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TEHNIČNO POROČILO 

1. UVOD 
 
Investitor Mestna občina Nova Gorica namerava v naselju Gradišče nad Prvačino na odseku 
ceste LC 284321 Dornberk-Renče, od km 2,111 do km 2,373 urediti odvodnjo meteornih 
voda.  

2. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA  
 
Pri izdelavi načrta so bile upoštevane naslednje strokovne podloge in predhodno izdelana 
dokumentacija: 
 

 topografski načrt obstoječega stanja, izmera Geo-biro d.o.o. Nova Gorica 

 "Fekalna in meteorna kanalizacija naselja Gradišče nad Prvačino", IDZ, Hydrotech 
d.o.o. Nova Gorica, št.proj. S-542/10 

 "Ureditev lokalne ceste LC 284321 Dornberk-Renče", PZI, Corus inženirji d.o.o. 
Ajdovščina, št.proj. 71/12-311 

 "Ureditev lokalne ceste LC 284321 Dornberk-Renče", hidrotehnični elaborat, Corus 
inženirji d.o.o. Ajdovščina, št.proj. 71/12-102 

3. OBSTOJEČE STANJE  
 
Na obravnavnem območju ni javne kanalizacije, ravno tako tudi ne meteorne kanalizacije, ki 
bi služila odvodnji ceste. Odvodnja meteornih voda je na tem odseku neurejena. Izjema je le 
cestni požiralnik s peskolovom pri hiši številka "Gradišče 12", navezan na meteorno 
kanalizacijo ki poteka mimo hiše, z iztokom na pobočje pod hišo. 

4. PREDVIDENA UREDITEV 

 
Na obravnavanem območju je potrebno zgraditi nov kanal, namenjen odvodnji lastnih in 
zalednih voda ceste. Le-te se po novem meteornem kanalu odvede v obstoječi grapo.  
 
Kanal, ki poteka vzdolž ceste, se izvede kot drenažna kanalizacija. Njegov potek je usklajen 
z načrtom predvidene ureditve ceste na tem odseku. Zaradi predvidene širitve ceste se v 
sklopu izgradnje kanala izvede tudi zasek brežina nad cesto. 
 
Na meteorni kanal se vzdolž trase preko peskolovov ali s slepimi priključki navezujejo cestne 
površine in posamezni stanovanjski objekti s svojimi meteornimi vodami. 

 

Kanal MK, dimenzije DN250, DN315 in DN400 ter dolžine 307 m, začenja v novem jašku 
MRJ13, lociranem v bližini hišne številke "Gradišče 15". Kanal poteka vzdolž ceste LC 
284321 Dornberk-Renče, v smeri proti JV do križišča s cesto JP 785711. Tu prečka cesto 
LC 284321 in nato poteka v smeri SV čez kmetijsko zemljišče do grape, kjer se zaključi z 
iztokom v grapo. Na iztoku se izdela tipsko betonsko izpustno glavo, brežino in dno grape 
pod iztokom pa se zavaruje z grobo kamnito zložbo. Pod iztokom se izvede tudi razbijalec 
toka.  
 
 



Načrt kanalizacije                                                                                                   stran 2 od 4 

Meteorni kanal na Gradišču nad Prvačino, PZI                                                                                     HYDROTECH 

5. HIDRAVLIČNI IZRAČUNI  
 
Nova meteorna kanalizacija je dimenzionirana na 2-letni naliv ustreznega trajanja glede na 
spreminjajoči se čas trajanja koncentracije. Taka stopnja varnosti je glede na konfiguracijo 
terena zadostna. Podatke o padavinah smo prevzeli po publikaciji Povratne dobe za 
ekstremne padavine po Gumbelovi metodi, katere je izdala Agencija RS za okolje. Za 
merodajno postajo smo izbrali padavinsko postajo v Biljah. Izračun je izveden po racionalni 
metodi. 
 
Hidravlični izračun meteornega omrežja je podrobneje prikazan v poglavju hidravličnih 
izračunov. 

