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I. UVOD 
 
Investitor Občina Cerklje na Gorenjskem namerava zgraditi novo sekundarno fekalno kanalizacijsko 
omrežje z navezavo na obstoječ primarni kanal na območju naselja Dvorje. Hišni priključki niso predmet 
tega projekta.  
Obstoječ vodovod se bo obnovil, vendar ni del tega projekta.  
 
Sekundarna fekalna kanalizacija je predvidena v večini pod obstoječimi stranskimi ulicami v naselju 
Dvorje do priključkov na obstoječ fekalni kanal. 
 
Občina Cerklje na Gorenjskem se je odločila za strokoven in celovit pristop za reševanje problema 
zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Glede na sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem za obdobje 2007 — 
2017 se na območju naselja Dvorje gradi sekundarna kanalizacija, ki je del večjega omrežja za 
odvajanje odpadnih voda v občini. Predmet tega projekta je kanalizacija, ki se priključuje na obstoječe 
kanalizacijsko omrežje, ki bo del regionalnega omrežja povodja Kamniške Bistrice, zaključenega s 
Centralno Čistilno napravo Domžale. Območje gradnje kanalizacije je del aglomeracije 3943-Zgornji 
Brnik, ki je opredeljena v državnem Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode. 
Pri načrtovanju komunalnih vodov se bo upoštevala zaščita človekovega okolja, geološke razmere, 
veljavna planska dokumentacija, značilnost obstoječe zazidave, bodoči odjemalci, racionalna izraba 
podzemnega prostora in načrtovana izgradnja. 
Projektirana kanalizacija bo omogočila priključitev vseh stanovanjskih in gospodarskih objektov, ki se 
skladno z zakonskimi določili priključujejo na javno kanalizacijo, upoštevala pa se bo tudi možnost 
priključitve v primeru novih pozidav oziroma širitev naselij. 
 
Na obstoječe kanalizacijsko omrežje se bo priključevalo nove predvidene sekundarne kanale fekalne 
kanalizacije. Predvideno je ločeno zbiranje odpadne fekalne vode in ločeno zbiranje meteorne 
padavinske vode.  

 
Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. I. RS, št. 105/02, 50/04) v 
4. členu določa, da mora biti naselje, v katerem je letna obremenjenost zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, večja od 20 PE, opremljeno z javno 
kanalizacijo, če celotna obremenitev, ki tam nastaja, presega 50 PE. V primeru, da gre za 
vodovarstveno ali občutljivo območje, pa je mejna gostota poselitve 10 PE/ ha. Obravnavano območje 
je obremenjeno z več kot 50 PE, ne leži pa na vodovarstvenem ali občutljivem območju. 
 
Načrtovan sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode bo oskrboval območje, na katerem trenutno živi 
cca. 250 prebivalcev. Območje se bo priključilo na obstoječi sistem zbiranja odpadne vode, zaključen 
pa bo s Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik. Predvidena dodatna obremenitev CCN bo 
predstavljala manj kot 0,1 % kapacitete čistilne naprave, ki ima še veliko prostih zmogljivosti za čiščenje 
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odpadne vode. Tako bo dodatna obremenitev z organskimi odpadki celo koristila delovanju čistilne 
naprave. 
Naselje Dvorje leži na ravnini ob vznožju Kamniških Alp, ob izteku ozke doline pod Krvavcem. V naselju 
je več kmečkih gospodinjstev, sicer pa pretežno stanovanjske hiše. Naselje je opremljeno z vodovodnim 
omrežjem, električno in telefonsko/telekomunikacijsko napeljavo. Hiše so priključene na individualne 
greznice. 
 
