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T 1.1 TEHNIČNO POROČILO 

1. Splošno 

Po naročilu občine Kidričevo smo izdelali sekundarni vakuumski kanalizacijski sistem 
območja Kidričevo. Kanalizacijski sistem je v funkciji odvodnje komunalnih odpadnih vod 
iz naselij Cirkovce, Zgornje Jablane, Spodnje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca.  
 
Obravnavan sekundarni sistem je zasnovan kot vakuumski v ločenem načinu odvodnje in 
predstavlja dograditev primarnega kanalizacijskega sistema na tem območju občine 
Kidričevo. S tem omogoča celostno odvodnjo komunalnih odpadnih vod iz obravnavanega 
območja. Obstoječ primarni kanalizacijski sistem, na katerega se navezuje predviden 
sekundarni sistem, je zgrajen po projektu: št. proj. 756-2; št. načrta 756-2/VAK, Lineal 
d.o.o. in je sestavni del projekta Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Dravskega in 
Ptujskega polja. Podtlačna postaja je predmet drugega projeta (št. proj 756-2; št. načrta 
756-2/VP; Lineal d.o.o.). 
 
Končna dispozicija komunalnih odpadnih voda, ki jih odvodnjava obravnavan sistem je ČN 
Kidričevo v Apačah. Čistilna naprava je predmet ločene projektne dokumentacije.  
 

Pri izdelavi projekta za izvedbo odvodnjavanja komunalnih odpadnih smo upoštevati oz. 
smiselno uporabili naslednjo zakonodajo oz. sledečo dokumentacijo: 

 Zakon o vodah (ZV-1, Ur. List RS št 67/2002, 102/2004–ZGO–1–UPB1, 2/2004-
Zzdtl-A, 41/2004-ZVO-1) 

 Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ Ur.l. RS št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 
SKL.US: U-I-51/06-5, 49/2006-ZMetD, 66/2006 odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 
Odl.US: U-I-40/06-10. 

 Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (UR.l. 
RS, št. 105/2002, 50/2004). 

 Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Ur. List št. 47/2005). 

 PZI Primarni kanalizacijski in vodovodni sistem VII Kidričevo, v okviru projekta 
Zaščite kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja, ki ga je izdelal Lineal 
d.o.o. 

 PGD Sekundarni kanalizacijski sistem, ki ga je izdelal Lineal d.o.o., št. proj: 895, 
št. načrta: 895-KAN 

2. Obstoječe stanje  

Na območju obravnave, v naseljih Cirkovce, Zgornje Jablane, Spodnje Jablane, Pongrce, 
Šikole in Stražgonjca odvodnja komunalnih odpadnih vod še ni urejena. Komunalne 
odpadne vode se zbirajo v individualnih pretočnih greznicah in nadalje odteka v ponikanje, 
kar je problematično z vidika varovanja podtalnice.  
Meteorne odpadne vode se iz utrjenih površin stekajo v obcestne jarke, kjer lokalno 
ponikajo. Sistem meteorne odvodnje se po izgradnji obravnavanega sekundarnega 
sistema ne bo spremenil. 
V naseljih na območju uporabe ni večjih uporabnikov in onesnaževalcev vode, ki bi se 
priključili na kanalizacijsko omrežje. Morebitne tehnološke odpadne vode se predhodno 
očistijo in vodijo v vodotok ali ponikanje. Odpadne vode iz kuhinj šol in gostinskih objektov 
se pred izpustom v javno kanalizacijo očistijo z maščobnimi lovilci. 
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3. Predvidena zasnova 

Celoten koncept odvodnjavanja sekundarnega kanalizacijskega sistema smiselno 
dopolnjuje primarni kanalizacijski sistem in je s tem omogočena celostna odvodnja 
komunalnih odpadnih vod iz obravnavanega območja. 
 
Predviden sistem je zasnovan kot podtlačni kanalizacijski sistem v ločenem načinu 
odvodnje.  
 
Predmetna dokumentacija obravnava sekundarne kanalizacijske vode: 7.4.7, 7.4.8, 7.4.6, 
7.4.4, 7.4.5, 7.4.2, 7.4.2.1, 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.1, 7.4.9, 7.4.10, 7.4.11, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 
7.3.1.1, 7.3.1.1.1, 7.3.1.1.2, 7.3.1.1.3, 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.1.4 vsi v 
naseljih Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca. Sekundarni vakuumski kanali 
se navezujejo na primarni podtlačni kanalizacijski sistem (po projektu 756-2; Lineal 
d.o.o.). Primarni kanalizacijski sistem vodi komunalne odpadne vode do predvidene 
podtlačne postaje v Cirkovcah in nadalje po tlačno-gravitacijskem vodu do čistilne 
naprave Kidričevo v Apačah. Skupna dolžina kanalov sekundarnega kanalizacijskega 
sistema znaša cca 7.266,00 m. 

4. Predvideni sistemi kanalizacije 

Na obravnavanem območju je predviden ločen kanalski sistem za odvodnjo komunalnih 
odpadnih voda in sicer: vakuumski kanalizacijski sistem. 

5. Koncept odvodnje komunalne odpadne vode 

Komunalne odpadne vode iz stanovanjskih objektov se z gravitacijskimi PVC cevmi vodijo 
do vakuumskega hišnega priključka t.i. jaška (hišni priključki niso predmet tega projekta), 
ki je s cevjo PE-HD DN 90 povezan s sekundarnim vakuumskim kanalom (PE-HD DN110, 
DN 125, DN160). Sekundarna kanalizacija se navezuje na primarni kanalizacijski sistem, 
po katerem odpadne vode potujejo do podtlačne postaje v Cirkovcih in nadalje po tlačno – 
gravitacijskem sistemu do čistilne naprave ČN 8500PE v Apačah. 
 
Industrijske odpadne vode je potrebno priključiti na sistem preko lastnih čistilnih naprav. 
 
Vsi gostinski lokali in šola, ki imajo kuhinje morajo imeti lastne maščobne lovilce. 
 
Na sistem se ne sme priklopiti kanalizacija iz kmetijskih objektov (iztoki hlevske 
kanalizacije-gnojnica in gnojevka).  
 
Na sistem ne smejo biti priključene meteorne vode. 
 
 

5.1 Splošno o vakuumskem kanalizacijskem sistemu 

 
Sistem vakuumske kanalizacije je sestavljen iz treh glavnih komponent: 

- vakuumska postaja z vakuumskimi črpalkami in vakuumskimi zbiralniki odpadne 
vode, 

- vakuumski hišni priključki, ki so izdelani iz polietilena in so vodo neprepustni, v njih 
pa je vgrajen ventil za izsesavanje vode z avtomatskim pnevmatskim 
mehanizmom, 
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- vakuumski cevovodni sistem narejen PE cevi, niveleta cevovoda je žagaste oblike 
(periodično si sledijo konveksni in konkavni lomi). 

 
Vakuumska kanalizacijska tehnologija deluje na osnovi razlike tlakov znotraj 
vakuumskega cevovoda in atmosferskega tlaka v individualnem hišnem jašku. Ta razlika 
tlakov povzroča tok odpadne vode od hišnih priključkov (individualnih vakuumskih jaškov) 
po vakuumskem cevovodu do vakuumske postaje.  
 

Vakuumske črpalke nameščene v vakuumski postaji proizvajajo podtlak, ki je potreben za 
transport odpadne vode od hišnih priključkov  do vakuumske postaje in je »shranjen« v 
vakuumskih rezervoarjih. Podtlak, ki ga proizvedejo vakuumske črpalke znaša približno  
60 kPa do 70 kPa, kar znaša približno 30 kPa do 40 kPa absolutnega podtlaka. 
Vakuumska postaja oziroma vakuumske črpalke so edini segment vakuumske 
kanalizacije, ki so odvisne od tujega vira energije (električne energije). Iz vakuumskih 
rezervoarjev je odpadna voda speljana po gravitacijskem ali tlačnem sistemu do čistilne 
naprave – v našem primeru do obstoječega kanalizacijskega sistema. 

6. Inženirsko – geološko – geotehnične razmere 

Vse geološke podatke smo pridobili iz geološko – geomehanskega poročila št. elaborata: 
IC 205/08, izdelal Irgo Consulting, d.o.o. 

6.1 Geografsko geomorfološki opis 

Območje obravnave v večji meri leži na ravnini Dravskega polja, ki se polagoma spušča 
proti vzhodu (244-233 nmv) skozi naselja Stražgonjca, Šikole, Zgornje in Spodnje 
Jablane, Cirkovce. Na širšem delu prevladujejo kmetijske obdelovalne površine, posegi pa 
so pretežno predvideni skozi naselja in ob robu prometnih povezav. Na enem mestu je 
tudi predvideno prečkanje železniške proge.  

