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3.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU 
 

 
načrt in številčna oznaka načrta: 

3 – načrt kanalskega kolektorja s čistilno napravo št. 35/05  
 

 
investitor: 

OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 

 
objekt: 

Kanalski kolektor s čistilno napravo v Sedlarjevem  
  
 

 
vrsta projektne dokumentacije in njena številka: 

PGD – 35-05 
 

 
za gradnjo: 

NOVA GRADNJA 
 

 
projektant:  

IPTI d.o.o., Ulica Vala Bratina 9, 2000 Maribor 
direktor: Karl Vanček, gradb. tehn. 

 
 
  

(podpis odgovorne osebe projektanta in žig) 

 
odgovorni projektant:  

Olga Vanček, gr. inž., G-0655 
 
 
 
 

 (osebni žig, podpis) 

 
odgovorni vodja projekta: 

Olga Vanček, gr. inž., G-0655 
 
 
 
 

 (osebni žig, podpis) 

 
številka, kraj in datum izdelave načrta:  

35/05, Maribor, maj 2008 
novelacija proj. december 2013 
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3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 
kanalski kolektor s čistilno napravo v Sedlarjevem št. 35/05 

 
 
 
3.1 Naslovna stran načrta 
3.2 Kazalo vsebine načrta 
3.3 Kazalo vsebine projekta 
3.4 Izjava odgovornega projektanta načrta 
3.5 Tehnično poročilo 
3.6 Ocena investicijske vrednosti 
3.7 Risbe: 

1. situacija širšega območja      1:5000 
2. situacija kanalizacije      1:500 
3. situacija količbe       1:500 
4. situacija poplavnega področja     1:1000 
5. situacija prispevne površine     1:1500 
6.  vzdolžni profili kanala      1:1000/100 
7. situacija komunalnih vodov     1:500 
8. čistilna naprava 
9. črpalni jašek 
10. detajl iztočne glave 
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3.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA ŠT. 35/05   
 
 
 

0 VODILNA MAPA št. 35/05 

 
 

 NAČRTI 

 
1 NAČRT ARHITEKTURE (ni potrebno)  
 
2 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE (ni potrebno) 
 
3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ  
 Načrt kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem št. 35/05 
 
4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME  
          Načrt nizkonapetostnega priključka ČN Sedlarjevo št. 08-BD/1-33 
 
5 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME (ni potrebno)  
 
6 NAČRTI TELEKOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ (ni potrebno) 
 
7 TEHNOLOŠKI NAČRT (ni potrebno) 
 
8 NAČRT IZKOPA IN OSNOVNE PODGRADNJE (ni potrebno) 
 
9 DRUGI GRADBENI NAČRTI (ni potrebno) 
  
10 ELABORATI: 
          Hidrološko-hidravlična presoja ČN Sedlarjevo št. 110/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IPTI d.o.o. 
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, TRGOVINA, IZVAJANJE 

Maribor, Ul. Vala Bratina 9, tel.: 228-1340, fax: 228-1341, e-mail: ipti@siol.net 

 

 

 Stran 4 od 9 

 

3.4 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA 
 
 
 

 

Odgovorni projektant načrta  

Kanalski kolektor s čistilno napravo v Sedlarjevem št. 35/05 
 

 

OLGA VANČEK, gradb. inž. 
(ime in priimek) 

 

 

I Z J A V L J A M, 

 
 

1. da je načrt kanalskega kolektorja s čistilno napravo v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja skladen z zahtevami veljavnih prostorskih aktov, 
 

2. da je ta načrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na območju, na katerem se 
bo izvedla nameravana gradnja, 
 

3. da so v tem načrtu upoštevani vsi pridobljeni projektni pogoji in soglasja, 
 

4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da 
je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, 
 

5. da je načrt skladen z elaborati, ki so sestavni del projekta (če so obvezni). 
 

 
 

 

35/05 
(št. projekta) 

 

MARIBOR, maj 2008 
novelacija proj. december 2013 

(kraj in datum) 

 

  

OLGA VANČEK, gradb. ing., G-0655 
 
 
 
 

(osebni žig, podpis) 
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3.5 TEHNIČNO POROČILO 
 

k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalskega kolektorja s 
čistilno napravo v Sedlarjevem 

 
 
1.0 SPLOŠNI PODATKI 
 
1.1 Podatki o investitorju in objektu: 
 
Investitor, Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, namerava zgraditi 
kanalski kolektor s čistilno napravo v naselju Sedlarjevo. 
 
