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TEHNIČNO POROČILO 
 

 

 

1. SPLOŠNO 

 

Investitor Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljnje 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, želi na 

lokaciji v Kobaridu preurediti obstoječo ribogojnico, ki obsega izgradnjo nove servisne stavbe in 

karantenskega prostora.  

  

  

2. OPIS ZUNANJE UREDITVE 

  

Zasnova novogradnje izhaja iz zahtev naročnika in funkcije objekta.  Tlorisna zasnova objekta je 

v obliki črke L in temelji na podolgovati tlorisni zasnovi. Vhod v poslovni del objekta in prostor 

valilnice je iz vzhodne strani, vhod v prodajalno za stranke pa iz severne strani. Etažnost 

poslovnega dela objekta je P+1, etažnost valilnice in vmesnega dela s skladiščem pa P. Dimenzije 

pritličnega dela so 25.5 m x 12.7 m +  3.9 m x 5.3 m , dimenzije poslovnega dvoetažnega dela pa 

6,5 m x 17.2 m. Poslovni del objekta je pravokotne oblike in orientiran v smeri vzhod-zahod. 

Južno od servisnega objekta se nahaja ograjen karantenski prostor z manjšim zidanim objektom z 

valilnimi koriti, mer 5.5 m x 5 m in etažnosti P. Ves servisni objekt je pokrit z dvokapno streho, 

ki je vzporedna daljšim stranicam objekta in poteka nad valilnico in vmesnim delom v smeri 

sever-jug in nad poslovnim delom v smeri vzhod-zahod. Naklon vseh strešin je 25°. Strešine 

imajo urejeno odvajanje meteorne vode. 

 

Na zahodnem delu kompleksa v okolici servisnega objekta je predvidena izvedba dovozne, 

dostopne in manipulativne površine, obrobljene z betonskimi robniki in protiprašno urejene z 

asfaltom in se navezujejo na občinsko cesto. Severno od servisnega objekta je predvidena 

izvedba 9 PM (dimenzija PM je 5 m x 2,5 m).   

 Območje se ogradi z panelno ogrjo višine 1.50m. Na dostopnik cestah se izvedejo ograjna vrata 

za vozila širine 3,30m in 5,00m ter vrata za osebni prehod. 

Zahodno ob servisnem objektu je predvidena asfaltirana dovozna pot.  

Višine v projektu so absolutne in so navezane na obstoječo nivelmansko mrežo.  

Za objekt je izbrana nična kota  33.90 kota gotovega tlaka v pritličju predvidenega 

objekta). Padci bodo urejeni tako, da bo možno normalno odvodnjavanje meteornih voda od 

objekta. Naklon planuma spodnjega ustroja je cca 4 %. Vse višinske kote in padci so razvidni iz 

višinske situacije . 

Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto vgrajenih materialov ter izpolnjevati zahtevane 

pogoje delovnih in tehnoloških postopkov, predpisanih z zadevnimi standardi in posebnimi 

tehničnimi pogoji za voziščne konstrukcije.  
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Planum spodnjega ustroja PSU se uvalja do zbitosti: 

  za povozne  površine 

 

  

Planum zgornjega ustroja PZU se uvalja do zbitosti: 

-100MN/m2   za povozne površine 

 

 

Za asfaltne površine je, glede na predvideno prometno obremenitev predvidena voziščna 

konstrukcija: 

 3 cm     AC11 surf B 70/100, A4 

 5 cm  AC22 base B 70/100, A4 

 40 cm prodno peščeni tampon TP 0/32 

 

Za pločnik ob objektu 

 5 cm   AC11 surf B 70/100, A4 

 25-30 cm prodno peščeni tampon TP 0/32 

 

 

3. ODVODNJAVANJE : 

 

Sistem odvajanja meteorne vode z urejenih zunanjih površin in stršin  je zasnovan kot ločen 

sistem odvodnjavanja z dvema sistemoma odvodnje : 

 -  odvodnjavanje parkirnih in deloma cestnih površin (onesnažene meteorne vode), 

 -  odvodnjavanje dela cestnih površin, površin za pešce in stehe (čiste meteorne vode). 

 

Predvidena ureditev obsega tudi odvod fekalnih izpustov. Fekalna kanalizacija se odvodnjava v 

novo čistilno napravo kapacitete PE 5 oseb in nato v ponikanje.  