 

II. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI  
 

1. SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL ZA GRADNJO 
 

1.1 SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL 
 

Predvidena komunalna infrastruktura nima gradbene parcele, niti nima po izgradnji določenega 
funkcionalnega zemljišča.   
Obravnavani poseg je načrtovan v območju obstoječih lokalnih cest in javnih poti z oznakami  
LZ 039051, LC039111, JP539381, JP539562, JP539581, JP539571, JP539563, JP539551, JP539621, 
JP539482, JP539481  
Vsa načrtovana gradnja je predvidena v k.o. Grad na območju naslednjih zemljišč: 
Fekalna kanalizacija: 
991/1, 1069, 995/7, 995/1, 1021/1, 960/11, 1018/2, 1018/1, 952/5, 943/3, 944/1, 945/4, 946/4, 946/2, 
944/2, 947/4, 1025/6, 990/60, 1024/1, 647/16, 647/14, 647/2, 647/11, 652/1, 652/4, 29/4, 29/5, 30/4, 
28/3, 29/2, 36/2, 1053 
NN vod za črpališče: 
990/65, 960/13, 960/11, 1021/1, 995/7, 1018/1, 1018/2 
 
 
1.2 OBMOČJE GRADBIŠČA 

 
Ureditev gradbišča v času gradnje je v celoti predvidena na območju obravnavanih zemljišč. Gradbišče 
bo urejeno in bo ograjeno z gradbiščno ograjo oz. označilnim trakom glede na potek predvidene 
gradnje. Dovoz in dostop do območja bosta urejena preko obstoječe lokalne ceste. Ceste morajo biti v 
času gradnje vedno proste ter redno očiščene ter vzdrževane. Izvajalec del mora gradbišče ustrezno 
zaščititi in urediti v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS, št. 55/08, 54/09). 
 
Pomožne gradbiščne površine bodo urejene na zemljišču s parc. št. 1024/1, k.o. Grad, ki je v lasti 
investitorja Občine Cerklje na Gorenjskem. 
 
Trasa fekalne kanalizacije poteka v večjem delu v območju cestnega telesa. Na območju, kjer se trasa 
približuje obstoječim objektom, bodo od njih zagotovljeni ustrezni odmiki, tako da konstrukcijska 
stabilnost objektov ne bo ogrožena. 
 
Zaradi načrtovane gradnje ne bo ogrožena stabilnost cestnega telesa. Po izvedenih gradbenih delih je 
potrebno cestne površine povrniti v stanje pred posegom z namenom, da se prepreči zmanjšanje 
nosilnosti vozišča (posedanje vozišča). Cestišče se sanira v enaki obliki in kvaliteti, kot je bilo to 
izvedeno pred gradbenim posegom. 
 
V času gradnje se odpadki zbirajo ločeno in sproti odvažajo na ustrezno deponijo. Odlaganje 
odkopnega materiala na sosednja zemljišča ni predvideno, prav tako tudi utrjevanje zasipne zemljine z 
uporabo vibracij in drugih udarnih metod, ki bi lahko povzročile škodljiv vpliv na sosednja zemljišča in 
objekte. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 
odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje 
oziroma jih ustrezno urediti. 
 
Gradbena jama bo široka največ 1,0 m na vsako stran od osi voda, kjer ji to dovoljuje širina cestnega 
sveta in širina zemljišča v lasti investitorja. Kjer bi se z navedeno širino posegalo na sosednja zemljišča, 
se gradbena jama izvede na način, s katerim se ne posega na sosednja zemljišča: npr. izvedba izkopa 
z opaži.  
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2. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
 

2.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 
 

Ob predvideni gradnji bodo zagotovljene potresna varnost, mehanska odpornost in stabilnost. Pri 
izračunih je bila upoštevana dopustna obtežba temeljnih tal. 

 
2.2 VARNOST PRED POŽAROM 

 
Z obnovo javnega vodovoda bo zagotovljena ustrezna oskrba s požarno vodo. Obnova vodovoda ni 
predmet tega projekta.  
 
2.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE 

 
Z izgradnjo fekalne kanalizacije se bo preprečevala prekomerna obremenitev okolja. 

2.4 VARNOST PRI UPORABI 
 

Izbrani materiali in projektne rešitve v največji možni meri zagotavljajo varnost pri uporabi. 
Predvidena komunalna infrastruktura bo grajena tako, da pri uporabi in obratovanju ne bo predstavljala 
nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod, kot so zdrs, trčenje, opekline, udar električnega toka oz. 
poškodbe zaradi eksplozije. 
 
