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4. Tehnično poročilo 

 

 

1.0 Projektna naloga  

Za investitorja Občino Žalec je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI za sekundarno fekalno 

kanalizacijsko omrežje v naselju Migojnice.  

Predmet projekta PZI je izvedba I. faze fekalnega kanalizacijskega sistema – fekalni kanal 5. 

 

Obravnavani del območja Migojnic se bo odvodnjaval preko predvidenih sekundarnih kanalov na 

obstoječ kolektor, ki se nahaja v lokalni cesti LC 490 030  in gravitira na ČN Kasaze. 

 

2.0 Opis kanalizacije    

 

Obravnavani del Migojnic nima izvedenega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih vod. 

Predmet projekta je I. faza fekalne kanalizacije (območje vzhodno od ceste LC 490 030), ki zajema 

sekundarni kanal 5 z navezavo na že izveden del kanala 5 (jašek OJ5.4).  

 

 

2.1 Lokacija: Migojnice 

k.o. Zabukovica 

Fekalni kanal 5.0: 2115/2, 2116, 1402, 2124/3; 

 
 
Predvidena je izgradnja gravitacijske fekalne kanalizacije: 

Fekalni kanal 5.0: 

(OJ5.4 J5.12)  PVC DN 200 SN8 L=210.00 M M 

 

Kanalizacija je namenjena odvodnjavanju fekalnih odplak.  

Projektirana kanalizacija poteka v večjem delu po obstoječih lokalnih občinskih cestah.  

 

4. Polaganje kanalizacije  

 

Zemeljska dela  

Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Za kanal  je predviden vertikalni opažen 

izkop po tehnologiji izvajalca. Globina polaganja kanalizacije znaša min. 1.20 m (teme cevi) do 2.00 m 

(križanja z ostalimi vodi). 
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Izkopani asfalt in tampon se odpeljeta na komunalno deponijo. Ostali izkopi se vršijo po kampadah  in 

se sproti zasujejo z izkopanim materialom. Dnevno se odpre toliko kampad, kolikor se jih lahko konča.  

 

V primeru potrebe po začasni deponiji materiala (manjše količine od izkopov po kampadah) si mora 

izvajalec pridobiti soglasje lastnika zemljišča.  

 

Za čas gradnje je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor! 

 

Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrši v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znašati 95 

% po SPP (asfaltne površine) oz. 92 % po SPP zelenice. 

Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad temenom cevi) mora znašati 97 % po SPP. 

 

Poškodovano obstoječe asfaltno vozišče se obnovi v sestavi: 

- 3 cm obrabno zaporna plast AC8 surf B50/70 A4 

- 6 cm nosilna plast AC 16 base B50/70 A4   

- 25 cm tamponski drobljenec D32 Ev2 > = 100 Mpa 

- 30 cm zmrzlinsko odporni kamniti material (posteljica) 

- planum temeljnih tal Ev2 >= 30 Mpa  

 

Stik med novo in obstoječo plastjo mora biti obdelan skladno s tehničnimi specifikacijami  (širina stika 

min. 1.00 cm  ter zalitje z ustrezno maso ali bitumenski taljivi trakovi) TSC08.512 .    

 

Posteljica in obsip  

Kanalizacija iz PVC cevi se polaga na peščeno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 30 cm nad 

temenom cevi (4-16 mm drobljenec). Zbitost v coni cevovoda mora znašati 97 % po SPP. 

 

Cevi   

Za gravitacijsko fekalno kanalizacijo so predvidene cevi PVC DN 200 SN8. Za hišne priključke so 

predvidene cevi PVC DN 160 SN8. 

 

Jaški   

Jaški za fekalno kanalizacijo so predvideni montažni PE DN 800 (gl. do 2.00 m) iz umetnih materialov 

(kot npr. tip Zagožen). Jaški se vgrajujejo na podlagi navodil dobavitelja jaškov! (peščeni obsip, betonski 
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venec, zbitost...).Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D 400 kN (asfaltne površine) oz. klasa C250 

kN (zelene površine).  

 

Tlačni preizkus kanalizacije  

Tlačni preizkus fekalne kanalizacije se izvede skladno s standardom SIST EN 1610 in se izvede s strani 

pooblaščene organizacije. 

 

5.0 Križanja in upoštevanje projektnih pogojev  

 

Vodovod (JKP Žalec) 

Predvidena kanalizacija poteka vzporedno s predvidenim vodovodom z min. svetlim odmikom 1.00 m. 