 

3.1 METEORNA KANALIZACIJA : 

Vso meteorno vodo vodimo preko zadrževalnega sistema v obstoječo kanalizacijo meteornih vod, 

ki se preko izpustne glave z žabjim poklopcem izliva v bližnji potok.  

Zaradi zmanjšanja hipnega odtoka z urejenih površin smo predvideli zadrževanje padavinskih 

voda pred priključitvijo na obstoječ kanal.. V ta namen smo izbrali zadrževalnik kapacitete 

4,5m3, ki je v danih okoliščinah najprimernejši. Opis in izračun zadrževanja v nadaljevanju. 

 

3.1.1 METEORNA KANALIZACIJA PARKIRNIH IN DELA CESTNIH POVRŠIN : 

Kanalizacija onesnaženih meteornih vod odvaja vode, ki so onesnažene z oljem,  bencinom in 

ostalimi ogljikovodiki. 

Odvodnja je predvidena preko linijskega požiralnika v predviden lovilec olj kapacitete NG 6. 
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Pred iztokom v potok  je potrebno vso vodo s parkirnih površin očistiti v ustrezno 

dimenzioniranih koalescentnih oljnih separatorjih (lovilcih olja), ki imajo integriran vsedalnik 

trdnih delcev. Separatorji z obtokom niso dovoljeni. 

 

3.1.1.1  DIMENZIONIRANJE LOVILCEV OLJA: 

Separatorji mineralnih olj so dimenzionirani v skladu s SIST 858-2. Predvideni so koalescentni 

separatorji z integriranim vsedalnikom nečistoč. 

 

Je tipski koalescenčni lovilec olj in ima integrirano naprevo za jemanje vzorcev. Lovileci olj 

deluje na težnostnem principu brez kemičnih dodatkov. Pri prehodu odpadne vode v 

koalescenčnem lovilcu skozi filter se najmanjši ostanki olj, bencinov in drugih lahkih tekočin 

zadržijo na površini koalescenčnega materiala. S kopičenjem in združevanjem manjših kapljic olj 

prihaja do združevanja in dviganja le teh na površino. Izbrali smo lovilce olj, pri katerih se 

koalesčencni material sam čisti. Stopnja delovanja oz. čistost na iztoku je manjša od 5mg/l 

vsebnosti ostankov olja po DIN 38 409, del 18.  

 

 

Za izračun je vzeta intenziteta naliva qr = 147  l/(s x ha), 10-minutni naliv, n=1. 

 

Qr = qr x A, kjer je: 

Qr = nazivna velikost separatorja (l/s) 

qr =  147  l/(s x ha) 

A = prispevna površina (ha) 

Ar=reducirana prispevna površina s faktorjem 0,90  

Lovilec olja LO1 : 

 A =  320 m2  

 Ar = 320 x 0,90 = 288,0 m2 = 0,0288 ha  

Qr = 0,0288 x 147   = 4,23 l/s 

Izberem separator NG 6  vključno z integriranim vsedalnikom nečistoč. 

 

 

3.1.2 METEORNA KANALIZACIJA DELA CESTNIH POVRŠIN, POVRŠIN ZA PEŠCE 

 IN STREŠINE : 

To kanalizacijo vodimo direktno v obstoječo kanalizacijo preko zadrževalnika . 

 

3.1.2.1 ZADRŽEVALNIK : 

 

ZAHTEVA ZA ZADRŽEVANJE ODTOČNIH KOLIČIN : 

Za projekt ureditve je bila v projektnih pogojih ARSO, podana zahteva za zmanjšanje hipnega 

odtoka padavinskih voda, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje pred priključitvijo 

na obstoječo meteorno kanalizacijo..  

 NAČIN REŠITVE : 

 Za način zadrževanja izberemo zdževalnik premera 1,80m in globine 2,00m 
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 Razlog za predlagan način je v pomanjkanju prostora za druge načine zadrževanja.  

 

 

  

IZRAČUN : 

 

 IZHODIŠČE : 

 Zadržujemo odtočno količino v času 10. minut. 

 Naliv za izračun : 10-min. naliv, n=1 : 174 l/s/ha. 

