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TEHNIČNO POROČILO 
 
 
1.0 UVOD 
 
Investitor namerava na območju naselij Sedovec in Podgozd urediti vodooskrbo. V ta namen 
je predvidena izgradnja novega vodovodnega omrežja od obstoječega vodovoda Voglarji - 
Podgozd do naselja Sedovec. 
 
 
2.0 PREDHODNA DOKUMENTACIJA 
 
Pri izdelavi načrta so bile upoštevane naslednje strokovne podloge in predhodno izdelana 
dokumentacija: 

 projekt PGD "Vodovod Repovše – Podgozd", št. proj. 025-34/08, SPIT d.o.o., november 
2008 

 kataster obstoječega vodovodnega omrežja, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 

 geodetski načrt, Geo-biro d.o.o., oktober 2016 

 idejni projekt »Vodovod Sedovec – Podgozd«, št. proj. P-764/14, Hydrotech d.o.o., 
oktober 2016 

 
 
3.0 OBSTOJEČE STANJE 
 
Naselje Sedovec se nahaja na območju KS Ravnica in se razteza do naselja Podgozd na 
severu ter do naselja Voglarji na vzhodu. Geografsko se obravnavano območje razteza od 
nadmorske višine 550 m.n.m. do 760 m.n.m..  
 
Zahodno in južno od naselja Sedovec poteka državna cesta R3 – 608, odsek 1067 Solkan – 
Lokve. 
 
Na obravnavanem območju je zgrajenih 15 stanovanjskih hiš, katere se raztezajo od 
nadmorske višine 550 m.n.m. do 760 m.n.m.  
 
Obravnavano območje nima javnega vodovodnega omrežja. Vodooskrba je urejena z 
individualnimi kapnicami in zbiralniki vode. Najbližja vodovodna linija poteka od Podgozda do 
Voglarjev in je sestavni del vodovodnega sistema Čepovan – Lokve – Trnovo.  
 
 
4.0 PREDLAGANA UREDITEV VODOOSKRBE 
 
4.1 Zasnova   
 
Na obravnavanem območju je zgrajenih 15 stanovanjskih hiš. Glede na OPN Mestne občine 
Nova Gorica predvidevamo, da se bo na obravnavanem območju lahko dodatno zgradilo še 
cca 15 stanovanjskih objektov. Centralne dejavnosti niso predvidene. 
 
Vodooskrba naselja Sedovec je zasnovana tako, da bo nov vodovod na obravnavanem 
območju zagotavljal zadostno količino sanitarne vode in ustrezne tlačne razmere za vse 
uporabnike tako za sedanjo kot predvideno stanovanjsko pozidavo, ne bo pa zagotavljal 
požarne vode. 
 
Za vodni vir se bo koristilo obstoječe vodovodno omrežje Voglarji – Podgozd, katero se 
napaja iz vodohrana Rijavci, na nadmorski višini 838 m n.m.. Tlačno črto na priključnem 
mestu vzdržuje reduktor tlaka, ki se nahaja na vodovodu pri hišni številki “Voglarji 6”. 
Reduktor je na nadmorski višini 765.00 m n.m. in ima nastavljen izhodni tlak 3.8 Bar. 
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Nov vodovod se na obstoječe vodovodno omrežje naveže na lokalni cesti JP785361, odsek 
Podgozd – Voglarji, kjer poteka obstoječa vodovodna linija iz PE DN75.  
 
4.2 Opis vodovoda 
 
Vodovod 1, dolžine 1715 m, se začenja v novem vodovodnem jašku VJ1, kateri je predviden 
na križišču v bližini objekta s hišno številko "Voglarji 19". Vodovod najprej poteka po stezi, 
zatem pa zavije po travniku do objekta s hišno številko »Podgozd 1«. Pri hiši trasa zavije 
preko travnika in po obstoječi pešpoti do nižje ležečega gozda. Skozi gozd se trasa delno 
prilagaja pešpoti s tem, da se krivine nekoliko izravnajo. Iz gozda preide trasa pri objektu s 
hišno številko "Ravnica 55". Od tu naprej poteka trasa vodovoda vzdolž ceste JP 784821 do 
križišča s cesto JP 784801. Od križišča poteka trasa vodovoda vzdolž ceste JP 784801 do 
objekta s hišno številko "Ravnica 47", kjer se zaključi. 
 