1.2 Opis obstoječega stanja: 
  
Območje gradnje se nahaja v K.o. Sedlarjevo in zavzema parcele št. 1693, 1694, 1695, 
1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 
1710  in 1753. Trasa kolektorja poteka po travnikih. 
  
1.3 Geodetska podloga: 
 
Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je bil izdelan posnetek obstoječega teren-
skega stanja za izris v merilu 1:500 v digitalni obliki, ki ga je predal naročnik. Izmera je 
navezana na nivelmansko mrežo. Višine so absolutne. Posnetek je vključen v Gaus – 
Kreigherjev koordinatni sistem. 
 
1.4 Urbanistična in predhodna dokumentacija: 
 
Za obravnavano območje velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
obćine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 69/93) 
Izdana je bila Lokacijska informacija št. 3501-0007/2008, izdala jo je občina Podčetrtek, 
dne 14. 01. 2008. 
Za potrebe projektiranja je bila izdelana Hidrološko – hidravlična presoja poplavne 
ogroženosto območja obdelave, ki jo je izdelal Hidrosvet d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 
Celja pod štev. 110/08 aprila 2008. Načrt je vsklajen s predhodno dokumentacijo. 
 
2.0 TEHNIČNI PODATKI 
 
2.1 Kolektor: 
 
Kanalski kolektor je namenjen samo odvajanju hišnih odpadnih vod iz naselja 
Sedlarjevo.  
Vodilo pri projektiranju so nam bili Projektni pogoji posameznih soglasodajalcev, ki smo 
jih pridobili in Hidrološko – hidravlična presoja vodnega režima potoka Buča in reke 
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Sotle, ki je podala oceno poplavne varnosti tega območja. Presojo je izdelalo podjetje 
Hidrosvet  d.o.o., Kidričeva ul. 25, 3000 Celje. 
Iz presoje je razvidno, da je ob nastopu visokih vod na tem območju najvišja izračunana 
kote vode 185,64 m.n.v., poplavno varna kota za predvideno čistilno napravo pa je 
186,14 m.n.v. 
V projektu je predvideno, da se vsi jaški, ki so locirani v terenu nižjem od te kote 
dvignejo na poplavno varno koto 185,14 m ali pa se nanje montirajo vodotesni pokrovi. 
Čistilna naprava je predvidena  na koti 186,50 m.   
Trasa kolektorja se nahaja v zavarovanem območju kulturnega spomenika Sedlarjevo-
vas, ki je zavarovana z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah. Zaradi je tega je pri 
vseh zemeljskih delih obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob 
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o 
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki 
situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. 
Traso kolektorja nam je narekovala poplavna varnost kanalizacije in  čim krajše razdalje 
priključnih kanalizacij na kolektor.    
Kanalski kolektor je preko male čistilne naprave priključen v melioracijski jarek, ki se 
izliva v potok Buča. Pred priključkom na čistilno napravo je locirano črpališče, kjer 
odpadne vode prečrpamo v čistilno napravo. Vgradi se betonski črpalni jašek opremljen 
z vstopnimi pokrovi. Vgrajeni sta dve potopni črpalki. Podrobnejši opis je priloga v 
detajlu. 
Priključek na melioracijski jarek je narejen z izpustno glavo, ki ima vgrajeno zaporno 
loputo. Glava je narejena v naklonu brežine jarka in ne posega v profil jarka. Brežina in 
dno melioracijskega jarka sta v območju priključka zaščitena s tlakom iz lomljenega 
kamna, ki je položen na plast betona. 
Vgradijo se polietilenske cevi PE 80 obodne togosti SN 8, ki so položene na betonsko 
posteljico in obsipane s peskom 0/4 mm. 
Vsa kanalizacija se mora zgraditi vodotesno, kar je dokazati s preskusom vodotesnosti. 
V kolektor se lahko priključujejo samo hišne odpadne vode, padavinske vode je na 
kolektor prepovedano priključevati. 
Revizijski jaški so iz PE materiala dimenzije ø 800 mm do globine 2.0 m, nad to globino 
pa ø 1000 mm. Opremljeni so z LTŽ pokrovi ø 600 mm, nosilnost oziroma razred mora 
odgovarjati predvideni prometni obremenitvi. 
 