   

 

 Predvideno stanje : 

 utrjene površine (asfalt, strešina) :  1200 m2 = 0,12 ha 

  

 Predviden odtok : 

 Qp = (0,12 x 0,90)  x 147 = 15,80 l/s 

 

 Zadrževalnik in dušilka : 

  

 Dušilka, premer 150 mm, dolžina 2,30 m. 

 Odtok po dušilki pri padcu 3 %o znaša 11 l/s. 

 

 Potrebni volumen zadrževanja t=10 min., zmanjšan za odtok po dušilki : 

 Vp = (15,80 l/s x 60 x 10 x 1,1) – (11 l/s x 60 x 10) = 7920 l = 3,828 m3. 

 

 

 Dejanski volumen zadrževanja : 

 Vdej = 0,75 x 0,75 x 3,14 x 2,5= 4,41 m3 

 Dejanski volumen je večji od potrebnega. 

  

 Dejanski zadrževalni čas : 

 Predstavlja vsoto Vdej in Vodtoka po dušilki, deljeno s 15,80 l/s. 

 (10428 + 6600) : 15,80 = 1077 s = 17 min. 

 

 Prelivna cev : 

 Prelivna cev se vgradi, premer 200 mm, dolžina 2,30 m. 

 

Del povoznih površin (cca 200m2) na južnem delu območja se odvodnjava razpršeno v okolje. 

Vsled tega se betonski robnike položi v razmiku cca 5cm. 
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3.2. ČISTILNA NAPRAVA 

 

Glede na število zaposlenih izberemo ČN velikosti PE 5. Biološko ČN vkopljemo v zemljo, nad 

nivojem tal je le del ČN s pokrovom. Lega in situativna postavitev je razvidna iz priloženih 

situacij. 

Kompaktna čistilna naprava se bo postavila na temeljno armiranobetonsko ploščo. Temeljna 

plošča bo debeline20- 30 cm in bo armirana (debelin in velikost plošče določi prroizvajalec 

čistilne naprave.  

Temeljna plošča se bo izdelala na utrjeni peščeni podlagi . 

Elektro omaro, krmilno enoto in kompresor namestimo poleg ČN, kar je obdelano v elektro 

projektu. 

Samo delovanje ČN poda prizvajalec ČN. 

 

4.    TEHNIČNI PODATKI ZUNANJE UREDITVE : 

 

4.1 ZAKOLIČBA : 

 Količbeni podatki s koordinatami osi v profilih in s koordinatami revizijskih jaškov so 

 priloženi.  

 

4.2 PROMETNI PROFILI : 

 

4.3 SPODNJI USTROJ : 

 Način izvedbe sp. ustroja je opredeljen v geotehničnem poročilu. 

 Izvede se sanacija temeljnih tal s prodnopeščeno nasipno plastjo v min. debelini 20 cm.  

 Na koti planuma posteljice je potrebno doseči zbitost Me = 60 MPa (CBR = 16,4 %). 

 Planum mora pregledati in prevzeti geomehanik, ki bo na mestih s slabšimi 

 geomehanskimi karakteristikami podal predlog za izvedbo sanacijskih ukrepov. 

  

4.4 ZGORNJI USTROJ : 

  

Parkirišča in dovozni cesti : 

 -  AC11 surf B 50/70 A4      :   3 cm 

 -  AC22 base B 50/70 A4      :   5 cm 

 -  tamponski gramoz 0-32, Me = 90 MPa    :  40 cm 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       Skupaj   :  60 cm 

 Pločnik, asfalt : 

 -  AC11 surf B 50/70 A4      :   5 cm 

 -  tamponski gramoz 0-32, Me = 80 MPa    :  30 cm 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       Skupaj   :  56 cm 

Pri izvedbi spodnjega in zgornjega ustroja mora obvezno sodelovati geomehanik, ki bo 

odredil globino potrebne odstranitve obstoječe zemljine in vršil ustrezne meritve. 
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4.5 VIŠINSKA UREDITEV : 

Višinsko ureditev v pretežni meri narekujejo kote obstoječega terena (obstoječa niveleta cest, 

višinske kote ob objektih) in pogoji odvodnjavanja. 