6.2 Geološke razmere območja 

Po podatkih Osnovne geološke karte SFRJ list Maribor (avtorja: M. Žnidarčič, P. Mioč s 
sodelavci, GZL 1987) in list Čakovec, v morfološkem pogledu nižinski del obravnavanega 
območja gradijo terasni sedimenti (t), ki so v večji meri že erodirani. Med terasnimi 
sedimenti prevladuje predvsem prod (70 %), ki mu sledita pesek (20 %) in, peščena glina 
(10 %). Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih kamenin, v manjši meri pa 
tudi iz karbonatnih sedimentov. Sortiranost je slaba, velikost posameznih prodnikov pa 
spremenljiva. Po starosti pripadajo terasni sedimenti (posamezni nivoji) pleistocenu in 
holocenu.  
 
Na jugozahodnem in južnem delu obravnavanega območja najdemo peščeno glino z 
lečami proda (g). Glina leži na peščeno prodnati podlagi. Barva gline je siva do sivo rjava 
in ima kroglasto krojitev. Ponekod vsebuje leče peščenega proda, ki so večinoma tanjše‚ 
in se hitro izklinjujejo. 

6.3 Hidrogeološke razmere območja 

Območje je vezano na vodni režim reke Drave, kjer se v prodno peščenem zasipu nahaja 
srednje do visoko izdaten vodonosnik. Na južnem in jugozahodnem delu pregledanega 
območja (območje peščene gline) je več manjših vodotokov in površinskih drenažnih 
jarkov. 
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Pregledali smo arhivsko dokumentacijo, v elaboratu so prikazane hidroizohipse ocenjenih 
nivojev talne vode (povzeto po: Karta gladine podzemne vode na Dravskem polju – 
diplomsko delo E. Žnidar, GEOZS 2007). 
 
Kot je razvidno iz podanih nivojev talne vode, je izbira podtlačnega sistema ustrezna v 
večjem delu trase voda nahaja cca 2 m pod površjem terena.  
 
Prav tako bo potrebno zagotoviti ustrezno opremo za črpanje vode v času gradnje.  
Prodno peščene zemljine z medzrnsko poroznostjo ocenjujemo kot dobro prepustne (10-2 
< k < 10 -4 m/s), pripovršinske koherentne zemljine in peščene gline (CL) v jugozahodnem 
delu pa slabo do srednje prepustne (10-5 < k < 10 -8 m/s). 

6.4 Seizmičnost terena 

Po karti “Potresna nevarnost Slovenije - projektni pospešek tal” je za obravnavano 
območje določena vrednost potresnega pospeška tal Qg=0,125g , katera velja le za trdna 
tla tipa A  za povratno dobo 475 let. Za izvrednotenje vrednosti parametrov, ki opisujejo 
elastični spekter odziva, se glede na ugotovljen tip tal preiskovano območje lahko uvrsti v 
razred E (Eurocode 8), pri čemer znaša potresni projektni pospešek Qg=0,175g. 

 

6.5 Geomehanski pogoji gradnje 

V izračunih privzete geomehanske karakteristike so podane na osnovi dinamičnega 
sondiranja in izkustveno glede na klasifikacijo tal iz sondažnih razkopov 
 
Izkopi bodo glede na ugotovljeno sestavo tal potekali v 3. izkopni kategoriji.  

 

6.6 Priporočila za gradnjo 

Z vidika dopustnih obtežb tla niso problematična za predvideno gradnjo, ker kanalizacijski 
in vodovodni sistem ne bo povzročal dodatnih obtežb na temeljna tla, za območje 
prečrpališča in globinskega vodnjaka pa podajamo izračune v predhodni točki.  
 
Pri načrtovanju temeljenja jaškov je potrebno zagotoviti varnost proti izpodrivanju oz. 
predvideti razširjeno temeljno ploščo s namenom, da zasipni klin ob jašku zmanjša 
deformacije zaradi nihanja talne vode in vzgona.  
 
Začasni nakloni vkopanih brežin se izvedejopod kotom 90˚, zato bo v času gradnje 
potrebno varovanje izkopa z uporabo opaža z razpiranjem.  
 
Izkop in polaganja kanala naj se izvaja v kampadah, ki naj bodo prilagojene dolžini cevi. 
Posamezna kampada vključno z zasipom naj bo zaključena v časovno čim krajšem času, 
da ne pride do dviganja nivelete zaradi vzgona.  
 
Potrebno bo preskrbeti ustrezno opremo za črpanje talne vode iz izkopnih jam. 
 
Zasip naj bo komprimiran po plasteh, skrbno pa mora biti zasut in utrjen tudi prazen 
prostor, ki bo nastal ob izvlačenju opažev. 
Na mestih v katerem cevovod prečka povozne površine je potrebno izdelati  projektno 
dokumentacijo za izvajanje del, ki bo upoštevala obremenitve cest ter cesti primerne 
pogoje izdelave spodnjega ustroja vozliščne konstrukcije.   
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6.6.1 Območje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja 

 
Izkopi bodo glede na ugotovljeno sestavo tal potekali v 3. izkopni kategoriji.  
 
Z vidika dopustnih obtežb tla niso problematična za predvideno gradnjo, ker kanalizacijski 
in vodovodni sistem ne bo povzročal dodatnih obtežb na temeljna tla. 
 
Začasni nakloni vkopanih brežin se lahko izvedejo v razmerju n=1:2, v nasprotnem 
primeru bo v času gradnje potrebno varovanje izkopa z uporabo opaža z razpiranjem.   
 
Zasip naj bo komprimiran po plasteh, skrbno pa mora biti zasut in utrjen tudi prazen 
prostor, ki bo nastal ob izvlačenju opažev. 

6.7 Zaključki 

V poročilu smo geološko-geomehansko obdelali območje občine Kidričevo, kjer je 
predvidena izgradnja sekundarnega kanalizacijskega ga sistema.  
 
Izvedli smo sondažne preiskave (sondažni razkopi, sonde dinamične penetracije) ter 
pregledali geološke karte širšega območja.  
 
Južni in zahodni del območja gradijo težko-gnetne peščene gline (CL), preostali del pa  
sestavljajo prodno peščene zemljine (GM, GC, GP v rahlem, srednje gostem in gostem 
stanju). V zgornjem delu pa jih prekriva do 1.5 m pretežno težko-gnetne peščene gline 
(CL).  
 
Talna voda se ob deževju nahaja cca 1,5 do 5,5  m pod površjem terena, zato ni potrebno 
upoštevati vplive vzgona ter črpanje vode med gradnjo, saj ne pridemo v stik z vodo. 
 
Dela naj se izvajajo pod nadzorstvom geomehanika. 

7. Hidravlično dimenzioniranje cevovodov 

V načrtu vakuumske kanalizacije, katerega sestavni del je to tehnično poročilo je 
prikazano dimenzioniranje vakuumskih cevovodov. Hidravlično dimenzioniranje 
vakuumskih cevovodov je bilo izdelana na osnovi ATV – DVWK – A 116. Na podlagi 
vhodnih podatkov o prebivalstvu in lastnostih vakuumskega sistema se iz sledeče tabele 
določijo nazivni premeri cevovoda.  

Tabela 1: Tabela za določevanje premerov cevi vakuumskega cevovoda 

Srednje razmerje 
zrak/od. voda 

Nazivni premer cevi 

 
DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250* 

Število prebivalcev, ki gravitirajo na kanal 

2 0-110 0-350 250-600 350-900 500-1400 750-2100 1100-3000 

4 0-65 0-200 135-340 200-500 300-800 400-1200 600-1650 

6 0-45 0-140 95-240 140-350 200-550 300-820 400-1150 

8 0-35 0-105 75-185 105-270 150-425 220-625 300-850 

10 0-30 0-85 60-150 85-220 120-340 175-500 250-700 

12 0-25 0-75 50-125 75-180 100-290 150-425 200-600 

 * samo v posebnih primerih 
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Tabela 2 Tabela za določanje razmerja zrak/odpadna voda 

Dolžina glavne veje Faktor f (število prebivalcev na tekoči meter omrežja) 

 0,05 E/m 0,1 E/m 0,2 E/m 0,5 E/m 

 Razmerje zrak/odpadna voda 

500 m 3,5-7 3-6 2,5-5 2-5 

1000 m 4-8 3,5-7 3-6 2,5-5 

1500 m 5-9 4-8 3,5-7 3-6 

3000 m 6-10 5-9 4-8 3,5-7 

4000 m 7-12 6-10 5-9 4-8 

 8-15 7-12 6-10 (5-9)* 

* samo v posebnih primerih 

Izračun obremenitve 
 
Število prebivalcev 
Predvidena podtlačna kanalizacija odvodnjava komunalne odpadne vode iz naselji 
Cirkovce, Pongrce; Spodnje Jablane, Zgornje Jablane, Stražgonjca in Šikole. 
 
Pridobljeni podatki o številu prebivalcev (vir občina Kidričevo): 
 

NASELJE ŠT. PREBIVALCEV 

Cirkovce 417 

Pongrce 139 

Spodnje Jablane 222 

Stražgonjca 198 

Zgornje Jablane 177 

Šikole 316 

SKUPAJ 1469 

 Pri določevanju števila prebivalcev smo upoštevali tudi območja, katera bodo tangirali 
sekundarni kanalizacijski vodi. 
 
