odvod komunalnih odpadnih vod se priključi v že 

zgrajeno primarno kanalizacijo  

 

Prispevno območje je skupaj okrog 17 ha je v večini stanovanjska zazidava z nekaj manjšimi 

obrtnimi delavnicami.  Na kanalizacijo se priključuje skupaj 105 obstoječih hiš in 10 

predvidenih hiš.  

 

odtočne količine  

V izračunu je upoštevano (z 20% povečanjem obstoječega števila) 576 oseb, dnevna poraba 

150 l/osebo, urni maksimum 1/8 dnevnega odtoka in 100% dodatek za tujo vodo  

Skupaj  oseb 120x4 = 480    480x1.20 =576 oseb  

Skupni odtok Qs = 576 x 0.15 = 86.4 m3/dan  86.4/8 = 10.8 m3/h = 3.0 l/s  

Qs = 3.0 l/s    Qmax = 3Qs = 9.0 l/s 

 
4.0   OPIS OMREŽJA 

 

Za posamezna območja pozidave je predvideno 9 posameznih kanalov različnih dolžin. 

Kanali so v celoti trasirani v cestah in v dovoznih poteh do posameznih skupin hiš. 

Globine kanalov so določene z dotoki iz objektov v najnižjih delih, z enakomernimi padci 

dna, s prehodi pod strugami in z globino priključkov v obstoječi primarni kanal. Za objekte je 

zagotovljen gravitacijski odtok z višine pritličja. Možnost gravitacijskega odtoka iz kleti je 

različna glede na globino sekundarnega kanala na mestu priključka. Vsi kanali se priključijo v 

že zgrajeno ločeno kanalizacijo.  

 

Kanali so v globinah 1.30 do 3.20m s padci od 0.4% do 3.6%. 



P-2686/K  PZI  3.4 Tehnično poročilo 

Stran 2 od 11 

 

Oznaka kanala Dolžina [m] 

KANAL 1 531,81 

KANAL 1A 270,25 

KANAL 2 341,45 

KANAL 2A 464,55 

KANAL 2B 100,91 

KANAL 3 36,67  

KANAL 4  187,16 

KANAL 5 238,97 

KANAL 5A 103,39 

KANAL 5B 21,89 

KANAL 6 126,84 

KANAL 7 45,54 

KANAL 8 228,09 

KANAL 9 77,94 

SKUPAJ 2.813,46 

 

TLAČNI VOD 38,00 

 

Skupna dolžina gravitacijskih kanalov je 2.813,46 m, skupna dolžina tlačni vodov 38m. Vsi 

kanali so DN 250, hišni priključki DN160, tlačni vodi DN80. 

 

4,4  Hišni priključki 

 

Hišni priključki so predmet PGD in gradbenega dovoljenja neposredno ob kanalih samo v 

poteku po parcelah za gradnjo kanalov. Skupaj je 105 individualnih priključkov .  

 

Priključki se izvedejo v jaških ali direktno na kanal. Priključki v jaških so v višini min 10cm 

in praviloma max  60cm nad dnom jaška ne glede na globino iztoka iz objektov. Globine 

priključkov so poenotene – pri kanalih globine do 2.5m v globini 10-20 cm nad dnom kanala, 

pri kanalih nad 2.5m pa v globini 2 do 2.5m Višinske stopnje naj se izvedejo v hišnem jašku 

na parcelah objektov. Priključki direktno na kanal se izvedejo z odcepnim komadom na 

priključnem kanalu pod kotom 45 v obeh ravninah. 

 

Za vse objekte neposredno ob trasi je zagotovljen gravitacijski odtok z višine pritličja. 

Možnost gravitacijskega odtoka iz kleti je različna glede na globino sekundarnega kanala na 

mestu priključka. 

 

Za posamezne hišne priključke zadostuje cev premera DN 160 s padcem dna min 10‰. Način 

priključevanja je odvisen od lege sekundarnega kanala ter od mesta greznice oziroma iztoka iz 

objekta. Greznice se po priključitvi na kanalizacijo ukinejo. 

 

Vsi hišni priključki morajo biti zgrajeni ob gradnji kanalov min 1m izven kanala oziroma v 

območju cestnega telesa. Če kanalizacija ne bo takoj v obratovanju morajo biti vsi priključki 

na koncu zaključeni s hišnim jaškom ali začepljeni. 
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5.0   Cevi , polaganje in izvedba 

 

Kanal mora biti zgrajen iz cevi in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. 

