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1. OSNOVNI PODATKI 
 

 

1.1. Naročnik 
 

Občina Cerklje na Gorenjskem 

Trg Davorina Jenka 13 

4207 Cerklje na Gorenjskem 

 

1.2. Predmet javnega naročila 
 

Izdelana je projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo manjkajoče fekalne 

kanalizacije na območju severnega dela občine Cerklje na Gorenjskem, in sicer v naseljih pod Krvavcem. 

Splošni cilj projekta je izdelava ustrezne projektne rešitve, s katero bo za obravnavano območje, ki se 

delno nahaja na vodovarstvenem območju, zagotovljeno odvajanje komunalne odpadne vode in čiščenje 

odpadne vode na čistilni napravi. Namen te projektne naloge je posredovati ponudnikom usmeritve za 

projektiranje oziroma opredeliti zahteve in obseg glede zahtevane dokumentacije. 

 

Skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na 

območju občine Cerklje na Gorenjskem za obdobje 2007 – 2017 (Komunala Kranj, november 2007) in 

ostale zakonodaje s področja varstva okolja je potrebno za območje občine Cerklje na Gorenjskem 

zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode v vseh naseljih s poselitvijo večjo od 50 prebivalcev in na 

kanalizacijski sistem priključiti najmanj 95% prebivalcev. Hkrati želi občina Cerklje na Gorenjskem urediti 

odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode tudi v bližnjih naseljih z manjšo obremenitvijo, ki 

posledično niso vključena v operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in s tem 

za vse obstoječe objekte in tudi za predvidene gradnje določiti in urediti način odvajanja in čiščenja 

odpadne vode.  

 

Projektna naloga skupaj s prilogami obsega izdelavo celotne potrebne projektne dokumentacije do 

izvedbe projekta za novogradnjo primarne in sekundarne fekalne kanalizacije na območju pod 

Krvavcem in v vaseh Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora. Projektna dokumentacija 

mora biti ob predaji naročniku pripravljena v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS 

št. 102/04 – UPB z vsemi spremembami in dopolnitvami) oziroma z Gradbenim zakonom GZ (Uradni list 

RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) in Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) oziroma 

Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Uradni list RS, št. 36/18) in z ostalimi veljavnimi podzakonskimi akti s področja gradnje objektov. 

 

1.3. Obravnavano območje 
 

Območje obravnave obsega območje manjših turističnih naselij in vasi pod Krvavcem. Celotno območje 

je v nadaljevanju opisano po sklopih, ki so poimenovani po obravnavanih naseljih (kot območja poselitve 

oz. aglomeracije): Ambrož pod Krvavcem, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora. Obravnavano 

območje je v grobem prikazano na spodnji sliki (Slika 1). 

 

Znotraj območja Ambroža pod Krvavcem je poleg istoimenskega naselja zajeto tudi območje nad 

osrednjim delom naselja do turističnega naselja Planina Jezerca ter območje pod osrednjim delom 

naselja do turističnega naselja Pri Gozdu. 
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Slika 1: Obravnavano območje na ortofoto posnetku. 

 

1.4. Opis obstoječega stanja 
 

Celotno obravnavano območje za gradnjo fekalne kanalizacije izredno zahtevno zaradi odsekoma 

izredno strme konfiguracije večinoma skalnatega terena, višinskih razlik posameznih objektov in močno 

razdrobljene poselitve po območju. 

Na obravnavanem območju se turistične kapacitete stalno povečujejo. Značilnost so tudi velika dnevna in 

letna nihanja obremenitve z odpadno vodo, kar je posledica turistične dejavnosti na območju, ki z 

obremenitvijo močno presega stalno poselitev območja. 

 

Ambrož pod Krvavcem 

Območje poselitve Ambroža pod Krvavcem obsega območje nad osrednjim delom naselja do turističnega 

naselja Planine Jezerca, kjer ni zgrajene obstoječe fekalne kanalizacije. 

 

Nad Planino Jezerca se na spodnjem delu smučišča Krvavec nahaja ločeno območje predvsem turistične 

poselitve (Hotel Krvavec, Brunarica Sonček, počitniški domovi, Dom na Krvavcu, območje Kriška 

Planina), ki ni predmet obravnave.  
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Na tem delu je že zgrajena fekalna kanalizacija (zahodni in vzhodni krak), ki vodi do treh obstoječih 

čistilnih naprav na Krvavcu, del objektov pa ima lokalne male komunalne čistilne naprave z iztoki v 

ponikovalnice. Obstoječi zahodni krak fekalne kanalizacije je predvidoma dimenzije DN200 in je 

gravitacijsko voden na obstoječo malo komunalno čistilno napravo za 300 PE na zahodni strani zgornje 

postaje kabinske žičnice. Vzhodni krak obstoječe fekalne kanalizacije poteka od Doma na Krvavcu in je 

gravitacijsko voden do obstoječe dotrajane čistilne naprave na južnem delu Kriške Planine. Predvidoma 

je vzhodni krak obstoječe fekalne kanalizacije dimenzije DN110. 

 

Območje poselitve Ambrož pod Krvavcem obsega v osrednjem delu istoimensko naselje in na južnem 

robu turistično naselje Pri Gozdu. Območje poselitve sega do zgornjega gozdnega roba nad naseljem 

Ravne. Poselitev je močno razpršena, hribovit teren pa se enakomerno spušča proti južnemu robu 

naselja na goznem robu. Na tem delu prav tako ni zgrajene obstoječe fekalne kanalizacije, večina 

objektov odpadno vodo odvaja individualno v greznice z iztokom v ponikanje ali gnojne jame. 

 

Stiška vas 

Območje poselitve Stiška vas obsega istoimensko naselje, kjer prav tako prevladuje močno razpršena 

poselitev ob lokalnih cestah z oznakami LC 539591, LC 539592, LC 039301 in LC 539601. V območje 

poselitve Stiška vas je zaradi nižje nadmorske višine vključen tudi zaselek Močnik. Teren na tem območju 

je hribovit in se neenakomerno spušča od zaselka Močnik (najvišja točka območja) proti zahodnem robu 

Stiške vasi (najnižja točka območja).  

 

Ravne 

Območje poselitve Ravne obsega istoimensko naselje, kjer je nekoliko bolj strnjena poselitev umeščena 

na gričevnatem terenu severno od lokalne ceste z oznako LC 039801. Naselje Ravne je najmanjše od 

obravnavnih naselij in ga od naslednjega naselja Apno na vzhodnem delu ločuje pas gozda. Teren se 

postopoma spušča od vzhodnega proti zahodnem robu naselja.  

 

Apno 

Območje poselitve Apno obsega istoimensko naselje, kjer je ponovno bolj razpršena poselitev umeščena 

na gričevnat teren severno in južno od lokalne ceste z oznako LC 039801. Poselitveno območje obsega 

celotno naselje, ki je na severni in južni strani omejeno z gozdnim robom in na vzhodnem delu sega do 

naselja Ravne, na zahodnem delu pa do naselja Šenturška Gora. Gričevnat teren enakomerno pada proti 

vzhodnemu robu naselja. 

 

Šenturška Gora 

Območje poselitve Šenturška Gora obsega istoimensko naselje, ki se na zahodnem delu nahaja severno 

od lokalne ceste z oznako LC 039801, v osrednjem delu vasi je poselitev razporejena severno in južno od 

javne poti z oznako JP 540661, na vzhodnem delu pa je poselitve vse bolj razpršena in umeščena ob 

gozni rob. Razpršena poselitev je umeščena na gričevnat teren, ki postopoma pada proti vzhodnem delu 

naselja. 

 

Na poselitvenih območjih naselij Stiške vasi, Raven, Apna in Šenturške Gore ni zgrajene obstoječe 

fekalne kanalizacije, večina objektov pa fekalno odpadno vodo preko individualnih greznic ali gnojnih jam 

odvaja v najbližji površinski odvodnik ali pa neprečiščena odpadna voda ponika v podtalje. 

 

Osnovni podatki o območju obravnave po poselitvenih območjih so zbrani v spodnjih tabelah. 