Vodovod 1 se izvede s PEHD PE100 RC dimenzije DN75. Niveleta cevovoda poteka na 
globini cca 1.30 m. Na trasi vodovoda 1 so predvideni 4 AB vodovodni jaški na mestih, kjer 
so predvideni odcepi in reduktorji tlaka. Njihove lokacije so razvidne v situaciji ureditve in v 
vzdolžnem profilu vodovoda: 
 

 VJ1, zunanjih dimenzij 1.60mx1.50m in globine 2.30m, je lociran v stacionaži vodovoda 
1 v km 0+000,00; v jašku je predviden odcep 
 

 VJ PRV-1, zunanjih dimenzij 2.40mx1.60m in globine 2.30m, je lociran v stacionaži 
vodovoda 1 v km 0+593,07; v jašku je predviden reduktor tlaka 

 

 VJ PRV-2, zunanjih dimenzij 2.40mx1.60m in globine 2.30m, je lociran v stacionaži 
vodovoda 1 v km 1+137,80; v jašku je predviden reduktor tlaka 
 

 VJ2, zunanjih dimenzij 1.60mx1.50m in globine 2.30m, je lociran v stacionaži vodovoda 
1 v km 1+318,82; v jašku je predviden odcep 

 
Vodovod 2, dolžine 385 m, začenja v novem vodovodnem jašku VJ2, kateri je predviden v 
križišču cest JP 784801 in dostopne ceste v bližini objekta s hišno številko "Ravnica 52". 
Trasa vodovoda poteka po dostopni poti k hišni številki "Ravnica 51", ter naprej po poti in 
preko travnika do hišne številke "Ravnica 46". Vodovod 2 nato prečka državno cesto R3 – 
608, odsek 1067 Solkan – Lokve na lokaciji med objektoma s hišno številko "Ravnica 46" in 
hišno številko "Ravnica 46A" in se zaključi v vozlišču V19. 
 
Vodovod 2 se izvede s PEHD PE100 RC dimenzije DN63. Niveleta cevovoda poteka na 
globini cca 1.30 m. Na trasi vodovoda 2 je predviden 1 AB vodovodni jašek na mestu, kjer je 
predviden reduktor tlaka. Njegova lokacija je razvidna v situaciji ureditve in v vzdolžnem 
profilu vodovoda: 
 

 VJ PRV-3, zunanjih dimenzij 1.60mx1.50m in globine 2.30m, je lociran v stacionaži 
vodovoda 2 v km 0+142,59; v jašku je predviden reduktor tlaka 

 
Vzdolž trase novih vodovodov se uredi odcepe za hišne priključke do posameznih 
odjemalcev.  
 
 
5.0 HIDRAVLIČNO DIMENZIONIRANJE 
 
Obravnavan vodovod služi za zagotavljanje sanitarne vode. Vodovodno omrežje naselij 
Sedovec in Podgozd je del vodovodnega sistema, ki se napaja iz Čepovana, ter preko 
vodohrana Rijavci napaja naselje Trnovo, ter poteka do Voglarjev in Podgozda. 
 



Načrt vodovoda                                                                                                                                        Stran 3 od 7  

 

Ureditev vodovodnega omrežja na območju naselij Sedovec in Podgozd, PZI                                   HYDROTECH 

Hidravlično dimenzioniranje projektiranega vodovoda je bilo podrobno obdelano v idejnem 
projektu »Vodovod Sedovec – Podgozd«, št. proj. P-764/14, Hydrotech d.o.o., oktober 2016. 
Rezultati kažejo, da zagotavlja nov vodovod na obravnavanem območju v Sedovcu ustrezne 
hidravlične razmere za oskrbo s sanitarno vodo, tako za obstoječo porabo, kot tudi za 
bodočo porabo vključno z upoštevanjem nove stanovanjske pozidave po OPN Mestne 
občine Nova Gorica. 
 
 
6. IZVEDBA 
 
Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na 
območju trase predvidenih posegov, da se prepreči morebitne okvare. Preveriti je 
potrebno tudi situativno in višinsko lego obstoječih vodovodov na priključnih mestih.  
 
Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. V načrtu je 
predviden izkop pretežno s pikiranjem. Ob objektih in zidovih se izkope izvaja tako, da ne bo 
ogrožena njihova stabilnost. Po potrebi se obstoječe objekte podpre. Ustrezno je potrebno 
poskrbeti tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo. 
 
Na cestnih asfaltiranih površinah je potrebno pred pričetkom izvajanja del asfaltno vozišče 
zarezati, da je omogočeno pravilno krpanje vozišča.  
 

6.1 Cevovodi 
 
Vodovod se izvede s PEHD PE100 RC cevmi dimenzije DN63 (Di=51.4) in DN75 (Di=61.4), 
tlačne trdnosti PN16. Zunanji zaščitni plašč je iz PP, debeline 3 mm. Polagamo jih na 
peščeno posteljico debeline 10+DN/10. Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 
N/mm2, komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm2. Zasip cevi se do višine 30 
cm nad temenom cevi izvaja s peščenim materialom frakcije 4/8 mm z ročnim 
komprimiranjem. Preostali zasip se pod neutrjenimi površinami izvaja z nabitim zemeljskim 
materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, pod utrjenimi pa s tamponskim 
drobljencem s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 98% SPP. 
 
Pri prečnih prekopih na asfaltiranih cestnih površinah je na zaključno plast zasipa iz 
tamponskega materiala potrebno začasno položiti PVC folijo in vgraditi zaključno plast 
betona C20/25 v debelini obstoječega asfalta. Po končani konsolidaciji zasipa se zaključna 
plast betona odstrani in nadomesti z asfaltom. 
 
Po končanem zasipu se prometne površine na lokalni cesti ponovno asfaltira z nosilno 
plastjo bituminiziranega drobljenca (AC 22 base B70/100, A4/Z5) v debelini 5 cm in obrabno/ 
zaporno plastjo bitumenskega betona (AC 8 surf B 70/100, A4 zrna Z2)  v debelini 3 cm.  
 
Po končanem zasipu se prometne površine na državni cesti ponovno asfaltira z nosilno 
plastjo bituminiziranega drobljenca (AC 22 base B50/70, A3) v debelini 7 cm in obrabno/ 
zaporno plastjo bitumenskega betona (AC 8 surf B 50/70, A4 zrna Z2)  v debelini 3 cm.  
 
Ostale površine, poškodovane zaradi gradbenih del, se ponovno vzpostavi v predhodno 
stanje. 
 
Vodovodne cevi se polaga s projektirano niveleto na globino, ki je definirana v vzdolžnih 
profilih. 
 
Posamezni odcepi v smeri proti uporabnikom se izvedejo s PE cevmi DN32, tlačnega 
razreda PE100 PN10, katere se vstavi v zaščitno cev stigmaflex DN90. 
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6.2 Vodovodni jaški 
 
Vodovodni jaški se izvedejo iz armiranega betona C25/30. Jaški so na zunanji strani 
hidroizolirani, ter zaščiteni z XPS debeline 3 cm. Vstopne odprtine so dimenzije 60x60 cm in 
pokrite z litoželeznim pokrovom, nosilnosti 250 kN oz. 400 kN. Vstop v jašek omogočajo 
vstopne lestve iz nerjavečega jekla in z teleskopskimi podaljški. Montažno odprtino jaška se 
zabetonira do cevovoda, sam stik pa se zatesni s trajnoelastičnim kitom.  
 
Fazonski kosi na cevovodih in v jaških so iz duktilnega litega železa, zunanje in notranje 
antikorozijsko zaščiteni. Montažni načrti in specifikacije fazonskih kosov v jaških so podane v 
grafični prilogi in tekstualni prilogi. 
 
6.3 Potek vodovoda v občinski cesti 
 
Predvideni vodovod poteka vzdolž občinskih cest na naslednjih odsekih: 

 vzdolž občinske ceste z oznako JP 784821 Ravnica-Draga med vozliščem V30 in 
jaškom VJ PRV-2 v dolžini 309 m 

 vzdolž občinske ceste z oznako JP 784801 Sedovec-Podgozd med jaškom VJ PRV-2 in 
vozliščem V66 v dolžini 578 m 

 
Vzdolžni vkop vodovoda v cestno telo se izvede skladno s projektnimi pogoji upravljalca 
ceste po priloženem detajlu in z niveleto na globini, ki je definirana v vzdolžnih profilih. 
Vodovod se načeloma polaga z niveleto dna cevi na globini 1.30 m od vozišča. 
 