Predvidene so cevi iz umetnih mas (PVC, PE, PP, poliester) notranji premer 250mm obodne 

togosti min SN8 s tovarniško izdelanimi jaški in cevi PE HD premer 80mm za tlačne vode. 

  

Pri izbiri vrste cevi je upoštevati višino zasipa do 3,0m nad temenom kanala ter potek kanalov 

pod prometnimi površinami.  

 

Temeljna tla so predvidoma precej enakomerna čiste ali mešane sestave – glina in zaglinjen 

prod in pesek. Predvideno je polaganje cevi na peščeno posteljico in zasip z nevezanim 

gramoznim zasipnim materialom pod prometnimi površinami  

V celoti je predviden izkop z odvozom vsega  materiala in ponovni dovoz materiala za zasip. 

Izkopani material ni primeren za zasipanje jarkov pod prometnimi površinami. Zaradi 

pretežno glinaste sestave tal in prisotnosti talne vode je široki izkop izvajati z varnimi nagibi. 

Izkope jarkov globine do 2m se izvede z naklonom izkopnih brežin 60º, nad 2m pa z 

naklonom 45º - 53º ali vertikalno z  razpiranjem.  

 

Tip cevi v projektu ni določen, zato tudi ni podan detajl polaganja za določen tip cevi. Detajli 

polaganja so splošni glede na predpostavljeno vrsto zemljine v izkopu. 

 

Za izbrano vrsto cevi je potrebno preveriti in prilagoditi detajle polaganja in zasipa glede na 

karakteristike cevi in navodil in zahtev proizvajalca. 

 

Ustreznost polaganja na predvideno peščeno posteljico je potrebno preveriti tudi v primeru 

neenakomernih ali slabših temeljnih tal od predpostavljenih in ob pojavih visoke talne vode. 

  

Cevi se položijo na podlogo iz sejanega peska v deb. min 10 cm in zasujejo s peskom 

granulacije 0 - 20mm do višine 30 cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Zaradi 

nevarnosti izpiranja je za posteljico in zasip nad cevjo v ravninskih delih potrebno uporabiti 

pesek granulacije 8-16mm Naprej se jarek zasuje z izkopanim materialom iz izkopa ali z 

gramoznim zasipnim materialom z dovozom v slojih po 30 cm z utrjevanjem z lažjimi 

napravami. Zasipni sloji morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno 

komprimirani. 

 

5.1 Preizkus vodotesnosti 

 

Po izdelavi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost. Izvede se 

preizkus vodotesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610. Preizkus mora izvesti 

akreditiran (registriran in od izvajalca neodvisen) preizkusni laboratorij. 

 

6.0  JAŠKI 

 
Revizijski jaški so predvideni na lomih trase, pri spremembah padca dna in pri priključkih 

sekundarnih kanalov.  
 

Predvideni so jaški notranji premer 80cm do globine 2.0m in jaški notranji premer 100cm  za 

globine nad 2.0m tovarniško izdelani in zmontirani na licu mesta. Spodnji del jaška mora 
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omogočati priključke v višini 10-30cm nad dnom. Zaradi možnosti visoke talne vode morajo 

jaški  konstruktivno ustrezati najmanj za višino talne vode do 2m nad dnom.  

 

Tipski težki pokrov 600 razred D (40 t) iz nodularne litine z zaklepom je vgrajen na nosilni 

okrogel armirano betonski obroč in okrogle armirano betonske distančnike za nastavitev 

višine. Vgradijo se pokrovi brez odprtin, le na najvišjih jaških in jaških na razmakih cca 200 

m se vgradijo pokrovi z odprtinami za zračenje. Pokrovi na voznih površinah morajo biti 

vgrajeni s protihrupnim vložkom v nagibu vozišča. Pokrovi jaškov na poplavnem območju so 

vodotesni brez odprtin z zaklepom, tako da vdor vode v kanal ne bo možen.  

 

7.0  ČRPALIŠČE 

 

Predmet predložene projektne dokumentacije je izvedba  črpališča v okviru izgradnje 

sekundarne kanalizacije komunalnih odpadnih vod v naselju Zalog v občini Cerklje na 

Gorenjskem.  