Izračun obremenitev in dimenzioniranje vakuumskega cevovoda  
 
Podatki o projektiranih kanalskih vejah 
 
Kanalska veja 7.4.7 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=3213 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=420 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,13 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 6,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.4.7. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+499,96 500 m DN110 
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Kanalska veja 7.4.8 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=3310 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=450 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,14 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 7,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.4.8. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+596,38 596,40 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.4.6 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=2690 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=360 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,13 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 6,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.4.6. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+104,09 104,10 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.4.4 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=2265 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=280 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,12 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 6,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.4.4. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+386,69 386,70 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.4.5 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=2250 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=290 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,13 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 6,0 (odčitano; tabela 2) 
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Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.4.5. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+371,41 371,40 m DN110 

 
Kanalska veja 7.4.2 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=2130 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=270 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,13 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 6,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.4.2. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+252,09 252,10 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.4.3 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=2720 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=350 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,13 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 6,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.4.3. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+588,94 589,00 m DN160 

0+588,94 1+112,26 524,00 m DN125 

1+112,26 1+610,32 500,00 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.4.3.1 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=1905 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=250 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,13 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 6,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.4.3.1 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+028,77 28,77 m DN110 
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Kanalska veja 7.4.1 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=1017 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=130 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,13 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 5,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.4.1. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+096,44 96,50 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.3.3 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=1123 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo (upoštevamo 

kmečki turizem: dodamo 6P) : E=160 (E – ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,14 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 6,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.3.3. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+132,07 132 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.3.2 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=760 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=89  (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,12 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 5,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.3.2. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+158,87 159 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.3.4 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=500 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=50 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,10 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 5,0 (odčitano; tabela 2) 
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Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.3.4. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+035,20 35 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.4.9 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=300 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=40 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,10 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 4,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.4.9. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+068,76 69 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.4.10 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=200 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=30 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,14 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 3,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.4.10. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+061,15 61 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.4.11 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=240 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=30 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,12 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 3,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.4.11. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+151,23 151 m DN110 
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Kanalska veja 7.3.1.1 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=1910 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo (upoštevamo tudi 

vrtec in šolo) : E=290 (E – ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,14 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 7,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.3.1.1. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+657,43 660 m DN125 

0+657,43 1+265,69 609 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.3.1.1.1 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=1326 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=210 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,16 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 5,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.3.1.1.1. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+222,87 223 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.3.1.1.2 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=1650 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=280 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,17 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 5,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.3.1.1.2. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+276,28 276,30 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.3.1.1.3 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=1320 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=270 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,2 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 5,0 (odčitano; tabela 2) 
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Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.3.1.1.2. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+071,52 72 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.3.1.1.4 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=1220 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=260 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,21 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 5,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.3.1.1.4 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+158,60 160 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.3.1.1.5 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=1170 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=230 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,20 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 5,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.3.1.1.5 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+137,71 138 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.3.1.2 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=830 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=200 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,24 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 5,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.3.1.2. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+114,38 115 m DN110 
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Kanalska veja 7.3.1.3 
- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=970 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=230 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,23 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 5,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.3.1.3. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+138,08 138 m DN110 

 
 
Kanalska veja 7.3.1.4 

- Dolžina sekundarnega kanala vključno s primarnim vodom do iztoka v vakuumske 

rezervoarje: Lmax=1080 m 

- Število prebivalcev, ki tangirajo na obravnavano kanalsko vejo : E=270 (E – 

ekvivalentna enota) 

- Število prebivalcev na tekoči meter cevovoda: 0,25 E/m  

- LWV faktor (razmerje zrak / odpadna voda): 5,0 (odčitano; tabela 2) 

Na podlagi teh podatkov so določeni premeri kanalske veje 7.3.1.4. 

ZAČETNA 
STACIONAŽA 

KONČNA 
STACIONAŽA 

DOLŽINA PREMER 

0+000,00 0+198,07 198 m DN110 

 
 

8. Infrastruktura področja – križanja in navodila za izvedbo križanja 

Vse preureditve komunalnih vodov so vrisane v zbirni karti komunalnih vodov, ki je 
podana v grafičnih prilogah. V njej so vrisani tako obstoječi kot tudi predvideni komunalni 
vodi. 
Na in ob trasi so prisotni naslednji komunalni vodi: TK kabel, elektrovodi, javna 
razsvetljava, plinovod in vodovod.  
 
Vsa evidentirana križanja se na obravnavanem območju izvedejo v skladu s predpisi in 
pod pogoji upravljavcev (pogoji upravljavcev so zbrani v vodilni mapi predmetne 
dokumentacije).  
 

8.1 Križanje z vodovodom 

Na obravnavanem območju poteka obstoječ vodovod  premerov DN 150 - 200 mm. 
Podatke o poteku in premerih obstoječega vodovoda smo pridobili od upravljavcev – 
Komunala Ptuj in Komunala Slovenska Bistrica.  
 
V kolikor ni bilo mogoče zagotoviti zadostnega medsebojnega odmika, smo upoštevali 
potrebne zaščitne predpise. Vsa prečkanja komunalne kanalizacije z obstoječim 
vodovodom so vrisana v vzdolžnih profilih. V primeru poškodbe kanalizacijske cevi, ne 
prihaja do iztekanja komunalnih odpadnih vod, saj je v cevi podtlak. 
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Vodovod lahko poteka pod površino terena izven vozišča, z odmikom najmanj 1,00 m 
od zunanjega roba vozišča ali izjemoma pod voziščem v sredini prometnega pasu. 
Ustrezno zaščiten lahko poteka nad površino terena ob cesti, če je pritrjen na posebni 
konstrukciji ali obešen na konstrukcijo cestnega premostitvenega objekta tako, da ne 
vpliva na nosilnost ali stabilnost konstrukcije. 
Križanje vodovoda s cestiščem je praviloma urejeno brez vertikalnih lomov in 
prečkanjem osi ceste pod kotom križanja od 90° do 45°. Pri križanju vodovoda, 
nameščenega nad temenom kanalske cevi, je vertikalni odmik najmanj 0,60 m, nad 
toplovodom in plinovodom je odmik najmanj 0,50 m ali najmanj 0,40 m nad zaščitno 
cevjo ali kabelsko kanalizacijo za telekomunikacijske in elektroenergetske vode. 

 
Pri izvajanju križanja je potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom upravljavca 
vodovoda.  
 

8.2 Križanje z elektro vodi 

Na obravnavanem območju potekajo obstoječi NN vodi. Podatke o poteku 
obstoječega NN voda smo pridobili od upravljavca – Elektro Ptuj. Potek predvidene 
komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječih NN vodov. Upoštevani so vsi 
odmiki in zahteve iz projektnih pogojev s strani upravljavca. Vsa prečkanja komunalne 
kanalizacije z obstoječimi NN vodi so vrisana v vzdolžnih profilih. Potek komunalne 
kanalizacije DN 110, 125 in 160 mm je na povprečni globini 1,2 m, potek nivelete 
obstoječih NN vodov pa je na globini cca. 0,7 m, tako da ne prihaja do konfliktov med 
komunalno kanalizacijo in elektro vodi. Iz zgornjega opisa je razvidno da poteka trasa 
komunalne kanalizacije pod obstoječimi NN vodi in upošteva vse predpisane odmike 
križanj. 
 
Elektroenergetski kabel mora potekati ob vozišču s horizontalnim odmikom  najmanj 
1,00 m od roba vozišča, na globini najmanj 0,90 m pod površino terena ob cesti. 
Kabelska kanalizacija, položena pod voziščem, ima zgornji rob cevi na globini najmanj 
0,70 m pod najnižjo točko vozišča. 
Medsebojno križanje kablov je dopustno pod kotom od 45° do 90°, z vertikalnim 
odmikom najmanj 0,30 m, z zaščitno kovinsko ali plastično cevjo, dolžine najmanj 1,00 
m na vsako stran od točke križanja. 
Vzdolž kabelske kanalizacije je treba položiti ozemljitveni trak iz valjanca na višini 0,20 
m nad temenom kabelske kanalizacije ali v višini 0,30 m nad položenim kablom v 
jarku. 
 

 

Pri izvajanju križanja je potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom upravljavca 
elektro vodov.  
 

8.3 Križanje s TK vodi 

Na obravnavanem območju potekajo obstoječi TK vodi. Podatke o poteku obstoječega 
TK voda smo pridobili od upravljavca – Telekom Slovenije. Potek predvidene 
komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječih TK vodov. Upoštevani so vsi 
odmiki in zahteve iz projektnih pogojev s strani upravljavca. Vsa prečkanja komunalne 
kanalizacije z obstoječimi TK vodi so vrisana v vzdolžnih profilih. Potek komunalne 
kanalizacije DN 110, 125 in 160 mm je na povprečni globini 1,2 m, potek nivelete 
obstoječih TK vodov pa je na globini cca. 0,7 m, tako da ne prihaja do konfliktov med 
komunalno kanalizacijo in TK vodi. Iz zgornjega opisa je razvidno da poteka trasa 
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komunalne kanalizacije pod predvidenim in obstoječim vodovodom in upošteva vse 
predpisane odmike križanj. 
 