 

Opomba*: podrobnejše in aktualne podatke iz spodnjih tabel o obstoječem številu prebivalcev, obst. 

načinu odvajanja komunalne odpadne vode in obremenitvi mora preveriti in pridobiti izbrani projektant 

pred pripravo projektne rešitve za pripravo projektne dokumentacije. 
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ID 

aglomeracije 
Ime obm. poselitve 

Obstoječe št. 

preb. [A0]* 

Št. 

objektov* 

Št. obst. 

greznic* 
Št. obst. MKČN* 

- 
Ambrož pod 

Krvavcem 
112 159 - 3* 

- Stiška vas 94 64 - - 

- Ravne 36 19 - - 

31426 Apno 142 76 - - 

31430 Šenturška Gora 187 81 - 1* 

Skupaj: 571 399 - - 

Tabela 1*: Osnovni podatki o obstoječem stanju po poselitvenih območjih (vir: Komunala Kranj, PISO) 
 

ID 

aglomeracije 

Ime obm. 

poselitve 

Št. 

preb. 

Obremenitev 

gospodinjstev 

(PE)* 

Obremenitev 

dejavnosti 

(PE)* 

Skupna 

obremenitev 

(PE)* 

Gostota 

obremenitve 

(PE/ha)* 

- 
Ambrož pod 

Krvavcem 
112 150 570 720 - 

- Stiška vas 94 70 150 220 - 

- Ravne 36 25 150 175 - 

31426 Apno 142 76 8 84 16,72 

31430 
Šenturška 

Gora 
187 117 12 129 11,70 

Skupaj: 571 438 890 1.328 - 

Tabela 2*: Podatki o obremenitvi gospodinjstev in ostalih dejavnosti po poselitvenih območjih (vir: 
Komunala Kranj, PISO) 

 

1.5. Varstveni režimi na obravnavnem območju 
 

Obravnavano območje je na delu Ambroža pod Krvavcem v naravovarstvenem atlasu Agencije RS za 

okolje označeno kot vodovarstveno območje – 3. varstveni režim. 

 

V naselju Ambrož pod Krvavcem južno od kmetije Ambrožar se nahaja cerkev Sv. Ambroža, ki je 

varovana kot sakralna stavbna dediščina (EŠD 1687), zato vplivno območje spomenika obsega večino 

naselja.  

 

Osrednji del Stiške vasi je varovano kot naselbinska dediščina (EŠD 29264), na delu pa je evidentirano 

arheološko najdišče (lokacija cerkve Sv. Blaža, EŠD 17401), na križišču lokalne ceste LC 039301 in 

javne poti JP 539591 pa je varovano razpelo (EŠD 20540). Vplivna območja varovanih objektov obsegajo 

večino naselja Stiške vasi.  

 

V naselju Ravne je ob stari poti proti Stiški vasi (na severni strani javne poti JP 540601) varovano razpelo 

(EŠD 20527) kot sakralna stavbna dediščina. Prav tako je v naselju Apno varovano razpelo na severnem 

robu vasi (EŠD 17333) in kapelica v osrednjem delu vasi (EŠD 17332), oba varovana objekta se nahajata 

ob javni poti JP 540631. 

 

Na območju naselja Šenturška gora je več varovanih objektov kulturne dediščine (družinski grob 

Avžvakarjevih – EŠD 10161; arheološko najdišče ob cerkvi Sv. Urha – EŠD 24514; cerkev Sv. Urha – 

EŠD 2487; vaško jedro – EŠD 9421; grob Franca Anžiča – EŠD 10162; gorb Franca Dobovška – EŠD 

10164; razpelo pred hišo Šenturška Gora 19 – EŠD 20543; spominski plošči na hiši Šeturška Gora 18 – 
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EŠD 13071 in EŠD 10165; razpelo pri hiši Šenturška Gora 24 – EŠD 20545), zato je večji del vasi v 

vplivnem območju varovanih objektov in spomenikov. 

 

Na celotnem območju je potrebno upoštevati varovalne pasove občinskih cest (lokalne ceste, javne poti 

in gozdne ceste) in varovalne pasove obstoječih komunalnih vodov (vodovod – Komunala Kranj d.o.o., 

nadzemni in podzemni elektrovodi – Elektro Gorenjska d.d. in telekomunikacijskih vodov – Telekom 

Slovenije d.d.). 

 

Opomba: Izbrani projektant mora pred pripravo projektne rešitve preveriti in pridobiti aktualne podatke o 

vseh varstvenih režimih na obravnavanem območju. 

 

2. PREDLOG REŠITVE 
 

2.1. Splošno 
 

Pri izdelavi projektne dokumentacije in umeščanju primarne in sekundarne fekalne kanalizacije je 

potrebno v čim večji meri uporabljati javne površine oziroma površine v lasti občine in pri tem upoštevati 

stanje cest in ostalih urejenih površin. Pri tem mora izdelovalec projektne dokumentacije upoštevati tudi 

želje in navodila naročnika ter upoštevati projektne pogoje upravljalca kanalizacijskega in vodovodnega 

sistema Komunale Kranj d.o.o.. Projektna dokumentacija mora vsebovati trase vseh obstoječih 

komunalnih vodov in navezave na obstoječe sisteme oz. na predvidene sisteme fekalne kanalizacije. Za 

projekt fekalne kanalizacije še niso bile izdelane geomehanske raziskave terena. 

 

V nadaljevanju projektna naloga obsega opis predloga rešitve odvajanja komunalne odpadne vode s 

prikazanim potekom glavne trase fekalne kanalizacije za obravnavano območje, ki je prikazan tudi v 

grafični prilogi. Prikazan predlog projektne rešitve obsega traso nove primarne in delno sekundarne 

fekalne kanalizacije od priklopa na načrtovano fekalno kanalizacijo spodnjega dela smučišča Krvavec nad 

naseljem Planina Jezerca do priklopa na predvideno primarno fekalno kanalizacijo med naseljema Pšata 

in Poženik na ravninskem delu občine. V projektni rešitvi je potrebno poleg prikazanega dela glavne trase 

nove kanalizacije upoštevati tudi ostali del trase nove senkundarne kanalizacije znotraj naselij in priklop 

posameznih objektov ob glavnih trasah. Projektna rešitev mora vsebovati in določati način odvajanja in 

čiščanja odpadne vode za vse obstoječe objekte in tudi za predvidene gradnje po prostorskih aktih na 

celotnem območju obravnave (priklop objektov na nov sistem fekalne kanalizacije ali individualna 

obravnava odvajanja in čiščenja odpadne vode glede na varstveni režim za določene oddaljene ali 

višinsko neugodne objekte, kjer priključitev na javno fekalno kanalizacijsko omrežje ni mogoča ali pa je 

povezana z nesorazmerno visokimi stroški). 

 

Večji del novega sistema je predviden z gravitacijskim sistemom kanalov, del nove fekalne kanalizacije 

pa je zaradi konfiguracije terena predviden v tlačnem sistemu. Dolžine predvidenih odsekov so okvirne in 

so podlaga za oceno dolžin načrtovanih glavnih vodov novega sistema kanalizacije. Prikazane dolžine ne 

vsebujejo odsekov nove sekundarne kanalizacije znotraj naselij in za priklop posameznih objektov ob 

trasah glavnih kanalov. Nekatere obstoječe male komunalne čistilne naprave se ukinejo, določene pa so 

predvidene za preureditev v črpališča zaradi tlačnih vodov. Globine kanalov so pogojene s kotami 

priključkov obstoječih objektov oz. so pogojene s padci kanala. Trasa nove fekalne kanalizacije poteka 

večinoma v skalnati podlagi, na odsekih gruščnata in mešana podlaga. Upoštevati je potrebno težavno 

izvedbo izkopa zaradi skalnate podlage in strmih naklonov terena. 