 

Črpališče2 je predvideno za 20 hiš (100 oseb) na levem bregu potoka zaradi prehoda pod 

strugo in je locirano na parceli 1124 k.o.Zalog. Parcela je v naravi stanovanjska cesta.  

 

7.1   OPIS ČRPALIŠČA ODPADNIH VOD 

 

Črpališče s pomočjo centrifugalne črpalke preko tlačnega voda premosti višinsko razliko in 

oddaljenost. Sestavljata ga zbirna posoda in sistem za prečrpavanje odpadne vode. Dostop do 

tlačnega voda s črpalko je preko vstopnega jaška, ki ima na vrhu povozni pokrov. Na zunanji 

strani dna črpališča mora biti izdelan rob na katerega se nasloni armiranobetonski venec, ki 

varuje črpališče proti dvigu zaradi vzgonske sile podtalnice.  

 

7.1.1   Zbirna posoda 

 

Zbirna posoda za odpadno vodo, izdelana iz armiranega poliestra (GRP), mora imeti togost 

10.000 N/m2, ker sta mesti vgradnje na povozni površini. Dotok je  izveden s PVC kanalsko 

cevjo DN 250.   

 

Vstopna odprtina bo pokrita z litoželeznim povoznim pokrovom D 400 svetle odprtine1300 x 

600 mm na tečajih z zaklepom. Na vrhu zbirne posode bo razbremenilna armirano betonska 

plošča.  

 

V posodi bosta montirani dve potopni črpalki na podnožju z zaklepom in tlačnimi cevovodi iz 

jekla kvalitete AISI 304.  Napajalni kabli morajo biti obešeni tako, da ni možna njihova 

poškodba pri obratovanju in demontaži črpalk. Cevni priključki za zaščitne cevi za kable in 

zračnik se izdelajo šele pri vgradnji črpališča na terenu. Demontaža črpalk mora biti možna 

brez vstopa v črpališče s pomočjo vodilne cevi in verige, ki je pritrjena na črpalko. Podnožje 

črpalke mora biti pritrjeno na dno črpališča z vijaki kvalitete A2 tako, da je možna demontaža. 

 

Dno črpališča bo izdelano iz armiranega poliestra debeline 80 mm,  premera 1780 mm, z 

debelino 10 mm nosilnega laminata na tlačni in natezni  coni, ki mora biti na obodu večji od 

premera zbirne posode tako, da se nanj lahko nasloni betonski venec, ki varuje črpališče pred 

silo vzgona podtalnice. 
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7.1.2  Potopni črpalki 

 

Potopni črpalki morata imeti ustrezno peto s cevnim kolenom, zaklepom in vodilom, ki 

omogočajo demontažo in dvig potopne črpalke. V črpališču bosta vgrajeni dve črpalki, ki se 

bosta vklapljali izmenično. Črpalki se bosta vklapljali in izklapljali samodejno glede na nivo 

odpadne vode v črpališču. Višino nivoja se bo ugotavljalo s hidrostatično sondo, plovno 

stikalo bo služilo kot dodatno varovalo pred suhim tekom črpalke. Potopni črpalki morata biti 

opremljeni z zaščito proti pregrevanju. 

 

7.1.3  Tlačni cevovod  

 

Vsaka potopna črpalka bo opremljena s tlačnim cevovodom, v katerega bosta vgrajena 

protipovratna ventila in nožasta zasuna. Oba cevovoda se bosta združila v enega, po katerem 

bo odpadna voda odtekala iz črpališča. Kompleten cevovod znotraj črpališča bo izveden iz 

nerjavečega jekla, ohišja zapornih elementov pa bodo  iz jeklene litine, ki bo ustrezno 

protikorozijsko zaščitena.  

 

7.2    VGRADNJA ČRPALIŠČA 

 

7.2.1  Izdelava gradbene jame 

 

Gradbena jama mora omogočati neovirano vgradnjo črpališča, zato mora biti premer dna 

gradbene jame vsaj za 1 meter večji od premera črpališča. Pri gradnji je potrebno upoštevati 

vse veljavne varnostne in gradbene predpise.  