     

Višinska ureditev je zasnovana tako, da imajo čim večje ploskve istosmerni naklon enake 

vrednosti. S tem se izognemo nezaželenim spremembam smeri naklonov v kratkih razdaljah, kar 

otežuje vožnjo in kvari estetski videz. 

 

Vzdolžni in prečni padci so usklajeni s tehničnimi normativi in omogočajo normalno 

odvodnjavanje. 

 

Višinska ureditev je prikazana na posebnem načrtu (situacija višinske ureditve), vsi potrebni 

vzdolžni in prečni profili so priloženi. 

 

4.6 OBROBE IN MULDE : 

 Obrobe so prikazane v gradbeni situaciji in so sledeče : 

 -  tipski betonski robnik 10/25, H= 10-12 cm, 

 

4.7 PROMETNA UREDITEV : 

 Potrebna je izvedba celotne predvidene horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, 

 ki je prikazana na situaciji prometne ureditve. 

 

4.8 ZELENICE IN ZASADITEV : 

 Zelene površine se humusirajo v deb. 20 cm in zasejejo s travnim semenom. 

    

4.9     UREDITVENA DELA IN POSNETEK : 

Na vseh okoliških površinah, prizadetih z gradbenim posegom, bo potrebno vzpostaviti 

prvotno stanje. 

Prizadete zelene površine bo potrebno humusirati in zasejati s travnim semenom. 

Ob poseganju v okoliške prometne površine je potrebna ponovna izvedba kompletnega 

zgornjega ustroja  v skladu s teh. normativi in standardi ter pogoji upravljalca.  

Po končanih delih je potrebno izvesti geodetski posnetek kanalizacije, projekt izvedenih del 

in vnos v kataster. 

 

 

5. TEHNIČNI PODATKI ODVODNJAVANJA: 

 

5.1 ZAKOLIČBA : 

 Zakoličba je podana v projektu s koordinatami revizijskih jaškov. 

 

5.2       IZKOP JARKA, PRIPRAVA LEŽIŠČA, ZASIP: 
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 Ob izvedbi je obvezno sodelovanje geomehanika,ki bo odrejal način izvedbe zemeljskih 

 del in ugotavljal morebitno prisotnost podtalnice. 

 

Posebej opozarjamo na sledeče: 

-     Naklon sten jarka je potrebno prilagoditi drsnemu kotu zemljine. 

- Jarek kanala je potrebno ponekod zavarovati s kovinskim opažnim sistemom zaradi 

globine ukopov, zaščite vodovoda. Opaž uporabimo tudi na mestih, kjer široki izkop ni možen.  

- Domnevamo, da so temeljna tla za polaganje kanalizacije dokaj dobro nosilna tako, da 

sanacija temeljnih tal ne bo potrebna, planum temeljnih tal pa bo potrebno mehansko utrditi do 

optimalne gostote. Temeljna tla mora prevzeti geomehanik. 

- Posebno pozornost je posvetiti izkopu in zagotovitvi prvotnega stanja. Za zasip 

izkopov je uporabit prodno peščeni material.  

- Bočne zasipe in zasip nad temenom cevovoda do 50 cm je zgostiti do 93% Proctorjeve 

gostote, ostali del zasipa do planuma spodnjega ustroja ceste pa 95 – 97% Proctorjeve gostote. 

Zgornji ustroj ceste se obnovi po kriterijih za zgornje nosilne ustroje glede na kategorijo ceste – 

javne poti. 

- Ležišče za kanalizacijske cevi se izdela iz peska (utrjena peščena podlaga). Pred 

izdelavo ležišča mora biti jarek suh. Ležišče mora biti oblikovano na obod cevi, kot naleganja 

min. 120. Cevi ne smejo nalegati na obojkah (točkovne podpore – deformiranje cevi). 

- Zasip cevi poteka v dveh fazah: 

a) V coni kanala, do 30 cm nad temenom cevi: 

Območje cevi je potrebno z obeh strani istočasno zapolniti in utrditi. Za celotno območje 

cevovoda je potrebno uporabiti polnilni material, ki se ga da dobro utrditi (okroglo zrno) z zrni 

največjega premera 30 mm. Zasip komprimiramo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. 

b) Nad cono kanala: 

V tem območju uporabimo material iz izkopa. Zasipavamo in komprimiramo v plasteh. Do višine 

1.00 m nad temenom uporabimo lahka komprimacijska sredstva, v zgornjih plasteh pa srednja in 

težka. 