 

Izdelovalec projektne dokumentacije lahko predlaga tudi drugačno rešitev, ki mora izhajati iz že 

izdelanega Idejnega projekta kanalizacije odpadnih vod Krvavca, št. projekta: 435/09, ki ga je izdelalo 

podjetje EKO DATA d.o.o., oktober 2009. Predlagana projekta rešitev mora biti usklajena in pisno 

potrjena s strani naročnika in izvajalca javne službe. 
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Celotno območje 

Ime kanala 
Gravitacijski vod 

(DN) 
Tlačni vod (DN) Skupaj (m) 

Kanal V 
1.480 m 

(DN 160, 200) 

430 m 

(DN 100) 
1.910 m 

Kanal SV 
2.730 m 

(DN 160, 200) 

1.640 m 

(DN 100, DN 125) 
4.370 m 

Kanal R 
810 m 

(DN 160, 200) 

930 m 

(DN 100) 
1.740 m 

Kanal A 
980 m 

(DN 160, 200) 
- 980 m 

Kanal ŠG 
1.775 m 

(DN 160, 200) 

150 m 

(DN 100) 
1.925 m 

Kanal K 
5.460 m 

(DN 250) 
- 5.460 m 

SKUPAJ: 13.235 m 3.150 m 16.385 m 

Tabela 3: povzetek dolžin prikazane glavne trase novega fekalnega kanalizacijskega omrežja na 
obravnavanem območju 
 

Odtočne količine naj bodo računane glede na zbrane podatke Komunale Kranj o predvidenem številu 

priključenih objektov in prebivalcev ter predvideni obremenitvi gospodinjstev in dejavnosti. Izračun 

odtočnih količin naj bo izveden skladno z navodilom ATV-A118: Hidravlično dimenzioniranje in 

preverjanje kanalizacij. 

 

Poleg teh navodil je potrebno upoštevati pričakovano rast prebivalstva, predvidene nove gradnje (širitve 

poselitve oz. naselij) po prostorskih aktih in turističnega razvoja območja (statistično demografski podatki 

za zaselke in naselja, podatki o številu nočitvenih kapacitet in dnevnih gostov v turističnih objektih ter 

predvidenih novih gradnjah v turistične namene na območju). 

 

2.2. Območje poselitve Ambrož pod Krvavcem 
 

Na območju spodnjega dela smučišča Krvavec je načrtova nova fekalna kanalizacija, ki predstavlja delno 

obnovitev obstoječe fekalne kanalizacije, delno pa novo povezovalno fekalno kanalizacijo (delno v tlačni, 

delno pa v gravitacijski izvedbi – kanal G) do lokacije obstoječe čistilne naprave na južni strani Kriške 

Planine do križišča lokalne ceste LC 039301 in javne poti JP 539691. Najdaljnji potek že načrtovane trase 

nove fekalne kanalizacije je voden gravitacijsko proti naselju Ambrož pod Krvavcem kot začetek glavnega 

povezovalnega kanala K po trasi lokalne ceste LC 039301 do območja Planine Jezerca.  

Opisana trasa nove fekalne kanalizacije ni predmet te projektne naloge, predstavlja pa začetno točko 

navezave nove fekalne kanalizacije kot nadaljevanje glavnega povezovalnega kanala K, ki pa je predmet 

projekta. 

 

Na območju Planine Jezerca glavni povezovalni kanal K poteka po trasi lokalne ceste LC 039301 do 

skrajnega južnega roba naselja, kjer se odcepi od trase lokalne ceste in poteka v liniji ob podzemnem 

daljnovodu po pobočju do naselja Ambrož pod Krvavcem (do turizma Pr Ambružarju) in naprej čez 

travnike do križišča lokalne ceste LC 039301 in javne poti JP 539641. V območju križišča omenjenih cest 

se na povezovalni kanal K postopoma priključita kanal V1 in kanal V2. Glavni povezovalni kanal K je 

predviden v dimenziji DN250. 

 

Nov fekalni kanal V1 je voden gravitacijsko v osrednjem in zahodnem delu naselja Ambrož pod 

Krvavcem, del kanala V1 v dolžini cca. 385 m pa je predvidenega kot tlačni vod zaradi nižje ležečega 

zahodnega dela naselja. Črpališče za tlačni del voda je predvideno na območju vikend naselja. 
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Nov fekalni kanal V2 je voden gravitacijsko po vzhodnem delu naselja po trasi javne poti JP 539641 v 

dolžini cca. 485 m (do konca trase javne poti pred hišno številko Ambrož pod Krvavcem 6). 

 

Po priključitvi kanala V2 na glavni povezovalni kanal K slednji poteka gravitacijsko po trasi lokalne ceste 

LC 039301 in javne poti JP 539611 do južnega roba naselja Ambrož pod Krvavcem (južni rob vikend 

naselja Prgoznik) in v nadaljevanju skozi gozd v ravni liniji vzporedno z obstoječo nadzemno traso 

distribucijskega elektro voda do gozdnega roba na južni strani in vzporedno v liniji ob gozdnem robu proti 

vzhodu proti naselju Apno do javne poti JP 540611 in do lokalne ceste LC 039801. 

 

Ambrož pod Krvavcem 

Ime kanala 
gravitacijski vod 

(DN) 
tlačni vod (DN) skupaj (m) 

Kanal V1 
995 m 

(DN 160, 200) 

430 m 

(DN 100) 
1.425 m 

Kanal V2 
485 m 

(DN 200) 
- 485 m 

Kanal K 
3.100 m 

(DN 250) 
- 3.100 m 

SKUPAJ: 4.580 m 430 m 5.010 m 

Tabela 4: dolžina glavne trase novega fekalnega kanalizacijskega omrežja znotraj območja poselitve 
Ambrož pod Krvavcem 
 

2.3. Območje poselitve Stiška vas 
 

Na območju Stiške vasi sta obravnavani dve variantni rešitvi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode. Varianta 1 obravnava območje Stiške vasi kot ločen sistem fekalne kanalizacije z odvodom na novo 

čistilno napravo Stiška vas. Varianta 2 obravnava območje Stiške vasi kot povezan sistem z novo fekalno 

kanalizacijo v naselju Ravne in Apno. 

 

Varianta 1 

Nova fekalna kanalizacija na območju Stiške vasi je v tej variantni rešitvi vodena gravitacijsko na celotni 

trasi z začetkom kanala SV1 na južnem robu zaselka Močnik (najvišja točka sistema), kjer je predvidena 

v liniji ob gozdnem robu do lokalne ceste LC 039301. Trasa nove fekalne kanalizacije (kanal SV1) je 

vodena proti vzhodu delno po trasi omenjene lokalne ceste, delno pa čez gozd in travnike do južnega 

roba Stiške vasi. Kanal SV1 je voden naprej proti vzhodu čez travnik do predvidene lokacije nove čistilne 

naprave Stiška vas južno od skupine stavb z naslovom Stiška vas 18. Iztok iz čistilne naprave je 

predviden kot ponikanje na lokaciji ali z iztokom v bližnji vodotok Reka. Iztok iz ČN v vodotok Reka je 

predviden v vzhodni smeri v dolžini cca. 360 m vzporedno s traso daljnovoda. 

 

Nova fekalna kanalizacija na območju Stiške vasi obsega tudi kanal SV2 za gravitacijski odvod odpadne 

vode z območja zaselka Škrjančevo. Kanal SV2 v večji meri poteka po javni poti JP 539601 v južni smeri 

in se priključi na kanal SV1 na gozdnem robu ob ostrem ovinku lokalne ceste LC 039301. 

 

Varianta 2 

V variantni rešitvi 2 je potek nove fekalne kanalizacije (kanala SV1 in SV2) na območju Stiške vasi enak 

variantni rešitvi 1 do območja javne poti JP 539591, kjer je južno (jugo-zahodno) od stavb s hišno številko 

Stiška vas 8 predvideno črpališče Stiška vas za potrebe povezovalnega kanala SV3. 

 

Potek kanala SV3 je predviden po javni poti JP 539591 in lokalni cesti LC 039301 do naselja Ravne. 

Kanal je do gozda proti naselju Ravne predviden kot tlačen sistem v dolžini cca. 1.275 m, v manjši meri 

skozi gozd do naselja Ravne pa kot gravitacijski sistem. Povezovalni kanal SV3 se na začetku naselja 
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Ravne priključi novemu kanalizacijskemu sistemu Ravne, ki je voden na črpališče Ravne v bližni križišča 

lokalnih cest LC 039301 in LC 039801. 