Hidravlično dimenzioniranje: 
 
Pri dimenzioniranju kanalizacije smo upoštevali, da s kolektorjem odvajamo odpadne 
vode iz naselja Sedlarjevo v velikosti cca 7 ha. 
Za določitev skupne količine odpadnih voda upoštevamo: 
 
- hišne odpadne vode, qh, 

 
Za izračun količine hišne odpadne vode smo upoštevali: gostota prebivalcev je 200 
prebivalcev na ha z dnevno količino odpadnih voda 200 l na osebo na dan. 
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slqh /78,7
000.36

nl/osebo/da 200 x oseb/ha 200 x ha 7
  

- tuje vode, qt 
 
Za količino tujih vod v kolektorju upoštevamo, da bo kanalizacija zgrajena vodotesno in 
da je nivo podtalnice nižji od položene kanalizacije, zato upoštevamo, kot dotok tujih 
vod v kanalizacijo  samo 30 % količine hišnih odpadnih vod. 
 
qt = 7,78 l/s x 0,30 = 2,33 l/s 
 
Tako dobimo skupno količino odpadnih voda v kolektorju s katero obremenimo čistilno 
napravo: 
 
qod = qh + qt = 7,78 l/s + 2,33 l/s = 10,11 l/s 
 
Tehnoloških vod, ki niso primerne za izpust v kanalizacijo ni dovoljeno priključevati v 
kanalizacijo. 
 
Pri izbiri profila cevi smo upoštevali: 
 
Padci kanalizacije: 
- minimalna hitrost pri sušnem pretoku 0,40 m/s 
- maksimalna hitrost pri polnem profilu 3,00 m/s 
 
Polnitev kanala: 
- za fekalne odpadne vode največ 50 % profila cevi. 
- za meteorne kanale oziroma mešan sistem največ 70 % profila cevi. 
 
Jaški 
- premer jaška do globine 2,00 m je najmanj ø 800 mm 
- premer jaška globine nad 2,00 m je najmanj ø 1000 mm 
-  
Izberemo kanalizacijske cevi in jaške iz polietilena PE 80, vsi stiki so varjeni. 
Upoštevamo pogonsko hrapavost cevi za normalne zbiralne kanale kb = 0.40 mm. 
 
Preveritev polnjenosti kanalske cevi in hitrosti pretoka 
  

 
odsek 

 
količina odpadne 

vode po prispevnih 
površinah 

Qod=qpad+qh+qt 
(l/s) 

 
Q 

skupni 
(l/s) 

 
padec 
(‰) 

izbran 
premer cevi 

kb=0,40 
(mm) 

polna cev delna polnitev 

 
Q polno 

(l/s) 

 
V polno 
(m/s) 

višina 
polnitve 
(mm) 

višina 
polnitve 

(%) 

 
V delno 
(m/s) 

J20-ČN 10,11 10,11 5,00 200/176 20,00 0,82 89,06 50,60 0,82 

ČN-IG 10,11 10,11 20,00 200/176 40,50 1,66 59,66 33,90 1,39 

 
2.2 Čistilna naprava: 
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Vgradi se mala, tipska, biološka, čistilna naprava za čiščenje komunalnih odpadnih vod 
BIOCLEARE B 250 ali podobna. 
Čistilna naprava je skonstruirana skladno z veljavnimi evropskimi tehničnimi standardi in 
izpolnjuje vse parametre čiščenja komunalnih odpadnih vod, ki jih predpisuje Uredba o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list 
RS št. 103/02) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in 
javno kanalizacijo  (Uradni list RS št. 47/05) 
Predpisani parametri oziroma največje dovoljene vrednosti v očiščenih odpadnih vodah, 
na iztoku iz čistilne naprave, po teh uredbah so: 
 