 

7.2.2   Izdelava betonskega venca  na peti črpališča 

 

Črpališče postavimo v gradbeno jamo z utrjeno podlago iz peščenega prodca granulacije 20 

mm. Višina podlage mora biti usklajena z višino dotoka. Okoli zbirne posode položimo 

konstrukcijsko armaturo premera 14 mm kvalitete S 500. Betonski venec 2,2 m x 2,2 m in 

višine 300 mm zalijemo z betonom kvalitete C25/30. Armatura mora biti prekrita najmanj 5 

cm. Betonski venec, ki je naslonjen na rob, ki ga tvori dno jaška varuje črpališče pred silo 

vzgona podtalnice. 

 

V temeljih črpališča mora biti položen valjanec in ta mora biti medsebojno povezan z vsemi 

prevodnimi deli. Zbiralka za glavno izenačevanje potencialov mora medsebojno povezati 

naslednje prevodne dele sistema črpališča: ozemljitveni vodnik, zaščitni vodnik (PE), cevi in 

podobne kovinske konstrukcije ( pri vsakem prirobničnem spoju mora imeti en vijak pod 

glavo vijaka in matico montirano zobato podložko zaradi izenačevanja električnih 

potencialov), kovinske dele konstrukcij, strelovodne inštalacije. 

 

7.2.3   Postopek zasipavanja črpališča 

 

Ko je betonski venec zadosti trden, se črpališče zasipava s peščenim prodcem granulacije 3 do 

20 mm in utrjuje po slojih debeline 300 mm.  Na mestu cevnih priključkov se sproti izdelajo 

trdni, vodotesni spoji. Ko je črpališče zasuto do 100 mm pod zaključkom cilindričnega dela 

posode, je potrebno izdelati podložni beton. Armirano betonsko ploščo okoli vstopne odprtine 

je potrebno izdelati tako, da se obremenitev, ki deluje na ploščo, prenaša na zemljino okoli 

črpališča. Da se sila ne prenaša na konstrukcijo črpališča, položimo okoli vrha zbirne posode 
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50 mm debelo plast stirodura, ki pozneje kompenzira morebitne posedke materiala ob 

črpališču.  

 

7.2.4    Protismradna zaščita električne omare 

 

Kabelske zaščitne cevi, ki bodo speljane od črpališča do električne omare, bo potrebno po 

inštalaciji kablov plinotesno zatesniti. Črpališče bo opremljeno z zračnikom, ki se ga bo 

speljalo na zelenico ob električni omari. 

 

7.2.5    Zaščita pred korozijo 

 

Večina jeklenih delov bo iz nerjavečega jekla odpornega na kemikalije (AISI 304), zaporni 

elementi, potopna črpalka, podstavek pa bodo iz litega jekla in morajo biti korozijsko 

zaščiteni.  

 

7.3     TEHNIČNI PARAMETRI  ZA ČRPALIŠČI  

 

7.3.1  Iskani obratovalni parametri 

 

Količina črpanja 1,9 l/s 

Črpalna višina 4,5 m  

Geodetska višina  2,2 m 

Izguba tlačne višine 2,3 m 

Št. črpalk 2 

Št. vklopov na uro 10 

Prostornina črpalne komore  0,4 m3 

Premer črpalne komore 1,6 m 

Višina črpalne komore 0,2 m 

 

Prostornina črpalne komore je minimalna prostornina med globino vklopa in izklopa črpalke  

V = (0,9 x Q)/z . 

 

7.3.2  Pomembni nivoji za delovanje črpališča 

 

Nivo terena 352,25 

Iztok tlačnega voda iz 

črpališča 
351,00 

Dotok v črpališče 350,35 

Varnostni vklop 349,95 

Vklop črpalke 349,65 

Izklop črpalke 349,45 

Varnostni izklop 349,30 

Dno črpališča 348,85 

 

7.3.3  Podatki za črpalki 

 

Potopna črpalka  KSB Amarex KRT F 65-210/014YC1-S ali podobna 
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Kapaciteta 3 l/s 

Višina črpanja 4,9 m 

Tip tekača vortex 

Premer rotorja  140 mm 

Prost prehod 65 mm 

Tlačni priključek DN 65 

Priključna napetost 400~3V 

Frekvenca 50 Hz 

Nazivna moč P2 1,1 kW 

Nazivno število vrtljajev 1400 1/min 

Št. polov 4 

Učinek 70 % 

Obratovalni tok 3 A 

Zagonski tok ( zvezda – 

trikot) 
12 A 

Zaščita IP 68 

 

 

8.0  POTEK NA POPLAVNEM OBMOČJU IN KRIŽANJA Z VODOTOKI 

SPLOŠNO 

 

Za projekt je bilo že izdano vodno soglasje št. 35506-3745/2016-2 z dne 19.7.2016.   Trasa 

kanala 2a se je sedaj nekoliko spremenila, predvideno je tudi še eno križanje kanala z 

vodotokom Pšata (eno črpališče pa je ukinjeno).   