Nadzemni in podzemni telekomunikacijski vodi lahko križajo vozišče izven območja 
cestnega objekta pod kotom od 90° do 75° na os ceste. Križanje ceste s podzemnimi 
TK vodi je dopustno v jekleni zaščitni cevi ali v kabelski kanalizaciji, ki ima zgornji rob 
najmanj 0,70 m pod površino vozišča. 
TK vodi v zaščitni cevi, ki potekajo ob cesti v strnjenem naselju, so lahko položeni  na 
globini, večji od 0,50 m, s horizontalnim odmikom, večjim od 1,00 m, od roba vozišča. 
TK vodi v zaščitni cevi ali kabelski kanalizaciji ob cesti izven naselja lahko potekajo s 
horizontalnim odmikom najmanj 2,00 m od roba vozišča. 
TK kabelske vodnike, ki so neposredno položeni v jarek, namestimo z minimalnim 
horizontalnim odmikom 2,00 m od spodnjega roba nasipa ali zgornjega roba vkopa 
ceste in cestnega jarka. 
Cevna kanalizacija za TK vode je lahko nameščena na površini ob vozišču, če je 
zgornji rob najmanj 0,50 m pod površino terena in najmanj 0,80 m pod voziščem ter 
zaščitena pred možnostjo poškodb ob uporabi in vzdrževanju ceste. 

 
Pri izvajanju križanja je potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom upravljavca TK 
vodov.  

 

8.4 Križanje s plinovodom 

 

Na obravnavanem območju vakuumske kanalizacije potekajo obstoječi prenosni  
plinovodi in sicer: 

- Plinovod R14 od M1 v km 38+358 – MRP Impol,  premera 100 mm, tlak 50 bar, 
stacionaža cca. 3511 m, obč. Kidričevo) 

 
Podatke o poteku obstoječega plinovoda smo pridobili od Geoplina plinovodi, d.o.o.. 
Potek predvidene komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječega in 
načrtovanega plinovoda. Upoštevani so vsi odmiki in zahteve iz projektnih pogojev s 
strani Geoplina plinovodi, d.o.o (vertikalni odmik minimalno 0,5 m). Vsa prečkanja 
komunalne kanalizacije z obstoječim plinovodom so vrisana v vzdolžnih profilih.  
 
Križanje z obstoječim plinovodom: 

- PLINOVOD R14, od M1 v km 38+358 – MRP Impol prečka kanalsko vejo 7.4.3 
med lomoma L 554 in L 555: kota temena obstoječega plinovoda znaša 244,56, 
kota dna predvidene komunalne kanalizacije znaša 245,25 premera 110 mm. 

 

Trasa predvidenega kanalizacijskega voda poteka 0,7 m nad obstoječim plinovodom 
MRP Impol. Na mestu križanja smo preverili položaj in globino prenosnega plinovoda, 
pri čemer je zakoličenje plinovoda izvedel pooblaščeni predstavnik Geoplin plinovodi 
d.o.o. Ker kanalizacija poteka nad plinovodom se mora le ta v coni križanja (5 m na 
vsako stran) izvesti plinotesno, torej PE – HD cevi obbetoniramo. Obbetonira se z 
armiranim betonom, da zagotovimo tudi statično stabilnost kanalizacije v primeru 
odkopa plinovoda.  
 
Pred pričetkom gradnje se s strani pooblaščenega predstavnika Geoplina plinovodi 
d.o.o. z lokatorjem zakoliči plinovod, zakoličena trasa pa ostane vidna v času trajanja 
del. Zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja ročno pod nadzorom 
pooblaščenega predstavnika Geoplina plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih 
navodil. V tem pasu niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti 
postavljanje začasnih gradbenih objektov. Začetek del v tem pasu je potrebno najaviti 
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Službi gradnje najmanj 5 dni prej. Utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom (na 
vsako stran 5 m) je dovoljeno le statično brez vibracij. Zasipanje morebiti odkopanega 
plinovoda se vrši po tem, ko je s strani pooblaščenca Geoplina plinovodi d.o.o. pisno 
potrjeno, da je izolacija nepoškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih 
sestavin. Po končanih delih se Geoplinu plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis 
izvedenega stanja s prošnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki 
potrjuje izpolnitev njegovih pogojev in zahtev med gradnjo ter skladnost izvedenih del 
z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi. 

 
Pri izvajanju križanja je potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom 
pooblaščenca Geoplina plinovoda d.o.o. Vsa dela se bodo izvajala skladno s 
projektnimi pogoji št. S07-199/P-PH/SK - Geoplin plinovodi, d.o.o. 

9. Meritve na terenu 

 
 
Meritev dne 20.05.2010 
Meritev s trakom 
 
 
 

Slika mostu 1 – niz 7.4.7: 
 

 
Gledano dolvodno 
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Detajl mostu A - A 

 

 
Slika mostu 2 – niz 7.4.8: 

 

 
Gledano dolvodno 
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Detajl mostu B - B 

 
 

Slika mostu 3 – niz 7.4.6: 
 

 
Gledano dolvodno 
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Detajl mostu C - C

 
Gledano dolvodno 

 
 

Slika mostu 4 – niz 7.4.4: 
 

 
Gledano gorvodno 
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Detajl mostu D - D: 

 
Gledano dolvodno 

 
 
 
 
 
 

Slika mostu 5 – niz 7.4.3: 
 

 
Gledano gorvodno 
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Detajl mostu E - E 

 
 

10. Čistilna naprava ČN Kidričevo - 8500 PE 

Čistilna naprava je predmet drugega projekta, ki ga je izdelal Haslauer, d.o.o. 

10.1 Opis in lokacija čistilne naprave 

Lokacija naprave je na parceli št. 789/3 k.o. Apače ob potoku Polskava, vzhodno od 
naselja Apače in je oddaljena od najbližjih stanovanjskih hiš cca 310 m in je glede na 
oddaljenost od bivalnih površin primerna. Kota platoja naprave je na koti 233,9 m.n.m. + - 
z nagibi za odvajanje meteorne vode. 

11. Tehnične rešitve komunalne vakuumske kanalizacije 

11.1 Priključki na obstoječe omrežje 

Celoten sekundarni vakuumski kanalizacijski sistem se priključuje na primarno vakuumsko 

kanalizacijsko omrežje (predmet projekta 756-2; Lineal d.o.o.). 

11.2 Vodi komunalne kanalizacije 

Komunalno kanalizacijo za potrebe odvajanja komunalnih odpadnih vod predstavlja 
sekundarni sistem, ki se na več mestih priključuje na primarni vakuumski kanalizacijski 
sistem. Priključi se pod kotom 45° v zgornji tretjini cevi. Sekundarni vakuumski 
kanalizacijski sistem sestavlja 25 kanalskih vej v skupni dolžini 7265,80 m. 
 
Sekundarni kanalizacijski sistem dopolnjuje primarni sistem in omogoča celostno 
odvodnjo naselja Cirkovce, Zgornje Jablane, Spodnje Jablane, Pongrce, Šikole in 
Stražgonjca. Kanalizacijski vod sestavljajo PE-HD cevi SDR11 PN16, premerov DN110, 
DN125 in DN160. Niveleta kanala poteka na povprečni globini 0,8 m do 1,0 m. Niveleta 
predstavlja os cevi.  
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Vakuumski kanal 7.4.7:  
Vakuumski kanal 7.4.7 poteka ob robu ceste v naselju Stražgonjca, kjer enkrat prečka 
vozišče s prekopom. Cev pod voziščem se polno obbetonira. Priključi se na primaren 
vakuumski kanal 7.4.0 (K.V.=246,07, K.N.prim=245,98). Obravnavan kanal prečka vodovod 
v stacionaži 396.44, zato tam cev posebej zaščitimo. Vakuumski kanal sestavljajo cevi 
PE-HD SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. 
Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. 
Spajanje cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu so smiselno locirani inšpekcijski 
jaški in sekcijski zaporni ventili. Lokacija ventilov in inšpekcijskih jaškov je razvidna iz 
grafičnih prilog. Naklon nivelete znaša od 2,0‰ do 40‰. Med vozlišči C57 in C56 
prečkamo most z obešanjem po sistemu Hilti (mostna obesa), vakuumska cev pa se 
zaščiti z jekleno cevjo in toplotno izolacijo. Niveleta kanala poteka na globini cca 1,0 m. 
Zaradi prečkanja potoka in raznolikosti terena, je  predvidenih 5 skokov (štirje višine 30 
cm in en skok višine 20cm). Vse skupaj do vakuumske postaje imamo 14 skokov, kar 
pomeni dvig nivelete za 4,1 m.  Dolžina voda znaša 499,96 m. Na kanalu imamo 8 
vakuumskih hišnih jaškov. Nivo podtalnice je min 1,0 m pod cevmi. 
 