 

Stiška vas – varianta 1 

Ime kanala 
gravitacijski vod 

(DN) 
tlačni vod (DN) skupaj (m) 

Kanal SV1 
1.880 m 

(DN 160, 200) 
- 1.880 m 

Kanal SV2 
490 m 

(DN 160, 200) 
- 490 m 

Kanal SV1 – 

iztok ČN 

360 m 

(DN 200) 
- 360 m 

SKUPAJ: 2.730 m - 2.730 m 

Tabela 5: dolžina glavne trase novega fekalnega kanalizacijskega omrežja znotraj območja poselitve 
Stiška vas - varianta 1 
 

Stiška vas – varianta 2 

Ime kanala 
gravitacijski vod 

(DN) 
tlačni vod (DN) skupaj (m) 

Kanal SV1 
1.520 m 

(DN 160, 200) 

360 m 

(DN 100) 
1.880 m 

Kanal SV2 
490 m 

(DN 160, 200) 
- 490 m 

Kanal SV3 
460 m 

(DN 200) 

1.280 m 

(DN 125) 
1.740 m 

SKUPAJ: 2.470 m 1.640 m 4.110 m 

Tabela 6: dolžina glavne trase novega fekalnega kanalizacijskega omrežja znotraj območja poselitve 
Stiška vas - varianta 2 
 

2.4. Območje poselitve Ravne 
 

Naklon terena na območju naselja Ravne postopoma pada od vzhodnega roba naselja proti zahodnem 

robu, zato je na nova fekalna kanalizacija predvidena kot gravitacijski sistem z vzhodnega proti 

zahodnem delu naselja s črpališčem na zahodnem delu in povezovalnim tlačnim vodom proti naselju 

Apne. 

 

Gravitacijski sistem nove fekalne kanalizacije s kanalom R1 poteka po trasi lokalne ceste LC 039801 z 

začetkom južno od stavbe s hišno številko Ravne 35 v dolžini cca. 570 m proti zahodnemu delu naselja 

do črpališča Ravne, ki je predvideno južno ob križišču lokalnih cest LC 039301 in LC 039801. Tik pred 

priklopom na črpališče se kanalu R1 v variantni rešitvi 2 priključi gravitacijski del povezovalnega kanala 

SV3 z naselja Stiška vas. 

 

Gravitacijski del sistema nove fekalne kanalizacije v naselju Ravne vključuje še kanal R2, ki poteka po 

nekategorizirani cesti skozi gozd vzporedno s traso lokalne ceste LC 039801 po severni strani ceste v 

dolžini cca. 240 m in se pred črpališčem Ravne priključuje na gravitacijski del povezovalnega kanala SV3. 

 

Kanal R3 je povezovalni fekalni kanal v tlačnem sistemu, ki poteka od črpališča Ravne po trasi lokalne 

ceste LC 039801 proti vzhodu v dolžini cca. 930 m. Kanal R3 se v naselju Apne južno od stavbe s hišno 

številko Apne 1 nadaljuje kot kanal A1 v gravitacijskem sistemu. 
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Ravne 

Ime kanala 
gravitacijski vod 

(DN) 
tlačni vod (DN) skupaj (m) 

Kanal R1 
570 m 

(DN 200) 
- 570 m 

Kanal R2 
240 m 

(DN 160, 200) 
- 240 m 

Kanal R3 - 
930 m 

(DN 100) 
930 m 

SKUPAJ: 810 m 930 m 1.740 m 

Tabela 7: dolžina glavne trase novega fekalnega kanalizacijskega omrežja znotraj območja poselitve 
Ravne 

 

2.5. Območje poselitve Apno 
 

Celoten sistem nove fekalne kanalizacije na območju naselja Apno je predviden kot gravitacijski sistem. 

Kanal A1 poteka kot nadaljevanje tlačnega povezovalnega kanala R3 od stavbe s hišno številko Apne 1 

v smeri vzhoda po trasi lokalne ceste LC 039801 do križišča z javno potjo JP 540611, kjer se priključi na 

glavni povezovalni kanal K. 

 

Kanal A2 zbira fekalno odpadno vodo z osrednjega dela naselja Apne in poteka od vzhodnega roba bolj 

strnjenega dela naselja proti zahodu po trasi lokalne ceste LC 039801, kjer se pred križiščem z javno 

potjo JP 540611 priključi na povezovalni kanal K. 

 

Gravitacijski del sistema nove fekalne kanalizacije v naselju Apno vključuje še kanal A3, ki odvaja 

fekalno odpadno vodo z južnega dela naselja in poteka po javni poti JP 540651 in se na južnem robu 

naselja priključuje na kanal ŠG1. 

 

Na območju naselja Apno se na glavni povezovalni kanal K z območja Ambroža pod Krvavcem 

priključujejo novi fekalni kanalizacijski sistemi ostalih naselij (Ravne – preko kanala A1, Apno – kanali A1, 

A2, A3 in Šenturška Gora – kanal ŠG1). Po priključitvi kanala ŠG1 na kanal K na južnem robu naselja 

Apno poteka slednji v gravitacijskem sistemu v dolžini cca. 1.310 m v smeri vzhoda čez gozdno območje 

proti ravninskemu delu občine, kjer je na križišču lokalne ceste LC 039601 in gozdne ceste z oznako 

03K441 predviden priklop kanala K na načrtovano primarno omrežje javne fekalne kanalizacije po 

projektu št. P-2259 (Planing biro Kranj d.d.), ki je vodeno na centralno čistilno napravo Domžale. 

 

Apno 

Ime kanala 
gravitacijski vod 

(DN) 
tlačni vod (DN) skupaj (m) 

Kanal A1 
615 m 

(DN 200) 
- 615 m 

Kanal A2 
150 m 

(DN 160, 200) 
- 150 m 

Kanal A3 
215 m 

(DN 160, 200) 
- 215 m 

Kanal K 
2.360 m 

(DN 250) 
- 2.360 m 

SKUPAJ: 3.340 m - 3.340 m 

Tabela 8: dolžina glavne trase novega fekalnega kanalizacijskega omrežja znotraj območja poselitve 
Apno 



 

Kanalizacija odpadnih voda Krvavca in 
vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora 

 

 
Stran 13/22 

 

2.6. Območje poselitve Šenturška Gora 
 

Naklon terena na območju naselja Šenturška Gora postopa pada proti vzhodnemu oz. jugo-vzhodnemu 

delu naselja, zato je za osrednji del naselja predviden gravitacijski sistem za jugo-vzhodni del naselja pa 

tlačni sistem fekalne kanalizacije z lokalnim črpališčem. 

 

Zahodni del naselja Šenturška Gora nad lokalno cesto LC 039801 se priključuje na kanal ŠG3, ki je 

predviden kot gravitacijski sistem in poteka od omenjene lokalne ceste čez travnike v južni smeri do 

priklopa na kanal ŠG1. 

 

Osrednji del naselja se priključuje na kanal ŠG1, ki je prav tako predviden kot gravitacijski sistem in 

poteka od stavbe s hišno številko Šenturška Gora 19 v trasi javne poti JP 540661 in JP 540702 proti 

vzhodu. Na vzhodnem robu strnjenega dela naselja je kanal ŠG1 voden čez pas gozda vzporedno s traso 

lokalne ceste LC 039801 proti vzhodu do nekategorizirane ceste čez travnike, kjer se priključi kanal ŠG3. 

Kanal ŠG1 nato poteka vzporeno z goznim robom do južnega dela naselja Apno, kjer se priklopi na glavni 

povezovalni kanal K. 

 

Za odvod fekalne odpadne vode z jugo-zahodnega dela naselja je predviden kanal ŠG2 kot tlačni sistem 

kanalizacije z lokalnim črpališčem ob javni poti JP 540671 južno od stavb s hišno število Šenturška Gora 

18. Kanal ŠG2 poteka v dolžini cca. 150 m po trasi omenjene javne poti od lokacije črpališča do priklopa 

na kanal ŠG1 na javni poti JP 540661. 