 

Križanja z vodotokom kanal 3 – tlačni kanal in kanal 9 ostajata popolnoma 

nespremejena,  skladno z projektom za katerega je bilo že izdano vodno soglasje. 

Križanja so ponovno prikazana tudi v tem projektu.     

 

V projektu je prikazana celostna ureditev gradnje kanalizacije. Projektna rešitev je usklajena z 

Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).  

 

Posegi so načrtovani skladno z 5 členom ZV-1, da ne bo prišlo do poslabšanja stanja voda, 

prav tako se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda.  

 

Na vodno in priobalno zemljišče se ne sme odlagati viškov izkopnega materiala. Vsi viški 

izkopnega materiala bodo odpeljani na stalno deponijo. 

 

OBMOČJA POPLAVNE NEVARNOSTI 

 

V projektni dokumentaciji je prikazan poseg na poplavno ogroženih območjih. Območje 

kanalov 2a, 3 in 4, 5 ležijo na poplavnem območju – majhna in srednja poplavna nevarnost.  

 

Poseg v prostor je načrtovan tako, da ne bo prišlo do poslabšanja stanja voda in da ne bo 

onemogočeno varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Zaradi dejstva da gre za podzemni 

linijski objekt gospodarske infrasturkture ne bo poslabšanja stanja glede varstva pred 

škodljivim delovanjem voda. Kana bo vkopan v teren, po zasutju kanalizacije se zemljišča 

vrne v prvotno stanje.  
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Pri načrtovanju kanala je upoštevano, da je del območja poplavno ogrožen. Skladno z Uredbo 

o pogojih in omejtivah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih 

zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS, št.89/08) je poseg 

dovoljen v primeru, da vpliv posega v prostor ne bo bistven oz. uničujoč oz. je mogoče s 

predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov zagotoviti, da njegov vpliv ni bistven. 

Gradnja kanala ne bo vplivala na poplavno varnosti in nima vpliva na vodni režim in 

stanje voda. Pokrovi jaškov na poplavnem območju so vodotesni brez odprtin z 

zaklepom, tako da vdor vode v kanal ne bo možen. Vpliva posega v prostor skladno s to 

projektno rešitvijo ne bo.  

 

PRIOBALNA ZEMLJIŠČA  

 

V situaciji so vrisana priobalna zemljišča, ki za vodotoke 2. reda znašajo 5 m od meje 

vodnega zemljišča. Odmiki kanala od struge oz. vodnega zemljišča so razvidni iz situacije. 

 

Del kanala 2 v dolžini 67 metrov poteka po priobalnem zemljišču z odmikom minimalno 3,00 

metre od obrežnega zidu. Kanal 2a poteka po priobalnem zemljišču z odmikom 1,7 do 3,00 

metre od roba brežine in opornega zidu.  

 

Kanal 3 poteka po priobalnem zemljišču z odmikom 1,6 do 2,7 metra od roba brežine in 

obrežnega zidu.  

 

Kanal 2a poteka po priobalnem zemljišču z odmikom 1,70 do 3,50 metra od roba brežine. 

 

Gradnja kanalizacije v priobalnem zemljišču je možna, kjer so prostorske možnosti omejene. 

Glede na omejene prostorske možnosti je gradnja zgoraj omenjenih kanalov predvidena 

v priobalnem pasu. Z gradnjo kanala se ne posega v strugo in v brežine vodotoka, prav 

tako je odmik od vodotoka takšen, da je zagotovljena stabilnost brežine v času gradnje 

in uporabe objekta.  

 

Gradnja jaškov v strugi in na brežinah vodotokov niso dovoljena. 