6. IZVEDBA 

 

Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na 

območju trase predvidenih posegov, da se prepreči morebitne okvare. Preveriti je 

potrebno tudi situativno in višinsko lego obstoječih cevovodov in kinet na priključnih 

mestih. 

 
Izkope se izvaja pod nadzorom geomehanika, ki bo po potrebi podal dodatna navodila. Ob 
objektih se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno 
poskrbeti tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo. Izkope v bližini podzemnega 
elektroenergetskega, TK in vodovodnega omrežja je potrebno vršiti ročno pod nadzorom 
predstavnika upravljalca.  
 
Na cestnih asfaltiranih površinah je potrebno pred pričetkom izvajanja del asfaltno vozišče 
zarezati, da je omogočeno pravilno krpanje vozišča.  

 

6.1 Cevovodi in priključki 
 
Meteorna kanalizacija se izvede z armirano-betonskimi cevmi dimenzij DN400, opremljenimi 
z mufo in gumijastim tesnilom.  
 
Vse cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodoneprepustnost ter 
ustrezno nosilnost. 
 
Pravilna izvedba posteljice je bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala,  zato je 
potrebno njeni izvedbi posvetiti vso potrebno pozornost!  
 
Kanalizacijske armirano-betonske cevi se polaga na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 
cm. Pravilna izvedba posteljice je bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala,  
zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso potrebno pozornost! Zasip cevi se do višine 30 
cm nad temenom cevi izvede s peščenim materialom frakcije 4/8 mm z ročnim 
komprimiranjem ali lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Preostali zasip se pod neutrjenimi 
površinami izvaja z nabitim zemeljskim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 
20 cm, pod utrjenimi površinami pa s tamponskim drobljencem, katerega se utrjuje v plasteh 
po 20 cm do zbitosti 98% SPP. Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm

2
, 

komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm
2
.  

Po končanem zasipu se prometne površine ponovno asfaltira, ostale poškodovane površine 
pa se vzpostavi v prvotno stanje. 
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Lokalne ceste se asfaltira s 5 cm debelo nosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 22 base B 
50/70 A3 in s 3 cm debelo obrabno in zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 8 surf B 
50/70 A3. 
 
Drenažni kanal se izvede z DK PE cevmi klase SN8 in dimenzije DN250, DN300 in DN400. 
Drenažne cevi se vgradi na betonsko muldo iz betona C 12/16. Cev se zasipa z naravnim 
sejancem frakcije 8-16 mm, katerega se zaščiti z geotekstilom teže 500 g/m

2
. Kanal opravlja 

funkcijo odvajanja padavinskih voda in dreniranja spodnjega ustroja ceste.  
 
Na drenažni kanal se s slepimi priključki priključujejo s svojimi odpadnimi vodami posamezni 
objekti ali skupine objektov. Slepi priključki se izvedejo s prefabriciranimi PE fazonskimi kosi 

pod kotom 45 na smer vodnega toka.  
 
Na drenažni kanal se preko peskolovov priključujejo tudi lastne vode ceste.  
 
Odcepi za hišne meteorne priključke se izvedejo s PE cevmi klase SN8 dimenzije DN200 in 
se zaključijo ob parcelni meji uporabnika s prefabriciranimi hišnimi jaški.  
 
Kanalizacijske cevi se polaga s projektirano niveleto na globino, ki je definirana v vzdolžnih 
profilih. 
 
Izpust meteorne kanalizacije v grapo se izvede s tipsko betonsko izpustno glavo dimenzije 
DN400 po priloženem detajlu. Brežino se na mestu izpusta lokalno zaščiti pred vodno erozijo 
s kamnito zložbo d=40-60cm v dolžine 10 m in širini 3 m. 4 m pod iztokom meteornega 
kanala se izvede razbijalec toka iz lomljenca debeline d=100 cm.  
 
Prag na spodnjem koncu zavarovanja grape, se izvede z lomljencem dimenzije d=100cm. 
Prag se sidra s lesenimi borovimi piloti iz okroglic, dimenzije d=25 cm, dolžine 3.0 m. 