- V času gradnje je treba paziti, da ne pride do posebno velikih obremenitev zasutega  

      cevovoda, npr., da ne vozijo preko zasutega cevovoda težki gradbeni stroji. 

- Posebna pozornost se naj posveti bočnemu zasipu cevi ob izvlečenju opaža. 

-                Pod voznimi površinami je potrebna izvedba tampona v deb. 30 - 40 cm,  

Me =80 - 100 MPa. 

 -    Cevi na globini, manjši od 1,20 m, polno obbetoniramo. 

Vsa dela glede izkopa in temeljenja ter zasipa kanalizacije je potrebno izvajati ob stalnem 

strokovnem geotehničnem nadzoru. Obvezne meritve gostote prodno peščene blazine in zasipa 

kanalizacije. 

 

5.3 IZBOR TIPA CEVI IN JAŠKOV : 

Sistem odvodnjavanja mora biti vodotesen.  

  

CEVI: 

- PVC kanalizacijske cevi, razreda togosti SN 8, 
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Vse kanalizacijske cevi morajo ustrezati predpisanim standardom. Za cevi mora biti izdelano 

ustrezno strokovno mnenje (certifikat) pooblaščene organizacije za dovoljeno uporabo v RS. 

 

JAŠKI: 

- tipski polietilenski vodotesni revizijski jaški. Premer jaškov znaša 600-800 mm (H= 

do 2,00 m), oz. 1000 mm (H= nad 2,00 m. Stik cevi in jaška se izvede vodotesno, s tipskim 

priključnim komadom. 

 

Jaški morajo ustrezati predpisanim standardom. Za jaške mora biti izdelano ustrezno strokovno 

mnenje (certifikat) pooblaščene organizacije za dovoljeno uporabo v RS. 

 

 POKROVI JAŠKOV: 

 Jaški morajo biti opremljeni z LŽ pokrovi D=600 mm, nosilnosti  400 KN. Vgradnja v 

 armiranobetonsko krovno ploščo na jašku. 

 Pokrovi so z odprtinami.  

 

5.4      POLAGANJE CEVI IN VGRAJEVANJE JAŠKOV 

 Cevi in jaške vgrajujemo po navodilih proizvajalca. 

- PVC cevi se stikajo z vgrajenim tesnilom. 

- Jaški se vgrajujejo na utrjeno peščeno (ali betonsko) podlago.  

 

5.5 POŽIRALNIKI IN PONIKOVALNICE : 

 Linijski požiralnik, DN 150 je tipske izvedbe, z vgrajenim padcem. Na izpustih imajo 

integrirane peskolovilce. Opremljeni so s tipskim LŽ okvirjem in rešetko 400 (250) KN.  

Točkovni cestni požiralniki so tipske izvedbe, PE fi 400, z integriranim peskolovilcem. LŽ 

pokrov 400/400, oz. LŽ dežna rešetka 400/400 mm. Varianta : tipski PE požiralniki. 

 

 Ponikovalnica so izdelane iz betonskih cevi D=1200 mm, H=2,60 m. Stene so perforirane. 

 Vgrajen je filtrski gramoz. Po potrebi se izvede drenažni odtok. LŽ pokrov D=600 mm, 

 400 KN. 

 Pred izvedbo ponikovalnic se na njihovih lokacijah ugotovi ponikalna sposobnost 

 zemljine – nalivalni preizkus. 

 

5.6 PREIZKUS VODOTESNOSTI IN PREGLED NOTRANJOSTI KANALIZACIJE : 

Preizkus vodotesnosti se opravi po Evropskem standardu : Tehnični pravilnik za izgradnjo 

kanalizacije (SIST EN 1610). Predpreizkušanje se lahko opravi pred obsipanjem kanala. Preizkus 

pred prevzemom se izvede po zasipu kanala. Metoda preizkusa naj bo določena v pogodbi. 

Po izvršenih delih se mora opraviti snemanje notranjosti cevi in jaškov z videokamero. 

 

 

Maribor, junij 2019       Sestavil : 

        Marjetica Bedenik, dipl.inž.grad. 