Vakuumski kanal 7.4.8:  
Vakuumski kanal 7.4.8 poteka ob robu ceste v naselju Stražgonjca, kjer v vozliščih C18 in 
C19 prečka potok, zato na tem predelu cev obesimo na most po sistemu hilti (mostna 
obesa). Cev dodatno zaščitimo in toplotno izoliramo. Priključi se na primaren vakuumski 
kanal 7.4.0 (K.V.=246,04, K.N.prim=245,98). Obravnavan kanal sestavljajo cevi PE-HD 
SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi se 
polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje 
cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu so smiselno locirani inšpekcijski jaški in 
sekcijski zaporni ventili, ki so razvidni v grafičnih prilogah. Niveleta poteka na globini cca. 
1,0 m. Zaradi specifike terena in prečkanja potoka so predvideni trije skoki. Vse skupaj do 
vakuumske postaje imamo 12 skokov, kar pomeni dvig nivelete za 3,5 m Dolžina voda 
znaša 596,40 m. Na kanalu imamo 12 vakuumskih hišnih jaškov. Nivo podtalnice je min 
0,8 m pod cevmi. 
 
Vakuumski kanal 7.4.6:  
Vakuumski kanal 7.4.6 poteka ob robu ceste v naselju Stražgonjca in v vozliščih C67 in 
C68 prečka most s sistemom hilti (mostna obesa). Cev zaščitimo in toplotno izoliramo. Na 
območju kjer poteka pod cestiščem, se cevi polno obbetonirajo. Obravnavan kanal se 
priključi na primaren vakuumski kanal 7.4.0 (K.V.=245,85, K.N.prim=245,73). Vakuumski 
kanal sestavljajo cevi PE-HD SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer 
cevi znaša 90,0 mm. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom 
naleganja 2 α=120°. Spajanje cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu so smiselno 
locirani inšpekcijski jaški in sekcijski zaporni ventili, ki so razvidni v grafičnih prilogah. 
Niveleta poteka cca 1,0 m pod terenom, njen naklon pa znaša 2,0‰. Zaradi prečkanja 
potoka so predvideni 4 skoki (dva višine 34 cm in dva višine 30 cm). Do vakuumske 
postaje imamo 13 skokov, torej višina dviga nivelete znaša 3,98 m. Dolžina voda je 
104,10 m in zajema 2 vakuumska hišna jaška. Nivo podtalnice je min 0,9 m pod dnom 
cevi. 
 
 
Vakuumski kanal 7.4.4:  
Vakuumski kanal 7.4.4 poteka ob robu ceste v naselju Šikole in se priključi na sekundarni 
kanal 7.4.5. (K.V.=244,98, K.N.7.4.5=244,87). Med vozliščema L740 in L638 prečka most z 
obešanjem po sistemu hilti (mostna obesa). Na območju kjer prečkamo vozišče se cev 
popolnoma obbetonira. Kanal sestavljajo cevi PE-HD SRD11 PN16, nazivnega premera 
DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi se polagajo na peščeno posteljico 
debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje cevi se izvede z ELGEF 
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spojkami. Na kanalu so smiselno locirani inšpekcijski jaški in sekcijski zaporni ventili, ki so 
razvidni v grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 1,0 m pod terenom, njen naklon pa 
znaša od 2,0‰ do 80‰. Zaradi raznolikosti terena in prečkanja potoka je predvidenih 5 
skokov. Do vakuumske postaje imamo 12 skokov, torej višina dviga nivelete znaša 3,8 m. 
Dolžina voda znaša 386,70 m. Na kanalu imamo 8 hišnih jaškov. Nivo podtalnice poteka 
min 1,4 m pod cevmi. 
 
 
Vakuumski kanal 7.4.5:  
Vakuumski kanal 7.4.5 poteka ob robu ceste v naselju Šikole in se priključi na primarni 
kanal 7.4.0. (K.V.=244,73, K.N.prim=244,61). Sestavljajo ga cevi PE-HD SRD11 PN16, 
nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi se polagajo na 
peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje cevi se 
izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu so smiselno locirani inšpekcijski jaški in sekcijski 
zaporni ventili, ki so razvidni v grafičnih prilogah. Naklon nivelete znaša 2,0‰ - 2,2 ‰.. 
Zaradi specifike terena sta predvidena dva skoka višine 30 cm. Do vakuumske postaje 
imamo 9 skokov, torej višina dviga nivelete znaša 2,7 m. Dolžina voda znaša 371,40 m. 
Na kanalu imamo 9 hišnih jaškov. Nivo podtalnice poteka min 1,4 m pod cevmi. 
 
Vakuumski kanal 7.4.2:  
Vakuumski kanal 7.4.2 po privatnih zemljiščih. Tik preden se priključi na primarni vod se 
cev obbetonira, saj trasa kanalizacijskega sistema poteka pod cestiščem. Vozišče 
prečkamo s prekopom. Priključi se na primarni vakuumski kanal 7.4.0 (K.V.=244,78, 
K.N.prim=244,70). Vakuumski kanal sestavljajo cevi PE-HD SRD11 PN16, nazivnega 
premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi se polagajo na peščeno 
posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje cevi se izvede z 
ELGEF spojkami. Na kanalu so smiselno locirani inšpekcijski jaški in sekcijski zaporni 
ventili, ki so razvidni v grafičnih prilogah. Naklon nivelete znaša 2,0‰ in 16,30‰. Zaradi 
specifike terena so predvideni 4 skoki višine 30 cm. Do vakuumske postaje imamo 11 
skokov, torej višina dviga nivelete znaša 3,3 m. Dolžina voda znaša 252,10 m. Na kanalu 
imamo 4 vakuumske hišne jaške. Nivo podtalnice poteka min 1,5 m pod cevmi. 
 
Vakuumski Kanal 7.4.3  
Vakuumski kanal 7.4.3 odvodnjava del naselja Stražgonjca, Šikole in Pongrce. Prične se v 
naselju Stražgonjca, kjer poteka ob cestišču, in v vozliščih C148 in C149 prečka prepust. 
Obešanje na prepust se izvede po sistemu hilti (mostna obesa), vakuumska cev pa se 
zaščiti z jekleno cevjo in toplotno izolacijo. Tik pred tem, seka cestišče in naprej poteka v 
smeri naselja Šikole. V Šikolah v lomu C184 ponovno prečka cestišče, kjer se nato nanj 
priključi kanal 7.4.3.1. Vakuumski kanal 7.4.3 nato križa železniško progo na odseku Ptuj 
– Slovenska Bistrica. Prečkanje železniške proge se izvede s podvrtavanjem pravokotno 
na tire v jekleni zaščitni cevi ali z bitumenskim zaščitnim slojem. Naprej poteka kanal v 
naselju Pongrce vse do že obstoječe primarne kanalizacije kanal 7.4.0 (K.V.=244,02, 
K.N.prim=243,83). Na svoji trasi prečka tudi plinovod, ki poteka le 0,4 m pod kanalizacijsko 
cevjo, zato le-to posebej zaščitimo z jekleno zaščitno cevjo. Cev, ki poteka pod cestiščem 
se polno obbetonira. Obravnavan vod 7.4.3 sestavljajo cevi PE-HD SRD11 PN16, 
nazivnega premera DN110, DN125, DN160. Cevi se polagajo na peščeno posteljico 
debeline d=10-13 cm, s kotom naleganja 2α=120°. Spajanje cevi se izvede z ELGEF 
spojkami. Na kanalu so smiselno locirani inšpekcijski jaški in sekcijski zaporni ventili. 
Lokacija ventilov in inšpekcijskih jaškov je razvidna iz grafičnih prilog. Niveleta poteka cca 
1,0 m pod terenom, njen naklon pa znaša od 2,0‰ do 80,0‰. Zaradi raznolikosti terena in 
prečkanja potoka je predvidenih 11 skokov (višine 30cm). Do vakuumske postaje imamo 
14 skokov, torej višina dviga nivelete znaša 4,18 m. Dolžina voda znaša 1610,30 m. Na 
kanalu imamo 38 vakuumskih hišnih jaškov. Nivo podtalnice poteka min 1,3 m pod dnom 
cevi. 
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Vakuumski kanal 7.4.3.1:  
Vakuumski kanal 7.4.3.1 poteka ob robu ceste v naselju Šikole in se priključuje na 
sekundarni kanal 7.4.3. (K.V.=244,76, K.N.7.4.3=244,61). Kanal sestavljajo cevi PE-HD 
SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi se 
polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje 
cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu je lociran en končni inšpekcijski jašek, kar je 
razvidno v grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 1,0 m pod terenom, njen naklon pa 
znaša 2,0‰. Dolžina voda je 28,77 m in zajema en vakuumski hišni jašek. Nivo podtalnice 
poteka min 3,0 m pod dnom cevi. 
 