BKP5  30 mg/l  
KPK  150 mg/l 
pH  6,5 – 9-5 
 
Dejanske vrednosti onesnaženja odpadne vode na iztoku iz te čistilne naprave so 
precej pod temi dovoljenimi vrednostmi in znašajo: 
 
BKP5  6 - 25  mg/l  
KPK  20 - 80 mg/l 
 
Dimenzioniranje čistilne naprave  
 
Za dimenzioniranje čistilne naprave upoštevamo normativ: 
 
1 stanovalec je 1 prispevna enota (PE) 
 
predvidimo štiri osebe na stanovanjski objekt,  
skupno število obstoječih stanovanjskih objektov je 35  
 
35 stanovanj x 4 osebe = 140 oseb oziroma 140 PE 
 
Pri izbiri kapacitete čistilne naprave upoštevamo še nadaljno možno širitev pozidave v 
Sedlarjevem, na osnovi pokazateljev iz planskih aktov občine, in predvidimo čistilno 
napravo kapacitete 250 PE. 
 
Čistilna naprava je priključena na električno omrežje,  napajanje je iz TP Sedlarjevo, kar 
je obdelano v načrtu NN priključka čistilne naprave. Dovod sanitarne vode iz vodovoda 
do čistilne naprave ni potreben in ga nismo predvideli.  
 
2.3 Vodovodni cevovod: 
 
Istočasno z izgradnjo kolektorja in čistilne naprave, se bo izvedla zamenjava 
obstoječega primarnega vodovodnega cevovoda, ki poteka blizu regionalne ceste R1-
219/1240 Golobinjek – Bistrica ob Sotli. Obstoječi vodovod, ki je iz azbestnih cevi je 
dotrajan, zato je za nemoteno oskrbo s pitno vodo, njegova zamenjava nujna. 
Zamenjava se izvede v dolžini 2760 m, s cevmi iz nodilarne litine DN 100.  
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Sekundarni vodi in vodi do posameznih porabnikov se izvedejo iz polietilenskih cevi  PE 
40, PE 32 in PE 63. 
 
 
Dela pri zamenjavi vodovodnega cevovoda, na osnovi zakona o graditvi objektov (ZGO-
1 in ZGO-1D, Ur. list RS št. 110/02 in 57/12) spadajo pod vzdrževanje objekta, to je 
„izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, 
obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela v 
javno korist“ (2. člen, odstavek 10.), in po odstavku 10.2., pod vzdrževalna dela v javno 
korist; „vzdrževalna dela v javno korist" pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih 
del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega 
posebnega zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene 
vrste gospodarske javne službe  lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo 
povezana njegova velikost“. 
Po 6. členu, prvi odstavek zakona ZGO-1, vzdrževanje objekta se izvaja brez 
gradbenega dovoljenja. 

 

Zamenjava cevovoda se izvede v oziroma ob trasi obstoječega vodovoda. Zaradi čim 
manjše motenosti z oskrbo vode, se zamenjava izvede od vozlišča do vozlišča tako, da 
se ob obstoječem azbestnem cevovodu položi predviden cevovod, ki se ga na primernih 
mestih priklopi na obstoječega.  

 
 
3.0 KOMUNALNI PRIKLJUČKI 
 
Vsi komunalni priključki so predmet posebne dokumentacije. 
V načrtu je priložena zbirna karta komunalnih vodov, ki je izdelana na podlagi posre-
dovanih vodov posameznih upravljalcev in projektantov. Prav tako so vrisani obstoječi 
komunalni vodi, ki so vneseni informativno, zato je potrebno pred pričetkom del vse 
vode zakoličiti njihov natančen potek, ki ga podajo posamezni upravljavci, pa se določi 
na podlagi sondažnih izkopov. 
 
 
4.0 ZAKLJUČEK 
 
Dela je potrebno izvajati skladno z veljavno zakonodajo. 
Da pri izvajanju ne bi prišlo do poškodb obstoječih komunalnih vodov je, pred pričetkom 
del, potrebno vidno obeležiti smerni in višinski potek obstoječih javnih komunalnih vo-
dov. 
 

 
Sestavil: 

 
Karl Vanček, gr. tehn. 

MARIBOR, maj 2008 
novelacija proj. december 2013 