Vzdolžni vkopi v cestno telo se izvedejo v skladu s tehnično specifikacijo TSC 08.512: 
Varstvo cest: Izvajanje prekopov na voznih površinah. Na odsekih, kjer so predvideni 
vzdolžni vkopi v cestno telo, se izvede preplastitev celotnega voznega pasu vozišča. 
 
Prečkanja občinskih cest z vodovodom niso predvidena, razen deloma s hišnimi priključki od 
priključnega mesta (vodomera) do vodovoda. 
 
Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in 
pooblaščeno podjetje. Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega, 
usposobljenega in registriranega nadzornega organa.  
 
Izvajalec del mora pred začetkom gradnje določiti prometni režim preko gradbišča, ki bo 
usklajen z uporabniki. Zaradi oviranja prometa na občinskih cestah si mora izvajalec na 
podlagi tehnologije izvajanja del pridobiti dovoljenje za delno ali popolno zaporo določene 
občinske ceste. 
 
Vso prometno signalizacijo in opremo je treba med izvajanjem del ustrezno zavarovati ali 
začasno odstraniti  ter jo po končanju del ponovno postaviti na iste lokacije. Na voziščih cest, 
kjer se izvede preplastitev, je potrebno izvesti nove talne obeležbe.  
 
Pred dokončanjem del mora izvajalec gradbišče očistiti ter odvečni in odpadni material 
odpeljati na ustrezno odlagališče. Zaradi preglednosti na občinskih cestah mora biti ves 
material od zunanjega roba vozišča občinskih cest oddaljen vsaj 3.0 m ter odložen in 
shranjen tako, da je zagotovljena varnost prometa na cesti. 
 
Pri poškodbah vozišča, sistema odvodnjavanja ali drugih elementov občinskih cest zaradi 
neprimerne tehnologije izvajanja del mora izvajalec takoj odpraviti poškodbe in vzpostaviti 
prvotno stanje na svoje stroške. 
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6.4 Potek vodovoda v državni cesti 
 
Gradnja vodovoda je predvidena v varovalnem pasu in cestnem telesu državne ceste R3-
608, odsek 1067, Solkan – Lokve. Potek vodovoda v državni cesti je potrebno izvesti skladno 
s projektnimi pogoji upravljalca.  
 
Prečni potek čez državno cesto je predviden na naslednji lokaciji: 

 vodovod 2, dimenzije DN63, prečka državno cesto Solkan – Lokve, št. ceste: R3-608, 
odsek ceste: 1067, v stacionaži km 8+272; prečkanje se izvede s prekopom vozišča 

 
Potek v varovalnem pasu državne ceste je predviden na naslednji lokaciji: 

 vodovod 2, dimenzije DN63, poteka v varovalnem pasu državne ceste (levo po dostopni 
poti ob cesti) Solkan – Lokve, št. ceste: R3-608, odsek ceste: 1067, od km 8+252m do 
km 8+272m, v dolžini 20 m. 

 vodovod 2, dimenzije DN63, poteka v varovalnem pasu državne ceste (desno po 
dostopni poti ob cesti) Solkan – Lokve, št. ceste: R3-608, odsek ceste: 1067, od km 
8+272m do km 8+287m, v dolžini 15 m. 

 
Prečkanje državne ceste se izvede po priloženem detajlu skladno s projektnimi pogoji 
upravljalca ceste s prečnim prekopom vozišča po TSC 08.512:2005 Varstvo cest: Izvajanje 
prekopov na voznih površinah. Na mestu prečnega prekopa je predvidena sanacija cestišča 
v dolžini gradbenega posega. Sanacija asfaltnega vozišča se izvede v dolžini 12 m ter širini 
4.8 m in je prikazana v situaciji ureditve. Na območju sanacije ceste se zamenja zaporni sloj 
tudi na delu, kjer se ne izvaja izkop. Vodovod se vgradi v zaščitno cev iz PEHD cevi dimenzij 
DN250, dolžine 11 m. Zaščitna cev se na obeh straneh zaključi s poliuretanskim polnilom. 
 