Vodovod mora potekati min. 10 cm nad kanalizacijo. Vertikalni odmik pri križanju znaša 0.50 m 

(vodovod nad kanalom), v nasprotnem slučaju se izvede zaščita vodovoda po priloženem detajlu D. 

Odmiki ter križanja s predvideno kanalizacijo so razvidni iz grafičnih prilog. 

Pred izvedbo je potrebno vse obstoječe vodovode zakoličiti. 

 

Vsa dela, ki tangirajo obstoječe vodovodno omrežje se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca  

(zakoličba, nadzor). 

 

Telekom Slovenije 

Mesta križanj so razvidna iz situacije komunalnih naprav in podolžnih profilov kanalizacije. Detajl 

križanja je razviden iz detajla F. Točna lega se določi pred izvedbo na kraju samem z mikrozakoličbo na 

poziv izvajalca ali investitorja. 

Vsa dela pri križanjih in zaščito tangiranih vodov se izvaja pod nadzorom in s strani upravljalca 

Telekoma Slovenije na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del. 

 

Telemach  

Iz situacije komunalnih naprav in podolžnih profilov je razviden potek obstoječega primarnega in 

sekundarnega CATV omrežja. Križanje kanalizacije in CATV se izvede po detajlu H (min. vertikalni 

odmik 0.50 m) z zaščitno cevjo d110. Min. horizontalni odmik od CATV znaša  1.00 m. Na mestih križanj 

kanalizacije s CATV omrežjem, je potrebno dela izvajati ročno ter pod strokovnim nadzorom upravljalca. 
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Mestni plinovodi 

Mesta križanj so razvidna iz situacije komunalnih naprav in podolžnih profilov kanalizacije. Detajl 

križanja je razviden iz detajlov E. Točna lega plinovoda se določi pred izvedbo na kraju samem z 

mikrozakoličbo na poziv investitorja ali izvajalca. 

0.5 m pred in izza plinovodne cevi je potreben ročni izkop. Zasip iznad plinovodne cevi se izvede 

izključno s tamponom , obsip cevi v višini do 0.30 m se izvede s peskom 3 mm.  

 

Upoštevani so odmiki skladno s 17. členom Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 

vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (U.l. RS št.26/02). 

 

V primeru vzporednega poteka je potrebno zagotoviti podpiranje izkopanih plinovodnih PEHD cevi.  

Vsa dela pri križanjih in zaščito tangiranih vodov se izvaja pod nadzorom in s strani upravljalca Mestni 

plinovodi d.o.o. na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del. 

 

Elektro Celje 

 

V celoti je potrebno upoštevati projektne pogoje, ki so vezani na samo izvedbo del. Mesta križanj so 

razvidna iz situacije komunalnih naprav in podolžnih profilov kanalizacije. Pri križanju kanalizacije z 

energetskimi kabli se ti zaščitijo, vertikalni odmik znaša 0.30 m , horizontalni odmik min. 0.50m. Detajl 

križanja je razviden iz detajla G. Pred izvedbo je potrebno naročiti zakoličbo elektroenergetskih 

kablovodov in kanalizacije. 

 

Pred izvedbo je potrebno določiti mikrolokacijo vseh komunalnih vodov s strani upravljalcev 

vodov ter jih zaščititi skladno z navodili upravljalca. 

 

Občina Žalec 

 

Projektirana kanalizacija poteka večinoma po obstoječih lokalnih cestah. Jaški so večinoma locirani v 

osi vozišča (izven kolesnic), razen v primeru zaradi potrebnih odmikov od obstoječih ostalih komunalnih 

vodov v vozišču.  
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Poškodovano obstoječe asfaltno vozišče se obnovi v sestavi: 

- 3 cm obrabno zaporna plast AC8 surf B50/70 A4 

- 6 cm nosilna plast AC 16 base B50/70 A4   

- 25 cm tamponski drobljenec D32 Ev2 > = 100 Mpa 

- 30 cm zmrzlinsko odporni kamniti material (posteljica) 

- planum temeljnih tal Ev2 >= 30 Mpa  

 

Stik med novo in obstoječo plastjo mora biti obdelan skladno s tehničnimi specifikacijami  (širina stika 

min. 1.00 cm  ter zalitje z ustrezno maso ali bitumenski taljivi trakovi) TSC08.512 .    

 

DRSV 

Izvedba začasnih deponij ob strugi in brežinah ni dovoljena. Po gradnji je potrebno odstraniti vse za 

gradnjo potrebne provizorje in vse ostanke začasnih deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa 

krajinsko ustrezno urediti. 

 

Sestavila: 
        Sabina Lesjak inž.grad. 
 