 

Šenturška Gora 

Ime kanala 
gravitacijski vod 

(DN) 
tlačni vod (DN) skupaj (m) 

Kanal ŠG1 
1.460 m 

(DN 200) 
- 1.460 m 

Kanal ŠG2 - 
150 m 

(DN 100) 
150 m 

Kanal ŠG3 
315 m 

(DN 160, 200) 
- 315 m 

SKUPAJ: 1.775 m 150 m 1.925 m 

Tabela 9: dolžina glavne trase novega fekalnega kanalizacijskega omrežja znotraj območja poselitve 
Šenturška Gora 
 

3. OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA 
 

Naročnik bo izbranemu ponudniku posredoval naslednjo obstoječo razpoložljivo projektno dokumentacijo, 

ki jo mora le-ta upoštevati pri projektiranju: 

 Projekt IDP »Idejni projekt kanalizacije odpadnih vod Krvavca«, št. projekta: 435/09, ki ga je 
izdelalo podjetje EKO DATA d.o.o., oktober 2009; 

 Projekt PZI »Izgradnja kanalizacije v naseljih Pšata, Poženik in Šmartno v občini Cerklje na 
Gorenjskem« št. projekta 88/2017, ki ga je izdelalo podjetje HDC d.o.o Dramlje; 

 Projekt DGD »Ureditev kanalizacija zg. postaja žičnice Krvavec do Jezerc«, št. projekta P- 2869, 
ki ga je izdelalo podjetje Planing biro Kranj d.o.o.; 

 Študija: Izdelava kart poplavne nevarnosti in omilitvenih ukrepov na reki Reki – občina Cerklje na 
Gorenjskem med naseljem Grad in vodovodnim zajetjem, št. projekta P160/12, ki jo je avgusta 
2012 izdelal Inštitut za vodarstvo d.o.o.; 

 digitalni ortofoto posnetek (DOF) območja; 

 veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi. 
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4. VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

Namen te projektne naloge je posredovati ponudnikom usmeritve za projektiranje oziroma opredeliti 

zahteve in obseg projektne dokumentacije. Projektna naloga se nanaša na izdelavo vse potrebne 

projektne dokumentacije do izvedbe projekta, skladno z veljavno zakonodajo s področja gradbeništva, in 

sicer po posameznih sklopih.  

 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku in skladno z veljavno zakonodajo ter 

zahtevami in usmeritvami zapisanimi v tej projektni nalogi. 

 

V izdelavo ustrezne projektne dokumentacije morajo biti vključeni stroški vseh usklajevanj, sestankov, 

komunikacije z naročnikom, lastniki zemljišč, pristojnimi soglasodajalci / mnenjedajalci, upravljalci 

komunalnih vodov na obravnavanem območju in morebitnimi drugimi deležniki. Vključeni morajo biti tudi 

stroški korekcij projektne dokumentacije, na osnovi navedenih usklajevanj in dogovorov. 

 

Ponudnik lahko projektno dokumentacijo za posamezne sklope združuje glede na smiselnost, lokacijsko 

bližino ali poenostavitev postopkov in s tem tudi hitrejše pridobivanje pogojev, soglasij, mnenj in/ali 

gradbenih dovoljenj. Vsa dela se izvajajo v dogovoru in usklajeno z naročnikom in izvajalcem javne 

službe, Komunale Kranj d.o.o.. Naročnik od projektanta pričakuje, da bo projektno dokumentacijo izdelal 

in predal v okviru terminskega plana.  

 

Predmet javnega razpisa niso pridobivanja morebitnih potrebnih soglasij sosedov oziroma mejašev; 

služnosti za gradnjo javne fekalne kanalizacije ureja naročnik. Pred izdelavo projektne dokumentacije 

mora ponudnik preveriti lastništvo posameznih parcel in glede na to uskladiti skupaj z naročnikom in 

umestiti eno projektno rešitev oz. en potek vodov nove fekalne kanalizacije. 

 

Predmet javnega naročila so naslednje vrste projektne dokumentacije in storitve: 

 

I. IDEJNA ZASNOVA (IDZ): 

 Pregled obstoječe projektne dokumentacije in projektne rešitve; 

 Pregled veljavnih prostorskih aktov za obravnavano območje in opredelitev omejitev v prostoru; 

 Analiza obstoječega stanja prostora (konfiguracija terena, varovana območja …) in pridobitev 

zadnjih podatkov obstoječega in predvidenega stanja za potrebe projektiranja novega 

kanalizacijskega sistema (št. prebivalcev, obstoječa obremenitev okolja, obstoječi načini 

odvajanja odpadne vode, predvidene nove gradnje po prostorskih aktih, predvideno povečevanje 

turističnih zmogljivosti območja …); 

 Preveritev stanja lastništva posameznih zemljišč za možnosti umestitve trase nove fekalne 

kanalizacije in ostalih potrebnih komunalnih vodov skupaj s popisom zemljišč (zemljiških parcel); 

 Izdelava katastrskega elaborata skupaj z grafičnimi prilogami za namen odkupa zemljišč oz. 

sklenitve služnosti na celotnem obravnavanem območju za gradnjo nove javne komunalne 

infrastrukture; 

 Novelacija že izdelanih projektnih rešitev – idejna zasnova celotnega primarnega in 

sekundarnega kanalizacijskega sistema za celotno obravnavano območje (možne so variantne 

rešitve z namenom reševanja omejitev v prostoru in optimizacije projektnih rešitev): grafični del 

projekta s situacijskimi prikazi in tekstualni del projekta s tehničnim poročilom s podrobnim 

opisom vseh variantnih rešitev; 

 Opredelitev obstoječih in predvidenih objektov znotraj obravnavanega območja, ki ne bodo 

priključeni na novo javno fekalno kanalizacijsko omrežje, skupaj z določitvijo individualne 

obravnave odvajanja in čiščenja odpadne vode glede na varstveni režim; 

 Groba ocena investicijske vrednosti za vse variantne rešitve kot priloga tekstualnega dela idejne 

zasnove projekta. 
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II. IDEJNA ZASNOVA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV (IZP): 

 Grafični del: situacijski prikazi celotnega kanalizacijskega sistema oz. lokacijski prikazi z 

natančno opredeljenim območjem obravnave, lokacijo in vrsto posegov, morebitno poseganje v 

varovana območja ter prikazom obstoječih sistemov v skladu z veljavno zakonodajo na področju 

graditve objektov; 

 Tekstualni del: z vključenim tehničnim poročilom, v katerem so opredeljeni izhodiščni podatki za 

projektiranje sistema in predstavljeni bistveni podatki o načrtovanem kanalizacijskem sistemu;  

 Pridobivanje projektnih in drugih pogojev pristojnih soglasodajalcev / mnenjedajalcev skupaj z 

usklajevanjem projektnih rešitev ; 

 Priprava potrebnih podatkov in grafik za pripravo vloge za predhodni postopek; 

 Priprava vloge za predhodni postopek skupaj z vsemi potrebnimi prilogami in morebitno 

strokovno oceno vplivov na okolje ter zastopanjem naročnika v upravnem postopku na Agenciji 

RS za okolje, vključno s pripravo vseh potrebnih dopolnitev in obrazložitev ter dodatno 

zahtevanih dokazil. 

 Priprava vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja/dovoljenja, vodenje postopka in izdelava 

vse potrebne dokumentacije za pridobitev OVD/OVS. 

 

III. IDEJNI PROJEKT (IDP): 

 Idejni načrt celotnega kanalizacijskega in ostalih sistemov (gradbeni, strojni in elektro del) – 

grafični del s situacijskimi prikazi in tekstualni del s tehničnim poročilom, ki obsega podroben opis 

usklajene in potrjene projektne rešitve; 

 Ocena investicijske vrednosti za usklajeno in potrjeno projektno rešitev; 

 Geodetski načrt celotnega obravnavanega območja z vsemi potrebnimi podatki za projektiranje 

(kataster, topografija, obstoječi komunalni vodi s podatki o globinah in dimenziji); 

 Karta erozijske ogroženosti za celotno območje gradnje; 

 Obdelava križanj hudournikov/hudourniških območij in trase kanalizacije. Kartiranje prečkanj, 

podajanje projektnih usmeritev in pogojev za izvedbo prečkanj (trasa kanala, tehnična izvedba 

prečkanj, zaščitni ukrepi, omilitveni ukrepi); 

 Izdelava geološko geotehničnega poročila s pogoji gradnje (gradnja kanala, temeljenje objektov, 

oporne konstrukcije, stabilizacija terena po gradnji infrastrukture); 

 Izvedba 5 raziskovalnih vrtin na predvidenih trasah kanala, globine cca. 10 m, v vsaki vrtini po 3 

SPT preiskave. Lokacija vrtin se določi na podlagi terenskega ogleda, da se pridobi podatke o 

geološki sestavi tal na ključnih/kritičnih delih trase; 

 Izvedba DPSH preiskave na vsakih 500 m kanala; 

 Konkurenčni dialog, kot osnova za izbiro materiala in tehnologije elementov kanalizacijskega 

sistema. 