Na območju posega v državno cesto mora izvajalec del vso prometno signalizacijo in opremo 
ustrezno zavarovati ali prestaviti ter jo po dokončanju del v prisotnosti koncesionarja za 
vzdrževanje državnih cest ponovno postaviti na iste lokacije.  
 
Za dostop do gradbišča celotnega objekta se uporabljajo obstoječe cestne povezave, novi 
cestni priključki na državno cesto niso dovoljeni. 
 
Dela na predmetnem objektu v območju državne ceste lahko izvaja samo usposobljeno, 
registrirano in pooblaščeno podjetje. Gradbena dela v območju cestnega telesa in cestnega 
sveta državne ceste se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega koncesionarja za 
nadzor državnih cest.  
 
Pri zakoličbi trase mora obvezno sodelovati predstavnik usposobljenega, registriranega in 
pooblaščenega podjetja za redno vzdrževanje državnih cest. 
 
Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste, jo mora izvajalec del takoj očistiti. Če bo 
med gradnjo prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih mora izvajalec redno 
čistiti že med delom, posebno pa po dokončanju del. Pred dokončanjem del mora izvajalec 
gradbišče očistiti ter odvečni in odpadni material odpeljati na ustrezno odlagališče. Ves 
odkopani material je treba sproti odvažati na odlagališče. Ponovno vgrajevanje odkopanega 
materiala ni dovoljeno. 
 
Izvajalec del mora pred začetkom gradnje izdelati projekt tehnologije gradnje in ureditve 
gradbišča s prikazom dostopa na javno cestno omrežje.  
 
V primeru izvedbe delne ali popolne zapore državne ceste mora izvajalec gradbenih del 
pridobiti na osnovi Zakona o javnih cestah ter Pravilnika o načinu označevanja in 
zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, ustrezno dovoljenje za delno in 
popolno zaporo državne ceste. 
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6.5      Križanja in približevanja s komunalnimi vodi 
 
Na obravnavanem območju potekajo naslednje obstoječe komunalne naprave: 

 vodovodno omrežje 

 nadzemno TK omrežje 

 nadzemno in podzemno elektroenergetsko omrežje 
 
Trasa predvidenega vodovoda se križa z obstoječim TK in elektroenergetskim omrežjem. 
Lokacije predvidenih križanj so prikazane v situacijah ureditve in v vzdolžnih profilih na 
podlagi podatkov, posredovanih od upravljalcev.  
Potek tras vodovoda se v največji možni meri prilagaja trasam obstoječih podzemnih 
komunalnih vodov tako, da je predvidenih čimmanj posegov v njihove trase oziroma čimmanj 
prestavitev.  
 
Križanja in približevanja s komunalnimi napravami se izvedejo pod pogoji in po navodilih 
njihovih upravljalcev po priloženih detajlih. Pri tem se upoštevajo zahtevani odmiki in 
morebitne zaščite tangiranih vodov.  
 
Elektroenergetsko omrežje 
 
Na območju predvidene gradnje potekajo SN 20 kV daljnovodi ter podzemni in nadzemni NN 
vodi. Objekta Ravnica 53 in 53a se z električno energijo napajata preko podzemnih NN 
vodov, kateri potekajo z droga NN omrežja, ki je lociran ob severnem robu parcele št. 1102/1 
k.o. Ravnica. Križanje z navedenimi NN vodi je prikazano v situaciji ureditve in vzdolžnem 
profilu vodovoda in se izvede po priloženem detajlu.  
 
Pred pričetkom del mora izvajalec v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo obstoječih 
elektroenergetskih vodov in naprav. Gradbena dela v bližini podzemnih elektroenergetskih 
naprav je potrebno izvajati z ročnim izkopom pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro 
Primorska d.d. in z upoštevanjem veljavnih varnostnih in tehničnih pravil za delo v bližini 
naprav pod napetostjo. S tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih 
delov tako, da ni možno njihovo približevanje v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 2 
m.  
 
