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  TEHNIČNO POROČILO 

 
 
 

SPLOŠNO 

 
Investitor Občina Idrija želi rekonstruirati in urediti čistilno napravo na Godoviču. 
 
Načrt zunanje ureditve  zajema ureditev okolice objekta s asfaltnim platojem. K 
načrtu zunanje ureditve spada tudi zunanja meteorna kanalizacija strehe objekta 
in meteorna kanalizacija asfaltnega platoja. 
 
Načrt se izdela za fazo PZI. 

 

OBSTOJEČE STANJE  

 
Čistilna naprava v naselju Godovič se nahaja na območju obrtno 

industrijske cone. Mikro lokacije je na skrajnem južnem robu območja. 
 

Na območje čistilne naprave vodi obstoječa dostopna cesta, ki ostane 
nespremenjena. Območje čistilne naprave je omejeno z obstoječo žično ograjo z 
betonskimi stebri.  
 
Samo napravo predstavlja en pokriti objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo. 
Zunanja ureditev objekta je minimalna. Sestavlja jo dostopna cesta z majhnim 
asfaltnim dvoriščem. Asfaltne površine so omejene z dvignjenimi betonskimi 
robniki. Za odvodnjavanje zunanjih površin je izvedena meteorna kanalizacija z 
vtoki pod robniki. 
 
Celotno območje je v dokaj slabem stanju in potrebno obnove in rekonstrukcije. 
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PREDVIDENA REŠITEV 

 
Ob ureditvi območja komunalne čistilne naprave na Godoviču se izvede tudi 
pripadajoča zunanja ureditev. Ta predstavlja minimalno ureditev zunanjih površin 
okoli novega objekta čistilne naprave.   
 
Obstoječa dostopna cesta se v fazi ureditve čistilne naprave ne obravnava. 
Čecotno območje je predvideno za urejanje z OPPN načrtom. Dostopna cesta 
ostane v tej fazi ureditve obstoječa. 
 
Območje čistilne naprave se v celoti zavaruje z vgradnjo panelne varovalne 
ograje. Predvidena je ograja višine 2.03m. Ograjo sestavljajo ograjni paneli iz 
plastificirane mreže z nosilnimi jeklenimi stebrički. Stebrički so postavljeni v osnem 
razmiku 2.50m. Vgrajeni so v točkovne temelje iz betona C25/30 dimenzije 
30x30cm. 
 
Za dostop do območja čistilne naprave se predvidijo enokrilna drsna vrata višine 
2.0m in svetle dolžine 8.0m. Celotna dolžina kovinskega krila vrat je 11.0m. Za 
vgradnjo se predvidi izvedba pasovnega temelja dimenzije minimalno 40x60cm iz 
betona kvalitete C25/30.  V temelj se vgradi jeklena vodilna letev za odpiranje in 
zapiranje vrat. 
 
Poleg drsnih vrat je na območju pločnika predvidena izvedba enokrilnih vrat za 
osebni prehod. Enokrilna vrata so prav tako kovinska višine 2.0m in širine 1.0m. 
 
Zunanjo ureditev objekta predstavlja izvedba asfaltnega manipulativnega platoja. 
Le ta je omejen z vgradnjo dvignjenih betonskih robnikov. Izza robnikov se uredi 
zatravljeno bermo širine 35cm.  
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Neposredno ob objektu se vgradi pločnik izveden iz betobskih pranih plošč, ki se 
položijo na sloj podložnega betona kvalitete C 12/15 debeline 10 cm. Pločnik ob 
objektu je širine 120cm. 
 
Za ureditev ceste je bil izbran naslednji zgornji ustroj: 
 
Asfaltno vozišče: 
 AC 8 surf B70/100 A4      3.0 cm 

AC 22 base B50/70 A4      6.0 cm 
 Tampon 0/45 mm     20.0 cm 
 Kamnita greda 0/100mm                         35.0 cm 
 
Pločnik ob objektu 
 Betonske prane plošče      4.0 cm 

Podložni beton C12/15     10.0 cm 
 Tampon 0/45 mm     25.0 cm 
 Kamnita greda 0/100mm                         35.0 cm 
  
Tamponski sloj je potrebno uvaljati do predvidene zbitosti EV2 =80-100Mpa. 
Na zemeljskem planumu mora biti EV2 =20-30Mpa.  
V kolikor se med izvajanjem del ugotovi, da se dejanska nosilnost na zemeljskem 
planumu razlikuje od pričakovane, je potrebno obvestiti projektanta in zgornji ustroj 
prilagoditi dejanskim vrednostim.  
 

Za odvodnjavanje asfaltnih utrjenih površin se predvidi izvedba meteorne 
kanalizacije. 
 
Za zajem meteorne vode se predvidijo vtočni peskolovni jaški, ki so locirani ob 
betonskem robniku. Vtočni jaški so izvedeni iz betonske cevi premera 500mm s 
poglobljenim peskolovnim delom višine 50cm. Na jaških so nameščene LTŽ 
rešetke 400x400mm. Revizijski jaški so izvedeni iz betonskih cevi premera 600 
mm. Na jaških so montirani LTŽ pokrovi okroglega prereza premera 600mm. 
Meteorna kanalizacijai je izvedena iz PE cevi obodne togosti SN4. Meteorna 
kanalizacija se polaga na betonsko posteljico iz podložnega betona kvalitete 
C12/15 debeline 10cm. Meteorna kanalizacije se v celoti obbetonira z betonom 
kvalitete C 12/15 v debelini 10 cm. 
 
Ostali zasip se izvede s tamponom ozirom s kvalitetnim zasipnim materialom 
pridobljenim z izkopov.  
 
 

OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 
 

 

 preddela in rušitvena dela 
 
V preddelih je zajeta ureditev gradbišča z zakoličbo prečnih profilov in potrebno 
čiščenje terena. Sem spada rušenje obstoječega asfalta ter rušenja robnikov, 
ograj, obstoječih podpornih zidov in postavitev obstoječih pokrovov jaškov na nove 
višine ureditve.  
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 zemeljska  dela 
 
Izkopi: 
V projektu je zajet izkop za izvedbo zunanje ureditve. Gre za izkope plasti 
obstoječega terena v debelini do 40cm.  Material je potrebno delno začasno 
deponirati za poznejše zasipe, po večini pa se izkopani material odpelje v trajno 
deponijo. 
 
Nasipi: 
Ker je kota končne ureditve prilagojena na obstoječe stanje, večja nasipavanja 
terena niso potrebna. Izvede se le nasipavanje plasti materiala za izvedbe 
voziščne konstrukcije. 
 
Zelenice: 
Po končanih delih se zelenice na parkirišču humuzira s slojem rodovitne zemlje v 
debelini 15 cm. Zelenice se zaseje s travnatim semenom.  
 
Upoštevani predpisi: 

 

  Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - 

popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 62/10 - popr., 

20/11 - odl.US: U-I-165/09-34, 57/12) 

 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10-

ZUPUDPP, 106/10 - popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A)) 

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - 

ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10-ZUPUDPP, 106/10 - popr.) 

 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list  RS št. 

80/10, 106/10-popr., 57/12) 

 Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08) 

 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) 

 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) 

 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 

1/11) 

 Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Uradni list RS, št. 

54/03) 

 Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) 

 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z  delovnim tlakom nad 

16 bari (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02, 45/11) 

 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99, 10/12) 

 Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12) 

 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 

večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03, 77/09 Odl. US: U-I-138/08-9)) 

 Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/2011) od 24.11.2011 

           

Pripravil:  
Borut Dovžak, dipl.inž.grad.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579