Vakuumski kanal 7.4.1:  
Vakuumski kanal 7.4.1 poteka ob robu ceste v naselju Pongrce in se priključuje na 
primarni vakuumski kanal 7.4.0. (K.V.=244,25, K.N.prim=244,05). Kanal sestavljajo cevi 
PE-HD SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. 
Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. 
Spajanje cevi se izvede z ELGEF spojkami. Zaradi specifike terena je predviden en skok. 
Na kanalu sta locirana dva inšpekcijska jaška, kar je razvidno v grafičnih prilogah. 
Niveleta poteka cca 1,2 m pod terenom, njen naklon pa znaša 2,0‰. Dolžina voda je 
96,44 m in zajema 3 vakuumske hišne jaške. Nivo podtalnice poteka min 3,2 m pod dnom 
cevi. Cev, ki poteka pod cestiščem se polno obbetonira. 
 
Vakuumski kanal 7.4.9:  
Vakuumski kanal 7.4.9 poteka ob robu ceste v naselju Spodnje Jablane in se priključuje 
na primarni vakkumski kanal 7.4.0. (K.V.=241,77, K.N.prim=241,74). Kanal sestavljajo cevi 
PE-HD SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. 
Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. 
Spajanje cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu je lociran en inšpekcijski jašek in 
en sekcijski zaporni ventil, kar je razvidno v grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 1,0 m 
pod terenom, njen naklon pa znaša 2,0‰. Zaradi raznolikosti terena je predviden en skok 
višine 30cm. Dolžina kanala je 68,8 m in zajema 2 hišna jaška. Nivo podtalnice poteka 
min 1,9 m pod dnom cevi.  
 
Vakuumski kanal 7.4.10:  
Vakuumski kanal 7.4.10 poteka ob robu ceste v naselju Spodnje Jablane in se priključuje 
na primarni tlačni kanal 7.4.0. (K.V.=241,69, K.N.prim=241,61). Kanal sestavljajo cevi PE-
HD SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi 
se polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. 
Spajanje cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu sta locirana dva inšpekcijska jaška 
in en sekcijski zaporni ventil, kar je razvidno v grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 1,0 
m pod terenom, njen naklon pa znaša 2,0‰. Dolžina voda je 61,15 m. Nivo podtalnice 
poteka min 2,0 m pod dnom cevi.  
 
Vakuumski kanal 7.4.11:  
Vakuumski kanal 7.4.11 poteka ob robu ceste v naselju Spodnje Jablane in se priključi na 
primarni tlačni kanal 7.4.0. (K.V.=241,65, K.N.prim=241,50). Kanal sestavljajo cevi PE-HD 
SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi se 
polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje 
cevi se izvede z ELGEF spojkami. Zaradi specifike terena je predviden en skok. Na 
kanalu so locirani trije inšpekcijski jaški in en sekcijski zaporni ventil, kar je razvidno v 
grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 0,9 m pod terenom, njen naklon pa znaša 2,0‰. 
Dolžina voda je 151,23 m in zajema 3 hišne jaške. Nivo podtalnice poteka min 1,9 m pod 
dnom cevi.  
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Vakuumski kanal 7.3.4:  
Vakuumski kanal 7.3.4 poteka ob robu ceste v naselju Spodnje Jablane in se priključi na 
primarni vakuumski kanal 7.3.0. (K.V.=241,24, K.N.prim=241,14). Kanal sestavljajo cevi 
PE-HD SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. 
Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. 
Spajanje cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu je lociran en inšpekcijski jašek in 
en sekcijski zaporni ventil, kar je razvidno v grafičnih prilogah. Naklon nivelete znaša 
2,0‰. Dolžina voda znaša 35,3 m. Na kanalu imamo en hišni jašek. Nivo podtalnice 
poteka min 1,5 m pod cevmi. 
 
Vakuumski kanal 7.3.2:  
Vakuumski kanal 7.3.4 poteka po zasebnih zemljiščih in delno ob robu ceste v naselju 
Spodnje Jablane in se priključi na primarni vakuumski kanal 7.3.0. (K.V.=241,61, 
K.N.prim=241,51). Kanal sestavljajo cevi PE-HD SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; 
notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline 
d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje cevi se izvede z ELGEF spojkami. Zaradi 
specifike terena je predviden en skok. Na kanalu so locirani trije inšpekcijski jaški in en 
sekcijski zaporni ventil, kar je razvidno v grafičnih prilogah. Naklon nivelete znaša 2,0‰ in 
9,0‰. Dolžina voda znaša 158,87 m. Na kanalu imamo 4 hišne jaške. Nivo podtalnice 
poteka min 1,9 m pod cevmi. Cev, ki poteka pod cestiščem se polno obbetonira. 
 
Vakuumski kanal 7.3.3:  
Vakuumski kanal 7.3.3 poteka ob robu ceste v naselju Zg. Jablane in se priključuje na 
primarni vakuumski kanal 7.3.0. (K.V.=242,50, K.N.prim=242,45). Kanal sestavljajo cevi 
PE-HD SRD11 PN16, nazivnega premera DN90; notranji premer cevi znaša 73,60 mm. 
Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. 
Spajanje cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu sta locirana dva inšpekcijska jaška, 
kar je razvidno v grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 1,2 m pod terenom, njen naklon 
pa znaša 5,0‰. Dolžina voda je 132,1 m in zajema 3 hišne jaške. Nivo podtalnice poteka 
min 2,0 m pod dnom cevi. Cev, ki poteka pod cestiščem se polno obbetonira. 
 
Vakuumski Kanal 7.3.1.1 
Vakuumski kanal 7.3.1.1 odvodnjava del naselja Spodnje Jablane in Cirkovce. Prične se v 
naselju Cirkovce, nato en del trase kanalizacijskega voda poteka v katastrski občini 
Spodnje Jablane in do primarnega kanala ponovno v naselju Cirkovce (K.V.=241,78, 
K.N.prim=241,65). Kanal 7.3.1.1 sestavljajo cevi PE-HD SRD11 PN16, nazivnega premera 
DN110 in DN125, ki potekajo v večini ob cesti, kjer pa potekajo pod cestiščem jih polno 
obbetoniramo. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline d=11-12cm, s kotom 
naleganja 2 α=120°. Spajanje cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu so smiselno 
locirani inšpekcijski jaški in sekcijski zaporni ventili. Lokacija ventilov in inšpekcijskih 
jaškov je razvidna iz grafičnih prilog. Zaradi specifike terena je predvidenih 7 skokov 
(višine 30 cm). Do vakuumske postaje imamo 10 skokov, torej višina dviga nivelete znaša 
3,0 m. Niveleta poteka cca 0,8-1,0 m pod terenom, njen naklon pa znaša od 2,0‰ do 
10,0‰. Dolžina kanala znaša 1.265,70 m in zajema 21 vakuumskih hišnih jaškov. Nivo 
podtalnice poteka min 2,7 m pod dnom cevi. Na kanal 7.3.1.1 se predvidoma priključujejo 
naslednji sekundarni kanali 7.3.1.1.1., 7.3.1.1.2, 7.3.1.1.3, 7.3.1.1.4 in 7.3.1.1.5 
Vakuumski kanal 7.3.1.1. na svoji trasi med C292 in C276 prečka železniško progo – 
križanje z železniško progo se izvede s podvrtavanjem  pravokotno na železniške tire, cev 
pa zaščitimo z jekleno cevjo ali z bitumenskim zaščitnim slojem (glej detajl križanja). 
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Vakuumski kanal 7.3.1.1.1:  
Vakuumski kanal 7.3.1.1.1 poteka ob robu ceste v naselju Cirkovci, in se priključuje na 
sekundarni kanal 7.3.1.1 (K.V.=241,66, K.N.7.3.1.1=241,55. Kanal sestavljajo cevi PE-HD 
SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi se 
polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje 
cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu so locirani štirje inšpekcijski jaški in en 
sekcijski zaporni ventil, kar je razvidno v grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 0,9 m pod 
terenom, njen naklon pa znaša 2,0‰. Zaradi specifike terena je predviden en skok (višine 
30 cm). Do vakuumske postaje imamo 7 skokov, torej višina dviga nivelete znaša 2,1 m. 
Dolžina voda je 222,90 m in zajema 4 vakuumske hišne jaške. Nivo podtalnice poteka min 
3,2 m pod dnom cevi.  
 