 

IV. DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA (DGD) 

 Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja z vsemi potrebnimi 

soglasji oz. mnenji, elaborati, študijami ter posameznimi načrti potrebnimi za pridobitev 

gradbenega dovoljenja.   

 Ostala projektna dokumentacija in aktivnosti v zvezi s sodelovanjem v upravnih postopkih (glej 

opis pod točko VII./b.). 

 

V. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI): 

 Načrt gradbenih konstrukcij za izvedbo celotnega kanalizacijskega sistema, vključno z vsemi 

potrebnimi opornimi in podpornimi konstrukcijami ter drugimi tehničnimi ukrepi ki so potrebni za 

trajnost gradnje  – grafični del skupaj s potrebnimi detajli za izvedbo in tekstualni del s tehničnim 

poročilom in navodili za izvedbo ter zakoličbenimi koordinatami celotnega sistema; 
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 Načrt za izvedbo celotnega elektro dela kanalizacijskega sistema (črpališča) - grafični del skupaj 

s shemami priključitev in ostalimi detajli za izvedbo in tekstualni del s tehničnim poročilom, 

preračuni in navodili za izvedbo; 

 Načrt za izvedbo vseh črpališč celotnega strojnega dela kanalizacijskega sistema (črpališča) - 

grafični del skupaj s shemami in detajli za izvedbo in tekstualni del s tehničnim poročilom, 

dimenzioniranjem in navodili za izvedbo; 

 Načrt za izvedbo tehnologije čistilne naprave; 

 Natančno narejen popis del razdeljen na posamezna GOI dela, kjer je zajeta celotna vrednost 

gradnje, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli, prestavitvami in zaščitami ostalih 

komunalnih vodov, transporti in stroški deponij ter projektantskim in geomehanskim nadzorom za 

celoten čas gradnje; 

 Natančno narejen celoten popis del iz zgornje alineje v obliki, ki je skladna z zahtevami 

naročnika, za objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca GOI del po skopih in/ali odsekih in/ali 

fazah del. 

 

VI. SODELOVANJE Z NAROČNIKOM (celoten čas trajanja projekta): 

a. Sodelovanje z naročnikom v fazi načrtovanja: 

 aktivno sodelovanje z naročnikom in/ali pooblaščenci naročnika v času izdelave projektne in 

druge dokumentacije ter usklajevanje, obveščanje naročnika ter pridobitev potrditve 

naročnika za vse spremembe projektnih rešitev, 

 udeležba na rednih tedenskih in/ali izrednih koordinacijskih sestankih s strani vodje projekta, 

morebitna priprava zapisnikov sestankov, spremljanje terminskih planov in poročanje 

naročniku (obveščanje o tekoči problematiki), 

 usklajevanje, udeležba in priprava gradiv za javne predstavitve projektnih rešitev krajanom in 

ostale zainteresirani javnosti, 

 tolmačenje projektne in druge dokumentacije ter ostalih morebitnih nejasnosti v povezavi s 

projektom po potrebi oz. na zahtevo naročnika v času trajanja projekta; 

 sodelovanje z naročnikom oz. njegovim zastopnikom pri sklepanju služnostnih pogodb in 

sprotno usklajevanje projektnih rešitev s predlogi lastnikov zemljišč in/ali lastnikov objektov, 

ki se priključujejo na novo fekalno kanalizacijo, 

 sodelovanje z naročnikom v postopku pridobivanja nepovratnih sredstev (udeležba na 

koordinacijskih sestankih, priprava podatkov in izvlečkov projektne dokumentacije za potrebe 

vlog, razpisa, …), 

 uporaba projektnega spletnega portala za podporo naročniku za celoten čas trajanja 

projekta, ki bo vseboval vso pripravljeno projektno dokumentacijo in bo dostopna vsem 

udeležencem na projektu, 

 vodenje projektiranja in usklajenost vseh sestavnih delov projektne dokumentacije; 

b. Sodelovanje z naročnikom v upravnih postopkih: 

 priprava vse potrebne projektne dokumentacije in zastopanje naročnika v upravnih postopkih 

z namenom pridobitve gradbenega dovoljenja, 

 pridobitev vseh potrebnih pogojev, soglasij oz. mnenj skupaj s pripravo vlog in ostalih 

potrebnih obrazcev v upravnih postopkih, 

 vsa ostala potrebna opravila v zvezi s pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja; 

c. Sodelovanje z naročnikom v fazi izvedbe javnega razpisa za izbor izvajalca del: 

 priprava grafičnih podlog in popisov del iz projektne dokumentacije PZI za objavo na portalu 

javnih naročil, 

 tolmačenje projektne dokumentacije in projektne rešitve ter ostale morebitne nejasnosti v 

povezavi s projektom v času objave javnega razpisa; 

 sodelovanje in pomoč naročniku pri pripravi odgovorov na morebitna vprašanja ponudnikov v 

času objave javnega razpisa. 
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5. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 
 

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o 

varstvu okolja, v povezavi z zakonodajo, ki ureja gospodarske javne službe, upravljanje z vodami, 

prostorsko načrtovanje, graditev objektov, javno zasebno partnerstvo, ipd. 

 

Ključni izvedbeni akt, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o varstvu okolja, je 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 

do leta 2017). Novelacija operativnega programa je bila sprejeta s sklepom št. 35401-2/2010/3, dne 

11.11.2010. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju 

operativni program) je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za 

doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo vseh površinskih in 

podzemnih voda na območju Republike Slovenije pred onesnaževanjem okolja, vnosom dušika ter 

fosforja in pred mikrobiološkim onesnaženjem na s predpisi določenih območjih s posebnimi zahtevami, 

zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. 

 

Operativni program je izvedbeni akt, s katerim so določena območja poselitve, za katera je v predpisanih 

rokih obvezno zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na 

komunalni čistilni napravi. V njem so določena tudi območja poselitve, kjer je v predpisanih rokih potrebno 

zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, z usmeritvami. Za območje občine 

Cerklje na Gorenjskem je sprejet Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 

padavinske vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem za obdobje 2007 – 2017 (Komunala Kranj, 

november 2007). 

 

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora izdelovalec upoštevati vso veljavno zakonodajo, predpise, 

odloke, standarde in normative, in sicer: 

 

Področje graditve objektov in prostorskega načrtovanja: 

 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS št. 102/04 – UPB z vsemi spremembami in 

dopolnitvami) oz. Gradbeni zakon GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.); 

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

projektne dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18); 

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

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 

ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2 z vsemi spremembami in dopolnitvami); 

 Evrokod standardi za gradbene konstrukcije; 

in ostala veljavna zakonodaja s področja graditve objektov; 

 

Področje varstva okolja: 

 Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l.RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo z vsemi 

spremembami in dopolnitvami), 

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17); 

 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni 

list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15); 

 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05); 

 Uredba o stanju površinskih voda (Ur.l.RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16); 

 Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur.l.RS, št. 10/09, 81/11, 73/16); 

 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 

98/15); 

 Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 

51/14, 57/15 in 26/17); 

in ostala zakonodaja s področja varstva okolja. 
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Področje urejanja voda: 

 Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 

40/14 in 56/15) z vsemi spremembami in dopolnitvami); 

in ostala zakonodaja s področja urejanja voda. 

 

Področje javnega naročanja: 

 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18); 

 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17). 

 

Področje občinske zakonodaje, operativni program in ostali javno dostopni podatki: 

 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine 

Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/8.9.2017); 

 Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije (Komunala Kranj, junij 

2009) 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik občine 

Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2014 z vsemi popravki in spremembami); 

 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju 

občine Cerklje na Gorenjskem za obdobje 2007 – 2017 (Komunala Kranj, november 2007); 

 prostorski podatki Občine Cerklje na Gorenjskem (spletni portal PISO). 

 

 

6. TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 
 

6.1. Izhodišča za izdelavo tehničnih rešitev 
 

Za vsa območja poselitve (za celotno območje obdelave) mora biti predviden ločen sistem za odvajanje 

komunalne odpadne (fekalne) vode in padavinske odpadne vode. Fekalna odpadna voda se bo odvajala 

gravitacijsko oz. delno v tlačnem sistemu in bo vodena na čistilno napravo (nov lokalno ali preko 

predvidenega omrežja kanalizacije na centralno ČN Domžale). 