 

KRIŽANJA Z VODOTOKI  

 

Predvidena so tri križanja kanalizacije z vodotoki. Križanja kanala 3 in kanala 9 sta ostala 

glede na prejšnjo dokumentacijo in izdano vodno soglasje št. 35506-3745/2016-2 z dne 

19.7.2016 nespremenjena.  

 

 

Kanal 3 –tlačni vod Ø80 črpališča 2 križa strugo potoka. Predvideno je križanje s podbojem 

za zaščitno cev in vgraditev kanala v zaščitno cev Ø200 na dolžini 9m. Teme zaščitne cevi je 

pri križanju minimalno 110cm pod dnom struge, dno kanala pa minimalno 130cm pod dnom 

struge.  

 

Kanal 9 –cev Ø250  križa strugo potoka. Predvideno je križanje s podbojem za zaščitno cev in 

vgraditev kanala v zaščitno cev Ø400 na dolžini 12m. Teme zaščitne cevi je pri križanju 

minimalno 95cm pod dnom struge, dno kanala pa minimalno 120 cm pod dnom struge.  
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Predvideno je novo križanje kanala 2a s strugo potoka. Predvideno je križanje s podbojem za 

zaščitno cev in vgraditev kanala v zaščitno cev Ø400 na dolžini 12m. Teme zaščitne cevi je 

pri križanju minimalno 115cm pod dnom struge, dno kanala pa minimalno 140 cm pod dnom 

struge.  

 

Detajli križanj so prikazani v ločenem načrtu.  

 

PODATKI ZA SLUŽNOSTI: 

 

Načrtovana kanalizacija bo prečkala zemljišča v lasti Republike Slovenije (ARSO). Vsa 

zemljišča so k.o. Zalog. 

 

Številka 

parcele 

Oznaka 

kanala 

Vstop na 

parcelo 

(GK k.s.) 

Vstop na 

parcelo (GK 

k.s.) 

Izstop iz 

parcele  

(GK k.s.) 

Izstop iz 

parcele  

(GK k.s.) 

Dolžina 

[m] 

1148/7 

 

Kanal 2a 463515.225   120658.629 463519.691 120653.772 6,70 

1148/4 

 

Kanal 2a 463327.260 120754.604 463332.315 120756.095 5,50 

 

9.0  OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI 
 

Predvidena trasa kanala križa naslednje obstoječe komunalne vode in sicer vodovod, SN in 

NN elektro kablovode, sekundarne  TK naprave podjetja Telekom Slovenije d.d., obstoječe 

meteorne kanale in občinsko cesto.   

 

9.1   Meteorna kanalizacija 

 

Meteorna kanalizacija ni predmet obdelave v projektu PGD. Obstoječa meteorna kanalizacija 

bo po potrebi obnovljena. V situaciji uskladitve komunalnih vodov v PZI bomo predvideli 

možni potek oz. koridorje za možno umestitev novih meteornih kanalov 

 

9.2 Vodovodno omrežje 

 

Po obravnavanem območju je zgrajeno javno vodovodno omrežje, ki je v upravljanju 

Komunale  Kranj, javno podjetje d.o.o. Omrežje je zgrajeno po vrtovih (zasebnih zemljiščih) 

in po območju javnih cest.   

 

Predviden kanal ki bo križal sekundarno vodovodno omrežje, bo pa potekal na ustreznih 

odmikih od obstoječih vodovodov, tako, da med gradnjo kanalov vodovodi ne bodo 

poškodovani. Glede na stanje in starost omrežja predlagamo, da bi se  sočasno obnavljalo 

obstoječ vodovod  na medsebojni oddaljenosti najmanj 1.00 m od ostalih naprav. Dno novega 

vodovoda bi potekalo na globini  dna cevi od 1.40 do 1.60 m. Glede na globino vodovoda bo 

kanal zgrajen pod niveleto  vodovoda. Uporabile bi se ustrezne vodovodne cevi NL dimenzij 

DN 80, DN 100 in DN 125 mm, C40. 

 

Trase oz. koridorji novih obnovljenih vodovodov bodo upoštevani in prikazani v PZI 

(projektu za izvedbo).  
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V projektni dokumentaciji je vrisano obstoječe vodovodno omrežje. Križanja kanalizacije z 

obstoječimi vodovodnim omrežjem so prikazana v situaciji kanalizacije in v vzdolžnih 

profilih.   