Vakuumski kanal 7.3.1.1.2:  
Vakuumski kanal 7.3.1.1.2 se začne v Cirkovcih, en del pa poteka v Spodnjih Jablanah, 
kjer se priključuje na sekundarni kanal 7.3.1.1 (K.V.=242,82, K.N.prim=242,70). Kanal 
poteka ob robu ceste, kjer pa prečka vozišče ga polno obbetoniramo. Vakuumski kanal 
sestavljajo cevi PE-HD SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi 
znaša 90,0 mm. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom 
naleganja 2 α=120°. Spajanje cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu je lociranih 
pet inšpekcijskih jaškov in dva sekcijska zaporna ventila, kar je razvidno v grafičnih 
prilogah. Niveleta poteka cca 1,0 m pod terenom, njen naklon pa znaša 2,0‰. Zaradi 
specifike terena so predvideni 3 skoki (višine 30 cm). Do vakuumske postaje imamo 10 
skokov, torej višina dviga nivelete znaša 3,00 m. Dolžina voda je 276,28 m in zajema 4 
vakuumske hišne jaške. Nivo podtalnice poteka min 3,7 m pod dnom cevi.  
 
Vakuumski kanal 7.3.1.1.3:  
Vakuumski kanal 7.3.1.1.3 poteka ob robu ceste v naselju Cirkovci, in se priključuje na 
sekundarni kanal 7.3.1.1 (K.V.=242,69, K.N.7.3.1.1=242,50. Kanal sestavljajo cevi PE-HD 
SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi se 
polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje 
cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu je lociran en inšpekcijski jašek in en 
sekcijski zaporni ventil, kar je razvidno v grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 0,9 m pod 
terenom, njen naklon pa znaša 2,0‰. Zaradi specifike terena so predvideni trije skoki 
(višine 30 cm). Do vakuumske postaje imamo 9 skokov, torej višina dviga nivelete znaša 
2,7 m. Dolžina voda je 71,50 m in zajema 2 hišna jaška. Nivo podtalnice poteka min 3,5 m 
pod dnom cevi.  
 
Vakuumski kanal 7.3.1.1.4:  
Vakuumski kanal 7.3.1.1.4 poteka v naselju Cirkovci in se priključuje na sekundarni kanal 
7.3.1.1 (K.V.=242.46, K.N.7.3.1.1=242,30). Kanal sestavljajo cevi PE-HD SRD11 PN16, 
nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi se polagajo na 
peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje cevi se 
izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu so locirani trije inšpekcijski jaški in en sekcijski 
zaporni ventil, kar je razvidno v grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 0,9 m pod terenom, 
njen naklon pa znaša 2,0‰. Zaradi specifike terena so predvideni 3 skoki (višine 30 cm). 
Do vakuumske postaje imamo 9 skokov, torej višina dviga nivelete znaša 2,7 m. Dolžina 
vakuumskega voda je 158,60 m in zajema 4 vakuumske hišne jaške. Nivo podtalnice 
poteka min 3,5 m pod dnom cevi.  
 
  



 
biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o. 

 

27/31 
 

 
Vakuumski kanal 7.3.1.1.5:  
Vakuumski kanal 7.3.1.1.5 poteka ob robu ceste v naselju Cirkovci in se priključuje na 
sekundarni kanal 7.3.1.1 (K.V.=242.30, K.N.7.3.1.1=242,05). Vakuumski kanal sestavljajo 
cevi PE-HD SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 
mm. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 
α=120°. Spajanje cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu so locirani trije inšpekcijski 
jaški in en sekcijski zaporni ventil, kar je razvidno v grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 
0,9 m pod terenom, njen naklon pa znaša 2,0‰. Zaradi specifike terena so predvideni 3 
skoki (višine 30 cm). Do vakuumske postaje imamo 9 skokov, torej višina dviga nivelete 
znaša 2,7 m. Dolžina voda je 137,71 m in zajema 3 vakuumske hišne jaške. Nivo 
podtalnice poteka min 3,6 m pod dnom cevi.  
 
Vakuumski kanal 7.3.1.2:  
Vakuumski kanal 7.3.1.2 poteka v Cirkovcih in se priključuje na primarni kanal 7.3.1. 
(K.V.=241,28, K.N.prim=241,21). Cev pod voziščem se polno obbetonira. Kanal sestavljajo 
cevi PE-HD SRD11 PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 
mm. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 
α=120°. Spajanje cevi se izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu so locirani trije inšpekcijski 
jaški in en sekcijski zaporni ventil, kar je razvidno v grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 
1,0 m pod terenom, njen naklon pa znaša 2,0‰. Zaradi specifike terena sta predvidena 
dva skoka (višine 30 cm). Do vakuumske postaje imamo 5 skokov, torej višina dviga 
nivelete znaša 1,5 m. Dolžina voda je 114,40 m in zajema 3 hišne jaške. Nivo podtalnice 
poteka min 2,5 m pod dnom cevi.  
 
Vakuumski kanal 7.3.1.3:  
Vakuumski kanal 7.3.1.3 poteka ob robu ceste v naselju Cirkovci in se priključuje na 
primarni kanal 7.3.1. (K.V.=240,86, K.N.prim=240,81). Kanal sestavljajo cevi PE-HD SRD11 
PN16, nazivnega premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi se polagajo 
na peščeno posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje cevi se 
izvede z ELGEF spojkami. Na kanalu so locirani trije inšpekcijski jaški in en sekcijski 
zaporni ventil, kar je razvidno v grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 0,9 m pod terenom, 
njen naklon pa znaša 2,0‰. Dolžina voda je 138,10 m in zajema 5 hišnih jaškov. Nivo 
podtalnice poteka min 2,5 m pod dnom cevi.  
 
Vakuumski kanal 7.3.1.4:  
Vakuumski kanal 7.3.1.4 poteka v Cirkovcih in se priključuje na primarni kanal 7.3.1. 
(K.V.=241,05, K.N.prim=240,95). Kanal poteka ob robu ceste, kjer pa prečka vozišče ga 
polno obbetoniramo. Vakuumski kanal sestavljajo cevi PE-HD SRD11 PN16, nazivnega 
premera DN110; notranji premer cevi znaša 90,0 mm. Cevi se polagajo na peščeno 
posteljico debeline d=11cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje cevi se izvede z 
ELGEF spojkami. Na kanalu so locirani štirje inšpekcijski jaški in en sekcijski zaporni 
ventil, kar je razvidno v grafičnih prilogah. Niveleta poteka cca 1,0 m pod terenom, njen 
naklon pa znaša 2,0‰. Zaradi specifike terena predvidimo 2 skoka (višine 30 cm). Do 
vakuumske postaje imamo 9 skokov, torej višina dviga nivelete znaša 2,7 m. Dolžina voda 
je 298,10 m in zajema 5 hišnih jaškov. Nivo podtalnice poteka min 2,4 m pod dnom cevi.  
  



 
biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o. 

 

28/31 
 

 

11.3 Vpliv podtalnice 

Gladina podtalne vode je v celotnem sistemu pod kanalizacijskimi cevmi. Ne pričakujemo 
nobenih vplivov podtalne vode na kanalizacijski sistem, zato niso predvideni nobeni ukrepi 
zaradi varnosti proti izpodrivanju oz. vzgonu in drugo (posteljica, ipd.). Nivo podtalne vode 
je minimalno 0,8 m pod dnom cevi in  je prikazan v vzdolžnih profilih. Gladina potalne 
vode je povzeta iz geološko – geomehanskega poročila št. elaborata: IC 205/08, izdelal 
Irgo Consulting, d.o.o. 

11.4 Prečkanje komunalne kanalizacije z obstoječimi objekti 

- Kanalska veja 7.4.4 prečka potok in sicer z obešanjem na mostno konstrukcijo, ki je 
predvideno med lomoma C115 in C116. 
 

- Kanalska veja 7.4.6 prečka potok in sicer z obešanjem na mostno konstrukcijo, ki je 
predvideno med lomoma C67 in C68. 

 
- Kanalska veja 7.4.7 prečka potok in sicer z obešanjem na mostno konstrukcijo, ki je 

predvideno med lomoma C56 in C57. 
 

- Kanalska veja 7.4.8 prečka potok in sicer z obešanjem na mostno konstrukcijo, ki je 
predvideno med lomoma C18 in C19. 

 
- Kanalska veja 7.4.3 prečka potok in železniško progo. Potok prečka z obešanjem na 

mostno konstrukcijo, ki je predvideno med lomoma C148 in C149. Železniško progo 
križamo na odseku Ptuj – Slovenska Bistrica v naselju Šikole med lomoma C201 in 
C202. Prečkanje proge se izvede s podvrtavanjem pravokotno na tire. V območju 
tirov se PE-HD kanal zaščiti z jekleno cevjo. 

 
- Kanalska veja 7.3.1.1 prečka železniško progo na odseku Ptuj – Slovenska Bistrica 

v naselju Spodnje Jablane, med lomoma C276 in C292. Prečkanje proge se izvede 
s podvrtavanjem pravokotno na tire. V območju tirov se PE-HD kanal zaščiti z 
jekleno cevjo. 

11.5 Kanalizacijske cevi 

Tlačni vodi so iz PE-HD SRD11 iz polietilena PN16. Nazivni premeri cevi DN opisujejo po 
standardu CEN nazivni premer cevi, izražen v milimetrih Vse cevi se polagajo na peščeno 
posteljico debeline d=11-13cm, s kotom naleganja 2 α=120°. Spajanje cevi se izvede z 
ELGEF spojkami.  
  