 

Pred začetkom projektiranja je potrebno od upravljalcev obstoječih in predvidenih fekalnih kanalizacijskih 

omrežij (Komunala Kranj d.o.o.) pridobiti vse podatke o zgrajenem omrežju fekalne kanalizacije na 

obravnavanem območju ter možnosti priključevanja obstoječih in novih objektov na novo fekalno 

kanalizacijo. Hišni priključki so predmet projekta tako, da se predvidijo do lokacije obstoječih greznic, ki 

so skupaj z globino iztokov odpadne vode iz obstoječih objektov vključene v geodetski posnetek 

obstoječega stanja ter se podatke upošteva pri projektiranju posameznih novih kanalizacijskih vodov. 

Predvideni hišni priključki objektov so informativno vrisani v projekt, niso pa del izvedbe in pridobitve 

gradbenega dovoljenja. 

 

Za projektiranje je potrebno upoštevati aktualne podatke o številu prebivalcev na obravnavanem območju 

(za posamezna naselja), ki naj bodo povzeti po podatkih Statističnega urada RS. Upoštevati je potrebno 

tudi turistične zmogljivosti območja in predvidene nove gradnje po prostorskih aktih (širitev poselitve 

stanovanjskih in/ali turističnih kapacitet). Podatki o objektih, za katere je potrebno urediti odvajanje in 

čiščenje odpadne vode, so lahko povzeti iz katastra stavb (stavbe s hišno številko) ter jih primerjati in 

uskladiti s seznamom Komunale Kranj o stavbah s hišnimi številkami in turističnimi objekti, v katerem so 

zavedene tudi obstoječe male komunalne čistilne naprave. 

 

Pri oblikovanju tehničnih pogojev za projektiranje novega fekalnega kanalizacijskega omrežja so 

navedena določila povzeta po že navedenem Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 

padavinske vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem ter Pravilniku za projektiranje, tehnično 

izvedbo in uporabo javne kanalizacije (Komunala Kranj d.o.o.). 
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Vso novo kanalizacijsko omrežje je potrebno predvideti v ločenem sistemu, kar pomeni, da je kanalizacija 

za komunalno odpadno vodo in industrijsko odpadno vodo ločena od kanalizacije za padavinsko odpadno 

vodo. Trase nove javne kanalizacije morajo potekati po javnih površinah (ceste, poti, javne zelenice,…) v 

največji možni meri. 

 

Za vsako stavbo je potrebno predvideti svoj priključek na javno omrežje. Odcepi za hišne priključke se 

predvidijo v dolžini do parcelne meje oz. roba cestnega telesa v smeri obstoječih iztokov iz greznic. Za 

objekte, ki ne mejijo na javno površino se predvidi odcep za hišni priključek do mesta na katerem so 

priključeni najmanj trije uporabniki pod pogojem urejene služnosti. 

 

Javno kanalizacijsko omrežje zagotavlja odvod odpadne vode z nivoja pritličja, ne pa tudi kletnih 

prostorov objektov. Dno sekundarne kanalizacije se mora nahajati na globini najmanj 1,20 m od kote 

raščenega terena, s čimer je omogočeno nemoteno gravitacijsko odvodnjavanje pritličja priključenih 

objektov. Odvod odpadne vode iz kletnih prostorov se lahko izvede z vgraditvijo protipovratne lopute oz. 

hišnega črpališča, vendar na odgovornost in stroške lastnika objekta. Hišno črpališče je del javne 

kanalizacije v primeru, da se na nižje ležeči lokaciji nahaja več kot 5 objektov z več kot 20 PE 

obremenitve. 

 

Za gradnjo fekalne kanalizacije je zahtevana uporaba gradbenih proizvodov, ki imajo pridobljene ustrezne 

listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih 

proizvodov, za katere so tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično 

soglasje (STS), ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi 

standardi. Vsi vgrajeni gradbeni materiali (cevi, revizijski jaški, pokrovi) in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo 

v objekt morajo vsebovati vtisnjene ali na drug način razvidne podatke iz katerih je mogoče razbrati in 

slediti poreklo materiala (serijske številka, tip, število šarže). 

 

6.2. Gravitacijski odvod odpadne vode 
 

Padci javne kanalizacije morajo biti določeni tako, da omogočajo normalno odtekanje odpadnih vod in 

preprečujejo nabiranje usedlin in zadrževanje le teh na dnu kanalov. Osnova za dimenzioniranje 

kanalizacijskega sistema je količina odvedene vode. V hidravličnem izračunu naj se za projektiranje 

fekalne kanalizacije upošteva maksimalno 50% polnitev profila kanala. Najmanjša začetna globina 

kanalov za komunalno odpadno vodo je 1,20 m, najmanjši profil cevi javne kanalizacije je 200 mm 

(DN200), najmanjša dimenzija hišnega priključka pa 160 mm (DN160). 

 

Cevi javne kanalizacije morajo biti iz atestiranih materialov. V hidravličnem izračunu mora biti podana 

potrebna dimenzija cevi (DN) notranjega premera. Pri izbiri materiala za cevi je potrebno upoštevati 

statične obremenitve cevi, hidravlične zahteve, sestavo tal, višino podtalnice, poplavno območje, 

življenjsko dobo, abrazivnost, odpornost na mehanske, kemične in druge vplive (npr. pri čiščenju kanalov) 

ter možnost izdelave enostavnih naknadnih priključkov. V primeru nadzemnega poteka cevovoda 

(križanja z vodotoki) se uporabljajo predizolirane cevi iz duktilne litine, katerih notranja zaščita ustreza 

uporabi za odpadne vode. 

 

Cevi javne kanalizacije morajo imeti glede na pogoje vgradnje ustrezno obodno togost, ki znaša najmanj 

SN 8. Predvidi se vgradnja cevi na podlago iz peska, plast debeline 10 cm, granulacije 0-20 mm. Zasip 

cevi se predvidi s peskom do višine 30 cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Naprej se jarek 

zasipava z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po največ 30 cm. Zasipni sloji 

morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. 

 

Križanja kanalizacije z drugimi podzemnimi instalacijami načeloma potekajo pravokotno na os javne 

kanalizacije. Izjemoma je kot prečkanja osi kanalizacije z drugimi instalacijami lahko najmanj 45°. 

Horizontalne odmike kanalizacije od ostalih komunalnih vodov se upošteva po standardu SIST EN 805. 

Minimalni horizontalni odmik od stene kanalske cevi do druge instalacije znaša 0,40 m, minimalni 
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vertikalni odmik od temena kanalizacijske cevi do ostalih komunalnih naprav pa 0,60 m. Minimalni 

horizontalni odmik od dna cevi do temeljev objekta je 1,50 m oz. temelji objektov statično ne smejo 

vplivati na kanalizacijsko cev. 

 

6.3. Revizijski in umirjevalni jaški, hišni priključki 
 

Na trasi javne kanalizacije naj bodo predvideni revizijski jaški na mestih hišnih priključkov, priključnih 

krakih, na horizontalnih in vertikalnih lomih trase ter pri menjavi naklona, smeri, profila kanala oz. na 

približno vsakih 50 m do 100 m zaradi značilnosti terena. Revizijski jaški naj bodo locirani na sredini 

cestišča ali med kolesnicami. 

 

Predvideni naj bodo jaški iz umetnih snovi, s svetlim premerom fi 80 cm do globine 2,0 m, za večje 

globine pa se predvidi jašek svetlega premera fi 100 cm. V primerih, da je višinska razlika med vtočnim in 

iztočnim kanalom večja od 0,50 m, je potrebno predvideti kaskadni jašek z suhim izlivom ali energijski 

jašek (umirjevalni jašek). Zgornji del jaška se zaključi s konusom. 

 

Umirjevalni jaški 

Na odsekih, kjer imajo kanali večje padce zaradi strme konfiguracije terena in je hitrost odpadne vode v 

cevi presežena, je potrebno na trasi predvideti umirjevalne jaške. 

 

Pri izbiri materiala za jaške je potrebno upoštevati statične obremenitve, hidravlične zahteve, sestavo tal, 

višino podtalnice, poplavno območje. Izbran material za jaške mora omogočati enostavno priključevanje 

cevi in zagotavljati vodotesnost spojev.  