 

9.3  SN in NN elektro kablovodi 

 

Obravnavani kanali na nekaterih odsekih potekajo ob trasah obstoječih SN 20 kV in NN 0.4 

kV elektro kablovodov oz. daljnovodov v lasti Elektro Ljubljana d.d. oz. v varnostnih 

koridorjih obeh naprav. Polaganje kanalizacijskih cevi pod ali nad elektroenergetskimi kabli 

ni dopustno, razen pri križanjih. Minimalna medsebojna razdalja pri paralelenem poteku med 

kanalizacijo in elektroenergetskimi kabli mora biti 1 m, pri križanjih pa je dovoljena 

minimalna vertikalna razdalja 0.5 m. V izjemnih primerih je dovoljen manjši razmik križanja, 

vendar je potrebno elektro energetski kabel zaščititi s kabelsko kanalizacijo.  

Glede na veliko gostoto komunalnih in energetskih vodov bo minimalne odmike težko doseči, 

zato bo potrebno stalno usklajevanje na terenu med izvajalcem gradnje kanalizacije in 

upravljavcem elektro vodov.  

 

Pred začetkom gradnje je potrebno zakoličiti vse trase SN in NN elektro vodov, ki jih tangira 

predviden kanal. Zakoličbo mora izvesti pooblaščen geodet s strani upravljavca omrežja.  

Predviden kanal bo na križanjih potekal pod kablovodi. Minimalna vertikalna razdalja med 

obema napravama je najmanj 0,50 m.   

 

V projektni dokumentaciji so v situaciji komunalnih vodov vrisani obstoječi elektroenergetski 

vodi in naprave, ki so bili posredovani s strani Elektro Ljubljana d.d. Križanja kanalizacije z 

obstoječimi podzemnimi elektroenergetskimi vodi so prikazana v situaciji kanalizacije in v 

vzdolžnih profilih.  

 

Na območju predvidene gradnje namerava Elektro Ljubljana umestiti kabelsko kanalizacijo. 

Nova kabelska kanalizacije ni predmet projekta in gradbenega dovoljenja.  

 

9.3  TK naprave Telekom Slovenije d.d. 

 

Pred začetkom izvajanja gradbenih del je obvezno potrebno zakoličiti obstoječe vode 

Telekoma Slovenije.  

 

Po predvidenih trasah fekalne kanalizacije, potekajo tudi obstoječe, pretežno zračne TK 

naprave v lasti Telekom Slovenije d.d.  

Pred začetkom izvajanja gradbenih del je obvezno potrebno zakoličiti in ustrezno zaščititi 

obstoječe telekomunikacijske naprave.  

V pretežni meri so upoštevani zahtevani minimalni odmiki obeh naprav (0.50 m), vendar 

povsod zaradi prostorske stiske in gostote naprav to ni bilo mogoče, na teh odsekih bo 

potrebno usklajevanje na terenu. Vsa križanja kanalizacije in TK vodov potekajo s potekom 

TK vodov nad kanalizacijo. Na tem odseku je potrebno TK naprave zavarovati s pazljivim 

odkopom in morebitnimi zavarovanji kablov, v kolikor bi prišlo do podsutja brežin izkopa. 

Vsa križanja kanala s TK kabli bodo s potekom kanala pod kabelsko kanalizacijo. Vsa dela v 

neposrednem območju TK naprav (križanja) je potrebno izvajati pazljivo in ročno. Način 

zaščite telekomunikacijskih naprav bo dogovorjen na terenu pri skupnem ogledu predstavnika 

investitorja oz izvajalca del in nadzornega Telekoma Slovenije d.d.  

 



P-2686/K  PZI  3.4 Tehnično poročilo 

Stran 11 od 11 

Glede na obstoječe stanje omrežja predlagamo, da se ob gradnji kanalizacije in obnovi ostalih 

naprav obnovi tudi TK omrežje in sicer v pretežni meri v zemeljski izvedbi. 

 

V projektni dokumentaciji so v situaciji komunalnih vodov vrisani obstoječi 

telekomunikacijski vodi. Križanja kanalizacije z obstoječimi podzemnimi elektroenergetskimi 

vodi so prikazana v situaciji kanalizacije in v vzdolžnih profilih. 

 

 

 

Kranj, marec 2018 

             

   Odgovorni projektant: 

         

    Ivan Meglič, inž.grad. 