Tabela 2: zunanji in notranji premeri predvidenih tlačnih PE cevi  
 

DN 
Zunanji premer 

(mm) Debelina stene (mm) Notranji premer (mm) 

90 90 8,2 73,60 

110 110 10 90,0 

125 125 11,4 102,2 

140 140 12,7 114,6 

160 160 14,6 130,8 

180 180 16,4 147,2 
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11.6 Inšpekcijski jaški, sekcijski zaporni ventili, hišni priključki  

Sestavni del cevovoda so inšpekcijski jaški, ki so v funkciji pregledovanja, morebitnega 
čiščenja cevovoda in ugotavljanja mesta poškodbe kanala. Inšpekcijski jaški se locirajo na 
cca. 150 m oz. manj. Na koncu vsakega komunalnega kanala so končni inšpekcijski jaški 
(glej detajl). Na trasi cevovoda se smiselno locirajo sekcijski zaporni ventili, na razdalji 
200-500 m, v funkciji zapiranja posameznih vej, oziroma posameznih odsekov kanalskih 
vej v primeru vzdrževanja sistema. 
 
Vakuumski hišni jaški so predvideni ob trasi cevovoda izven povoznih površin. Na en 
jašek se predvidoma priključujejo trije stanovanjski objekti. Povezava med vakuumskim 
jaškom in sekundarnim vodom je narejena iz PE-HD cevi DN90 in je dolga najmanj 5m in 
največ 20m. Od objekta oz. greznice do hišnega priključka praviloma vodi gravitacijska 
cev DN150 (te niso predmet projektne dokumentacije). Globina priključevanja je na cca 
1,0 m. Na vakuumske priključne jaške je prepovedano priključevanje padavinskih voda iz 
streh, parkirišč, zalednih in tujih voda.      

12. Pogoji izvajanja del  

12.1 Zemeljska dela  

- kjer poteka kanalizacija ob obstoječi bankini je potrebno paziti, da se ne poškoduje 
obstoječo cestno telo. V primerih vgradnje kanalizacije v cesto se mora paziti, da se 
ne poškoduje v celoti obstoječo cestno telo ampak samo v širini predvidenega izkopa. 

- Na kanalskih vejah se izkop jarkov za cevovode strojni in ročni v kombinaciji 90 % : 10 
% v težki zemlji. Izkop jarka se izvede pod kotom 90º. Kadar je globina izkopa večja 
od 1m je potrebno izkop zavarovati z vertikalnimi opaži po tehnologiji izvajalca del. 
Material se odlaga min. 1.0 m od roba izkopa, po potrebi pa se odvaža v deponijo, 

- izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno in ob prisotnosti 
predstavnikov upravljavcev, ki jih tudi zakoličijo, tako da ne pride do poškodb 
prizadetih komunalnih vodov 

- križanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu, 
- obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka, 
- dno jarkov mora biti očiščeno in planirano po projektirani niveleti, 
- po položitvi cevovodov je obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela pristojna 

organizacija. Nivelman je potrebno predložiti investitorju oz. nadzoru in je sestavni del 
tehnične dokumentacije za tehnični pregled. Še bolj se za izvedbo polaganja 
cevovoda priporoča laser, 

- zasipavanje cevovodov mora biti izvedeno s kvalitetnim materialom skladno s pogoji 
za zasipe glede na zbitost zasipnega materiala. Iz zasipnega materiala je potrebno 
odstraniti večje kamenje, ki bi utegnilo poškodovati cev. Posebno pozornost mora 
izvajalec posvetiti zasipu cevi v coni zasipa. Potrebna je dobra zbitost zemljine bočno 
ob cevi, 

- pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih šele po 
izvedeni tlačni preizkušnji. 

- Kanalizacija poteka v večini v cestnem telesu, kjer je potreben prekop vozišča in 
preplastitev obrambne plasti: 

 Na kanalu 7.4.7 se v širini 1 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina po 

celotni dolžini niza, 

 Na kanalu 7.4.8 se v širini 2 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina od 

začetka kanala do jaška K.J.C21 

 Na kanalu 7.4.4 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina 

od začetka kanala do jaška K.J.C112, nato se kanal prestavi v cesto v os 

voznega pasu, zato se zamenja celotni vozni pas, 
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 Na kanalu 7.4.5 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina 

po celotni dolžini niza, 

 Na kanalu 7.4.3 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina 

po celotni dolžini niza, 

 Na kanalu 7.4.3.1 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina 

po celotni dolžini niza, 

 Na kanalu 7.4.1 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina 

po celotni dolžini niza, 

 Na kanalu 7.4.11 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina 

po celotni dolžini niza, 

 Na kanalu 7.3.2 se v širini 3 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina od 

začetka kanala do jaška K.J.C244, 

 Na kanalu 7.3.3 se v širini 2 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina po 

celotni dolžini niza, 

 Na kanalu 7.3.4 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina 

po celotni dolžini niza 

 Na kanalu 7.3.1.1 se v širini 3 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina 

od začetka kanala do jaška K.J.C286, nato se do iztoka v obstoječ kanal 

zamenja voziščna konstrukcija v širini 2 m in bankina, 

 Na kanalu 7.3.1.1.2 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in 

bankina od začetka kanala do jaška K.J.C271 

 Na kanalu 7.3.1.1.1 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in 

bankina po celotni dolžini niza, 

 Na kanalu 7.3.1.1.5 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in 

bankina po celotni dolžini niza, 

 Na kanalu 7.3.1.2 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina 

po celotni dolžini niza, 

 Na kanalu 7.3.1.3 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina 

po celotni dolžini niza, 

 Na kanalu 7.3.1.4 se v širini 1,5 m zamenja voziščna konstrukcija in bankina 

po celotni dolžini niza 

 

12.2 Gradbena dela in montažna dela 

- v predmetnem elaboratu so cevovodi predvideni iz PE-HD SRD 11 PN16 v skladu s 
standardom SIST EN 12666-1 in SIST ISO 8772. Cevovodi morajo imeti ustrezen 
atest, 

- spajanje cevi primarnih tlačnih vodov se izvede z ELGEF spojkami  
- vzdolž tras cevovodov se izvrši razkladanje cevi na lesene podstavke, da ne pride do 

poškodb, 
- fazonske komade se deponira tik ob vozliščih na leseno ali očiščeno podlago. 

 

12.3 Tehnični pogoji za izvajanje gradbenih del 

 

Deponiranje izkopanega materiala se vrši po odredbah nadzornega organa, v kolikor ni 
drugače precizirano. 
Izkopi se morajo vršiti po zakoličenem načrtu z kar najbolj točnimi zaseki bočnih strani ter 
planiranjem na koti, ki je odrejena s projektom. Pri izkopih je potrebno predvsem 
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posvečati pozornost odvodnjavanju izkopanih površin tako, da se dela lahko vršijo v 
suhem terenu. 
Pri izvajanju nasipov je potrebno dela izvajati z materiali, ki imajo optimalno vlago, 
kvaliteto vgrajenega materiala pa kontrolirati s sprotnimi meritvami modula stisljivosti 
(ME).  
Pri zasipavanju cevovodov se material vgrajuje v slojih in komprimira tako, da je dosežena 
stopnja zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu.  
 
Pri izvajanju križanja s komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati izključno pod 
nadzorom upravljalca komunalnega voda in pri izvajanju križanja z železniško 
progo je potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom upravljalca železnic. 
 
Obračun izkopanega materiala se vrši v raščenem stanju, oziroma po volumnu 
izvedenega nasipa. 
 

13. Zaključek 

Predmetna dokumentacija obravnava sekundarni kanalizacijski sistem naselji Cirkovce, 
Zgornje Jablane, Spodnje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca. Sekundarna 
kanalizacija zajema kanale 7.4.7, 7.4.8, 7.4.6, 7.4.2, 7.4.5, 7.4.4, 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.1, 
7.4.9, 7.4.10, 7.4.11, 7.3.3, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.1.1, 7.3.1.1.1, 7.3.1.1.2, 7.3.1.1.3, 7.3.1.1.4, 
7.3.1.1.5, 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.1.4, ki se na več mestih navezujejo na primarni 
kanalizacijski sistem (predmet projekta 756-2; Lineal d.o.o.). Skupna dolžina 
sekundarnega kanalizacijskega sistema je 7266,00 m. 
 
Sekundarni kanalizacijski sistem predstavlja dopolnjuje primarni sistem in s tem omogoča 
celostno odvodnjo komunalnih odpadnih vod iz obravnavanega območja. 
 

Projektantska ocena investicije sekundarnega kanalizacijskega sistema na območju 
naselji Cirkovce, Zgornje Jablane, Spodnje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca znaša 
2.041.127,60 € brez DDV. 
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