 

Pri pokrovih jaškov je potrebno predvideti zaklep in tesnilo proti ropotu. Predvideni naj bodo atestirani 

pokrovi min. dimenzij 60 cm okrogle oblike z napisom kanalizacija. Pokrov jaška mora biti predviden v 

okvirju iz armirano betonskega venca debeline 20 cm. Pokrov jaška na voznih površinah ne sme biti 

temeljen na obodno steno jaška, ampak na utrjeno gramozno nasutje ob jašku. Pokrovi na gramoznih ali 

peščenih površinah morajo biti zaščiteni pred vsipom materiala iz okolice v jašek. Pokrovi morajo biti 

vgrajeni v nagibu vozišča. Nosilnost pokrovov in vrsta materiala je pogojena z namembnostjo in lege 

kanala v prostoru.  

 

Hišni priključki 

Hišni priključki se predvidijo tako, da se obstoječe greznice opusti. Priključki naj bodo predvideni preko 

revizijskih jaškov ali direktno na cev, največkrat individualno za vsak objekt posebej. Kota hišnega 

priključka na javno kanalizacijo mora biti 5 cm nad dnom cevi. Za priključevanje hišnih priključkov in pri 

priključevanju kanalov v jašku mora dno jaška imeti izdelane koritnice. Priključek direktno na cev se 

izvede s fazonskim odcepom pod kotom 45 stopinj, pri tem pa je potrebno revizijski jašek izdelati pred 

vtokom v kasneje ukinjeno greznico. 

 

6.4. Tlačni odvod odpadne vode in črpališča 
 

Izvedbo tlačnega voda in izbiro materiala narekujejo terenske razmere in dejanske možnosti izvedbe. 

Najmanjši profil tlačnega voda je lahko 80 mm (DN80). Na tlačnih vodih naj se na dostopnih mestih 

predvidijo revizijski jaški s čistilnimi kosi (T-kos in slepa prirobnica) za nujne primere čiščenja. Predvideni 

revizijski jaški naj bodo iz umetnih snovi premera 100 cm (notranji premer), tovarniško izdelani z montažo 

na licu mesta. Globina vkopa tlačne cevi naj bo minimalno 0,80 m. 

 

Črpališča za potrebe tlačnega odvoda odpadne vode morajo biti locirana na mestu dostopnem s 

specialnimi vozili (triosna tovorna vozila). Projekti črpališč morajo vsebovati gradbeni, strojno tehnološki 

in elektro del. 
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Črpališče naj bo praviloma klasične vodnjaške oblike (okroglo), ustreznega premera, iz materialov 

umetnih mas (armiran poliester) ali vodotesnega betona. Črpališča naj se previdijo kot tipizirani podzemni 

objekti iz prefabriciranih elementov, kjer nadzemni del predstavlja krovna plošča z vstopno in montažno 

odprtino. Gradnja nadzemnega objekta je potrebna pri črpališčih z grabljami. Predvideno naj bo, da se 

pokrov zaklepa. Objekt mora biti zaščiten z ograjo (tipska panelna ograja višine cca. 2,0 m). 

 

Zmogljivost črpalk se določi na osnovi maksimalnega dotoka v črpališče. Črpališče mora imeti vsaj dve 

črpalki, ki morata biti dimenzionirani tako, da ena črpalka lahko prečrpa vse odtočne količine. Predvidena 

naj bo montaža črpalk na nerjavečih vodilih. Delovanje črpalk v črpališču naj bo predvideno izmenično, 

istočasno lahko delujeta le v izjemnih primerih. Čas akumuliranja med vklopoma črpalke je največ 2 h. 

Delovni volumen črpalnega jaška mora biti takšen, da je število vklopov črpalk v skladu z njihovimi 

karakteristikami. Grablje je potrebno predvideti pri črpališčih z dotokom večjim od 30 I/s, kompaktor pa je 

potrebno predvideti le pri večjih črpališčih. V črpališčih naj se za nivojska stikala uporabi hidrostatične 

sonde ali po kvaliteti njim podobna nivojska stikala.  

Določiti je potrebno maksimalno dopustno hitrost v tlačnem vodu in naprej v gravitacijskem vodu. Zaradi 

ustavljanja in zaganjanja črpalk morajo biti s hidravličnim izračunom ugotovljena tlačna nihanja za vsak 

vod, daljši od 20 m in predviden način varovanja tlačnega voda pred vodnim udarom. 

 

Elektro omarica z napajanjem objekta, instrumenti in opremo za kontrolo delovanja naj bo locirana v 

neposredni bližini črpalnega bazena v prostostoječi ali stenski izvedbi, postavljena je lahko na betonski 

podstavek (zaščita IP 65) oz. po predpisih oz. zahtevah elektro distributerja. Zagotoviti je potrebno 

ukrepe, ki preprečujejo zmrzovanje ali nastanek kondenza v elektro omarici. 

 

Črpališča morajo biti izvedena tako, da v primeru izpada električne energije ali okvare, ne pride do zalitja 

črpališča. Imeti morajo prostornino vsaj za 1h akumulacije po prejemu javljanja napake.  

Predvideti je potrebno možnost postavitve antene na drog ali kak drug element za pritrditev oz. kabelsko 

povezavo oz. brezžično povezavo (GSM modem) na mesto daljinskega prenosa podatkov v center 

upravljanja. Sistem daljinskega nadzora mora biti tak, da je možna povezava z obstoječim sistemom 

upravljalca, da v primeru okvare ali izpada električne energije napako javi dežurnemu operaterju. Iz 

sporočila o napaki mora biti poleg časa nastanka napake razvidna tudi vrsta napake. 

Oprema za krmiljenje, nadzor in prenos podatkov mora vključevati števec obratovalnih ur (ali števec 

števila vklopov) za vsako črpalko. 

 

Sistem mora v normalnem obratovanju omogočati tudi prenos sledečih podatkov v nadzorni center: 

 signal vstopa v objekt, 

 nivo, 

 položajna signalizacija močnostnih in krmilnih elementov ter položaj loput in zapornic, 

 signali napak na elektro in strojni opremi (prenapetostne in pretokovne zaščite, termične zaščite, 

signali vdora vode v motorje, signali delovanja momentnih zaščit, izpad faz), 

 obratovalni tok in delovne ure elektromotorjev, 

 signal delovanja nivojskih zaščitnih stikal (hrušk), 

 meritev trenutnega pretoka in kumulativne vrednosti pretoka v intervalih, da je možno s primerno 

natančnostjo izdelati dnevne in letne krivulje pretoka. 

 

Zaradi lažjega in cenejšega upravljanja naj bodo črpališča zasnovana  tako, da bodo v čim večji meri 

skladna  z že obstoječimi črpališči v Občini Cerklje na Gorenjskem. Prav tako mora biti telematrijska 

oprema skladna in kompatibilna z obstoječo telematrijsko opremo v Občini Cerklje na Gorenjskem in 

Komunali Kranj.  

 

6.5. Čistilna naprava 
 

Čistilna naprava se sprojektira samo v primeru, ko ni možno projektiranje kot gravitacijski kanal ali 

rojektiranje s črpališčem.  
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7. RECENZIJA 
 

V primeru, da se bo naročnik odločil za recenzijo bo izbrani projektant dostavil naročniku 3 izvode 

projektne dokumentacije. 

 

Izbrani projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika in/ali 

vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stališča do pripomb je dolžan 

dostaviti v dogovorjenem roku. Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti 

izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. 

Omenjeno izjavo oziroma poročilo mora priložiti v vodilne mape projektne dokumentacije. 

 

7.1. Predaja projektne dokumentacije 
 

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne dokumentacije v 

papirnati obliki in 3 zgoščenke z digitalnim zapisom. Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem 

pogodbenem delu kot uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke 

po zahtevah vodje recenzije in/ali naročnika. 

 

Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta v nezaklenjeni obliki tako, da vsaka zgoščenka 

vsebuje vse narejene mape s posameznimi načrti, v katerih je: 

 tekst v formatu *.pdf in *.doc, 

 risbe pa v formatu *.dwg in *.pdf, 

 popis del in predračun v formatu *.xls . 

 
 

8. PRILOGE  
 

PRILOGA 1 – GRAFIČNI DEL:  

Risba št. 1 Pregledna situacija     M 1:10.000 

 

 

 