2.5 ZAŠČITA PRED HRUPOM 
 
Preseganje mejne vrednosti hrupa zaradi izgradnje fekalne kanalizacije ni pričakovano. 
 
2.6 VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJEM TOPLOTE 

 
Predvidena je izgradnja komunalne infrastrukture, ki ne bo povečevala količine energije, potrebne pri 
uporabi objektov v okolici.  
 
2.7 UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV  

 
Zaradi predvidenega posega se ne bosta poslabšal dostop in uporaba javne ceste, ki bosta po končanih 
delih zagotovljena pod enakimi pogoji kot do sedaj.  
 
2.8 TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV 

 
Fekalna kanalizacija bo načrtovana, grajena in bo omogočala vzdrževanje na tak način, da bo raba 
naravnih virov trajnostna. Uporabljeni bodo kvalitetni materiali, ki bodo načrtovani in vgrajeni v skladu s 
pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike, tako da bo omogočena dolga življenjska doba objekta. 
 
 
3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Območje urejanja se nahaja na severnem delu občine Cerklje na Gorenjskem v naselju Dvorje.  
V lokalni cesti ko poteka skozi celotno naselje Dvorje poteka obstoječe kanalizacijsko omrežje iz PVC 
materiala dimenzije DN250. 
 
Trenutno na celotnem obravnavanem območju ni urejenega kanaliziranega odvajanja komunalnih 
odpadnih vod. Obstoječe komunalne odpadne vode so sedaj speljane v greznice, oziroma v manjšem 
delu pri starejših kmečkih objektih v gnojnične jame. 
Na območju predvidenem za gradnjo poteka obstoječ vodovod, električne NN napeljave in telefonska 
napeljava.  
 
4. OPIS PREDVIDENEGA STANJA – FEKALNA KANALIZACIJA 
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Za celotno območje naselja Dvorje je predviden ločen sistem z odvodom odpadne vode po novi 
kanalizaciji s priključitvijo na obstoječo fekalno kanalizacijo. Vse padavinske vode se odvajajo ločeno v 
ponikovalnice oziroma v naravni odvodnik.  
 
Predvidene cevi so iz umetnih mas, ki zagotavljajo ustrezno trdnost in vodotesnost izgrajenega sistema. 
 
Jaški so predvideni na mestih priključkov, na horizontalnih in vertikalnih lomih trase, največja 
predvidena razdalja med posameznimi jaški je cca.50 m. Predvideni so jaški iz umetnih snovi  φ 80 do 
2,00m in φ 100 nad globino 2,00m. Kjer so jaški v vkopani ali nasipni brežini zadostuje LTŽ pokrov lahke 
izvedbe, na povoznih površinah pa mora biti LTŽ pokrov težke izvedbe.  
 
Meteorne vode se ne bodo vodile v fekalno kanalizacijo. 
 
Hišni priključki so predvideni direktno v jaške ali direktno na cev z vpadno cevjo, največkrat individualno 
za vsak objekt posebej. Hišni priključki niso del te projektne dokumentacije.  
 
Predvidena trasa fekalne kanalizacije bo potekala v največji možni meri po sredini občinskih in lokalnih 
cest, delno pa po privatnih zemljiščih.  
Glede na ocene, ugotovitve ter na osnovi dosedanjih izkušenj s podobnimi objekti ocenjujemo, da je 
novogradnja komunalne infrastrukture sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upoštevanju vseh v tekstu 
predlaganih okoljevarstvenih ukrepov in ostalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih 
objektov, pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrževanju objekta ne bo povzročil čezmernega 
obremenjevanja okolja. 
 
V obravnavanem projektu so predvideni fekalni kanali skupne dolžine: 

IME KANALA DOLŽINA (m) DIMENZIJA CEVI (mm) 

KANAL D1.1 59 DN200 

KANAL D1.2 202 DN200 

KANAL D2.1 46 DN200 

KANAL D2.2 79 DN200 

KANAL D3 105 DN200 

KANAL D5 117 DN200 

KANAL D6 72 DN200 

KANAL D7 131 DN200 

KANAL D8 278 DN200 

KANAL D9 50 DN200 

KANAL D10 320 DN200 

KANAL D11 106 DN200 

Tlačni vod 44 d90 

SKUPAJ: 1609   

 
Fekalni kanal se izvede kot gravitacijski sistem odvoda komunalne odpadne vode in bo predvidoma 
dimenzije DN200. Cevi se večinoma vgradijo pod cestno površino obstoječe ceste. 
 