TK omrežje 
 
Gradnja vodovoda na območju naselij Sedovec in Podgozd predvidoma ne bo ogrozila 
obstoječega TK omrežja. Pri gradbenih delih v bližini zračnih TK kablov je potrebno pazljivo 
ravnanje z gradbeno mehanizacijo. Glede morebitne zaščite ali odmikov TK omrežja med 
izvajanjem del se mora izvajalec dogovoriti s skrbnikom 
 
6.6 Vplivi na vodni režim ali stanje voda  
 
Križanja vodovoda z vodotoki niso predvidena.  
 
Območje predvidenega posega se nahaja deloma v 2. in deloma v 3. varstvenem pasu 
območja vodnega zajetja Mrzlek ob Soči, zato je potrebno dosledno upoštevati omejitve in 
pogoje iz Odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja 
Mrzlek ob Soči pri Novi Gorici (Uradno glasilo, št.7/84 in 14/87) in na območju 2. varstvenega 
pasa kraških vodnih virov Trnovsko-Banjške planote, ki jo je kljub temu, da predlog zaščite 
vodnih virov še ni bil sprejet, potrebno zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov 
ustrezno ščititi. 
 
Za preprečevanje škodljivih vplivov na stanje podzemnih voda in vodni režim mora izvajalec 
upoštevati naslednje ukrepe:  
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 za varovanje vode in tal neposredne okolice posega pred emisijami gradbene 
mehanizacije in vozil je potrebno med izvajanjem gradnje objekta zagotoviti pazljivo 
ravnanje in skrb za tehnično brezhibno mehanizacijo, da se prepreči izlitja goriv, olj in 
maziv;  

 vso mehanizacijo, ki se uporablja na gradbišču, je potrebno vsakodnevno servisirati in 
kontrolirati z vidika tehnične neoporečnosti;  

 oskrba vozil z gorivom in mazivi se mora opravljati na benzinskih servisih ali na za to 
ustrezno opremljenih ploščadih, na gradbišču pa le z uporabo mobilne pretakalne 
ploščadi.  

 
Po podatkih Osnovne geološke karte – list Gorica in Palmanova, se del posega v bližini 
naselja Podgozd nahaja na območju rjavo sivega do belega apnenca (K1,2), preostali del na 
območju naselja Sedovec pa na območju belega gostega in zrnastega rudistnega apnenca 
(K2/2). 
 
Na osnovi zgoraj opisanih morfološko-geoloških karakteristik območja lahko sklepamo, da se 
bo gradnja odvijala na stabilnem območju apnenca. Večji del trase vodovoda poteka po 
obstoječih cestah in pešpoteh, tako da se ne pričakuje problemov glede plazenja. Glede na 
to, da na obravnavani lokaciji ni izdelanih predhodnih geološko-geomehanskih raziskav 
predlagamo, da se med izkopom zagotovi prisotnost geomehanika. Ocenjujemo, da izdelava 
geološko-geomehanskega poročila ni potrebna. 
 
 
7.     OPOZORILA PROJEKTANTA 
 
V skladu s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode je potrebno rekonstruiran 
vodovod najmanj dezinfecirati. Dezinfekcijo se izvede po standardu SIST EN805.  
Po končanih delih je potrebno na vseh novih cevovodih izvesti tlačni preizkus po določilih 
SIST EN805. Preiskusni tlak se se izračuna po naslednjih formulah (privzamemo manjšo 
vrednost): 
 
STP=MDPa x 1.5 
STP=MDPa + 5 bar  
 
Za obravnavano območje znaša največji stacionarni tlak MDPa=5.75 bar, izračunani 
preiskusni tlak pa je STP= 8.62 bar. 

       
Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko - tehnične predpise o varstvu pri 
delu, zlasti pa vse varstvene ukrepe za zaščito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolž 
izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce in 
avtomobilski promet, ureditev zapore ali urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge 
potrebne ukrepe. 
 
Odvoz odpadnega gradbenega materiala in viška izkopanega materiala je predviden na 
urejeno deponijo gradbenega materiala. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/08) je potrebno gradbene odpadke začasno 
skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od 
drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, ter z njimi ravnati tako, da jih je mogoče 
obdelati.  
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.  
         
 
                     Odgovorni projektant: 
          Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad. 
       