6.2 Jaški  
 
Na meteorni kanalizaciji so predvideni prefabricirani betonski jaški dimenzije DN800 in 
DN1000 z nastavki za betonske cevi in asimetričnim konusom. Dimenzije jaškov so 
navedene v vzdolžnih profilih kanalov. Dno kaskadnih jaškov se tlakuje z granitnimi kockami. 
 
Vsi jaški so pokriti z DLŽ pokrovi dimenzije DN600 in nosilnosti 250kN. Pokrovi morajo biti 
opremljeni s protihrupnim vložkom. V vse jaške se vstopa s prenosno Iestvijo.  
 
Hišni priključni jaški na meteorni kanalizaciji so jaški iz betonskih cevi dimenzije DN600. Na 
hišnih priključnih jaških so predvideni DLŽ pokrovi dimenzije DN400 oz. 50cmx50cm s 
protihrupnim vložkom nosilnosti N=125kN oz. 250kN.  

6.3 Požiralniki  
 
Požiralniki se izvedejo iz betonskih cevi DN500 in DN600. Peskolovi so pokriti z DLŽ pokrovi 
dimenzije DN500 in DN600, nosilnosti 125 kN. Za vtok vode so predvideni bočni vtoki pod 
robniki, ki pa se jih v tej fazi ne izvede. 
 
V požiralnikih je na globini 1 m predvidena dotok in iztok drenažne cevi. 

6.4 Brežine in zaščita brežin  
 
Brežine se izvedejo v naklonu 2:3, vrh brežine je potrebno zaokrožiti z radijem cca 3 m. 
Brežine se zaščiti z lahkimi visečimi mrežami iz pocinkane jeklene žice, z obtežilniki na dnu 



Načrt kanalizacije                                                                                                   stran 4 od 4 

Meteorni kanal na Gradišču nad Prvačino, PZI                                                                                     HYDROTECH 

mreže. Viseče mreže se vleče še vsaj 2 m čez vrh brežine in se jih pritrdi v teren s sidri iz 
rebraste armature Φ10 ali Φ12 mm. Na visečo mrežo se vpnejo uteži. 

6.5 Križanja in približevanja s komunalnimi vodi  

Na obravnavanem območju potekajo naslednje obstoječe podzemne komunalne naprave: 

 vodovodno omrežje 

 kanalizacija 

Potek tras obstoječih komunalnih vodov je na osnovi podatkov, ki so jih posredovali njihovi 
upravljalci, prikazan v situaciji ureditve.  
 
Križanja in približevanja s komunalnimi napravami se izvedejo pod pogoji in po navodilih 
njihovih upravljalcev po priloženih detajlih. Pri tem se upoštevajo zahtevani odmiki in 
morebitne zaščite tangiranih vodov. Gradbena dela v bližini vodovoda je potrebno izvajati z 
ročnim izkopom pod nadzorom njihovih upravljalcev.  

6.6 Opozorila projektanta  
 
Izvajalec mora s preizkusom vodotesnosti dokazati tesnost kanalizacije in jaškov. Preizkus 
se opravi po evropskem standardu EN1610.   
 
Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko - tehnične predpise o varstvu pri 
delu, zlasti pa vse varstvene ukrepe za zaščito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolž 
izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce in 
avtomobilski promet, ureditev zapore ali urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge 
potrebne ukrepe. 
 
Odvoz odpadnega gradbenega materiala in viška izkopanega materiala je predviden na 
urejeno deponijo gradbenega materiala. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/08) je potrebno gradbene odpadke začasno 
skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od 
drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, ter z njimi ravnati tako, da jih je mogoče 
obdelati.  
 
Novo kanalizacijo je potrebno po končanih delih posneti s kamero, da se ugotovijo morebitne 
napake med gradnjo, ki se jih ni odkrilo s preizkusom tesnosti, ter čistost kanalov.  
 
 
 
Sestavil:       Odgovorni projektant: 
Matjaž Bucik, dipl.inž.grad.     Valdi Černe, univ.dipl.inž.gr. 