Vzdolž trase fekalne kanalizacije se izdelajo odcepi za hišne priključke do obstoječih objektov, kar pa ni 
predmet tega projekta. 
 
V okviru načrtovane gradnje je predvidena tudi obnova vodovoda kar pa ni predmet te dokumentacije. 
 
Za izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja je predvidena uporaba cevi iz umetnih mas, ki 
zagotavljajo ustrezno trdnost in vodotesnost izgrajenega sistema. Jaški so predvideni na mestih 
priključkov, na horizontalnih in vertikalnih lomih trase, največja predvidena razdalja med posameznimi 
jaški je cca. 50 m. Predvideni so jaški iz umetnih snovi φ 80 do 2,00m in φ 100 nad globino 2,0 m. Kjer 
so jaški v vkopani ali nasipni brežini, zadostuje LTŽ pokrov lahke izvedbe, na povoznih površinah pa 
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mora biti LTŽ pokrov težke izvedbe. Hišni priključki so predvideni direktno v jaške ali direktno na cev z 
vpadno cevjo, največkrat individualno za vsak objekt posebej. 
Za gradnjo kanalizacije se uporabi polno stenske PVC cevi, ter PE jaške. V jaških v katere so izvedeni 
priključki morajo imeti na dnu koritnice. Vrh jaška se zaključuje s konusom. Pokrovi morajo imeti 
protihrupni vložek in zaklep za zapiranje. 
Po izvedbi je potrebno narediti preizkus vodotesnosti celotnega sistema; cevi, jaškov in tlačnega voda.  
 
Meteorne vode se ne bodo vodile v fekalno kanalizacijo. 
 
ČRPALIŠČE 
 
Predvideno je eno črpališče na parceli 1018/1 k.o Grad, za črpanje odpadne vode do obstoječega 
tlačnega kanala. 
Predvidena je gradnja NN elektro kabla v kabelski kanalizaciji od obstoječe elektro omarice na parceli 
990/65 k.o. Grad do predvidenega črpališča na razdalji 84m. 
Črpališče bo dostopno vozilom za vzdrževanje. Črpališče ima predviden svoj dovod električne energije.  
Črpališče je predvideno za 12 obstoječih stanovanjskih objektov, grad Strmol in kavarno Strmol na 
obravnavanem območju kar znaša cca 60 PE. 
Črpališče  za oskrbovano območje je pod 100 PE zato armaturni jašek ni ločen od črpalnega.  
Črpališče je predvideno v jašku iz poliestra dimenzije DN1400 globine 4,0m.  
V črpališču sta predvideni dve črpalki vsaka s karakteristikami Q=2,5 l/s in tlačno višino H=5m. 
Za vstop v armaturni jašek je predvidena vgradnja podesta za servisiranje in lestve z nastavkom.  
Čistilni kos na tlačnem vodu se bo izvedel na točki priklopa novega tlačnega voda na obstoječi tlačni 
vod. Čistilni kos bo izveden tako, da omogoča vhod čistilne glave v tlačno cev.  
Črpalni in armaturni jašek bosta vodotesna. Črpalni jašek bo imel zračnik s kapo in proti smradni filter. 
Pokrovi črpalnega jaška se bodo odpirali po segmentih.  
Črpalka bo opremljena s senzorjem vlage v motorju in vdorom vode v oljno komoro.  
Najmanjši prosti prehod delcev je 80mm.  
Črpalke bodo imele vortex tekač, pri moči večji od 4KW pa imajo mehki zagon.  
Vsa strojna oprema je predvidena iz nerjavečega materiala.  
Za nivojska stikala se uporabi hidrostatično sondo in plovna stikala.  
Vgradi se tipska elektro omarica in izvede telemetrija na uveljavljen način. (scada Grunfos) 
Dolžina elektro kablov od plovnih stikal in črpalk do elektro omare je predvidena v enem kosu. 
 
Z ozirom, da ima upravljalec Komunala Kranj v vseh novih črpališčih črpalke, krmilne omarice in 
komunikacijski modul proizvajalca Grundfos, se je istega dobavitelja opreme predvidelo tudi za 
predmetno črpališče. 
 
 
5. KRIŽANJA Z OBSTOJEČIMI IN PREDVIDENIMI VODI 
 
Pri predvidenem poteku trase je upoštevan potek obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in naprav 
po podatkih, ki so jih posredovali posamezni upravljavci. Predvidena so sledeča križanja in približevanja 
obstoječim komunalnim napravam: elektrika in telekomunikacijsko omrežje. Pri projektiranju so bili 
upoštevani pogoji in minimalne razdalje križanj in približevanj, ki so jih v svojih projektnih pogojih podali 
upravljavci komunalnih naprav: Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija RS za vode (Sektor območja 
zgornje Save), Občina Cerklje na Gorenjskem, Elektro Gorenjska d.d., Telekom Slovenije d.d.,  
Komunala Kranj d.o.o.. 

Vse obstoječe komunalne naprave je potrebno, ob nadzoru upravljavca, pred izkopom zakoličiti in 
označiti na terenu. Najmanj 30 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti skrbniške službe 
upravljavcev komunalnih vodov.  

Pri križanjih je potreben ročni izkop ter zavarovanje komunalne naprave pri izkopu, gradnji in zasipu 
jarka. Pred zasipavanjem je potrebno vse naprave pri križanjih pregledati in popraviti morebitne 
poškodbe. Vsako poškodbo na omrežju je potrebno takoj javiti upravljavcu poškodovanega voda. Zasip 
med vrhom cevovoda in dnom komunalne naprave je potrebno zaradi nevarnosti posedanja izvesti s 
pustim betonom ali suho mešanico pustega betona. Ob izvajanju del je potrebno upoštevati zahteve 
upravljavcev komunalnih vodov. 



  

1. TEHNIČNO POROČILO 
 

PZI 
K 125771 

 

PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.,  Poslovna cona A 2,  4208 ŠENČUR,  SLOVENIJA  6/6 

tel.: 04 279 18 00  e-mail:  protim@r-p.si  url: www.protim.si  

 
Glede na ocene, ugotovitve ter na osnovi dosedanjih izkušenj s podobnimi objekti ocenjujemo, da je 
novogradnja vodovoda in kanalizacije sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upoštevanju vseh v tekstu 
predlaganih okoljevarstvenih ukrepov in ostalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih 
objektov, pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrževanju objekta ne bo povzročil čezmernega 
obremenjevanja okolja. 
 
Točnejši potek tras predvidene kanalizacije in obstoječih komunalnih vodov je razviden iz priloženih 
situacij.  
 
Pri načrtovanju komunalnih vodov se bodo upoštevale zaščita človekovega okolja, geološke razmere, 
veljavna planska dokumentacija, značilnost obstoječe zazidave, bodoči odjemalci, racionalna izraba 
podzemnega prostora in načrtovana izgradnja. 
 
 
 

III. PREDHODNA DOKUMENTACIJA IN IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV 
 
Osnova za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja so naslednji dokumenti: 

• IDZ projekt: Sekundarna kanalizacija v naselju Dvorje, št. K125771, junij 2016, izdelal Protim 
Ržišnik Perc d.o.o., 

•  DGD projekt Sekundarna kanalizacija v naselju Dvorje, št. K125771, december 2019, izdelal 
Protim Ržišnik Perc d.o.o., 

• veljavni prostorski akti, 
• geodetski posnetek, 
• veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi. 

 
Izsledki in upoštevanje predhodno izdelanih gradiv za potrebe načrtovane gradnje so obrazloženi v 
predhodnih poglavjih tega poročila. 
 
 
 
Šenčur,  marec 2020 
 
 
Sestavil:                
Matej Mozetič, dipl. gosp. inž. 
 
 
Odgovorni projektant: 
Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.                  


