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TEHNIČNO POROČILO 
 
 
1.0 UVOD 
 
Investitor Mestna občina Nova Gorica namerava na območju Korpa v naselju  Branik urediti 
kanalizacijo, s katero se bodo komunalne odpadne vode objektov obravnavanega območja 
prečrpale do obstoječega kanalizacijskega sistema naselja Branik. Čiščenje komunalnih 
odpadnih vod je predvideno na čistilni napravi Branik.  
 
Predvidena gradnja obsega ureditev fekalnih kanalov, razbremenilnika in črpališča fekalnih 
vod. Na odseku, kjer se z izradnjo kanalizacije posega v območje trase obstoječega 
vodovoda, je predvidena njegova prestavitev. 
 
Projekt je vsebinsko sestavljen iz dveh načrtov: načrta kanalizacije in načrta elektroinštalacij. 
V načrtu kanalizacije je obdelana fekalna kanalizacija vključno z odcepi za hišne priključke 
do meje individualnih parcel, v načrtu elektroinštalacij pa NN priključek za črpališče.  
 
 
2.0 PREDHODNA DOKUMENTACIJA 
 
Pri izdelavi načrta so bile upoštevane naslednje strokovne podloge in predhodno izdelana 
dokumentacija: 

 topografski načrt obstoječega stanja, izmera Geobiro d.o.o., Nova Gorica, marec 2016 

 PGD »Kanalizacija Branik, območje Cvetrož, Bizjaki, Birsi«, Hydrotech d.o.o., št.proj. P-
265B/03, marec 2007 

 
 
3.0 OBSTOJEČE STANJE 
 
Zaradi obsega naselja in številčnosti pripadajočih zaselkov, se kanalizacijsko omrežje 
naselja gradi po posameznih fazah. Zaradi navedenega se je celotno območje razdelilo na 
posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo 
v smeri skupnih zbirnih kanalov z iztokom na skupno čistilno napravo. Predmet te 
dokumentacije je ureditev kanalizacije na območju Korp. 
 
Obravnavana lokacija nima urejenega čiščenja odpadnih voda. Obstoječe kanalizacijsko 
omrežje je mešanega tipa, namenjeno odvajanju meteornih voda z urbanih površin in odvodu 
v greznicah delno prečiščenih fekalnih odplak z iztoki v obstoječe odvodnike.  
 
Obstoječe kanalizacijsko omrežje ni zgrajeno v skladu z zahtevami zakonodaje in predpisov.  
 
 
4.0 UREDITEV ODVODNJE ODPADNIH VODA  
 
4.1 Zasnova 
 
Na obravnavanem območju je potrebno kanalizacijsko omrežje zgraditi na novo, saj 
obstoječe omrežje mešanega tipa ne zadošča niti hidravličnim niti gradbeno-tehničnim 
zahtevam za javno kanalizacijo.  
 
Obstoječa kanalizacija zahodnega območja Korp se ohrani v mešanem sistemu in se preko 
novega razbremenilnika priključi na novo zgrajeno kanalizacijo v ločenem sistemu. Na 
nekaterih odsekih poteka paralelno z novimi fekalnimi kanali tudi obstoječa meteorna 
kanalizacija, ki se ohrani.  
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Na odseku med razbremenilnikom in navezavo na obstoječi mešani kanal, kjer se z gradnjo 
kanalizacije posega v traso obstoječega vodovoda, je predvidena njegova prestavitev.  
 
FEKALNA KANALIZACIJA 
 
Fekalna kanalizacija se izvede na območju Korpa vzdolž državne ceste z oznako R1-204, 
odsek ceste: 1013 Dornberk - Štanjel. 
 
Kanal FK3, dimenzije DN250 in dolžine 16 m, začenja ob kabelskem jašku, lociranem v 
bližini hiše s hišno številko "Branik 27". Kanal poteka vzdolž državne ceste R2-204, odsek 
1013, Dornberk - Štanjel v smeri proti JV do črpališča Č2, ki je locirano pri hiši s hišno 
številko "Branik 27A". Kanal poteka vzporedno z NN priključkom. 
 
Kanal FK3.0.1, dimenzije DN200 in dolžine 154 m, začenja v novem jašku FRJ3.0.1.3, 
lociranem v bližini hiše s hišno številko "Branik 28". Kanal poteka vzdolž državne ceste R2-
204, odsek 1013, Dornberk - Štanjel v smeri proti SZ do jaška FRJ3.2, kjer se priključuje na 
kanal FK3. Kanal poteka vzporedno z tlačnim kanalom FK3.3. 
 
Tlačni kanal FK3.3, dolžine 237 m in dimenzije DN250 in PEHD DN110, poteka vzdolž 
državne ceste R2-204, odsek 1013, Dornberk – Štanjel, od črpališča Č2 do obstoječega 
jaška, ki je lociran v bližini hiše s hišno številko "Branik 29", kjer se priključuje na obstoječi 
kanal. 
 
Obstoječi mešani kanal dimenzije DN 400 z območja Korpa, kjer je kanalizacija že 
zgrajena, se trenutno izteka v melioracijski jarek na drugi strani državne ceste. Priključevanje 
na novo fekalno kanalizacijo se izvede preko novega revizijskega jaška FRJ, katerega se 
vgradi 5 m nad novim razbremenilnikom, in novega cevovoda dimenzije DN500, katerega se 
spelje v novi razbremenilnik. Na kanal FK3 se kritični odtok iz razbremenilnika priključuje v 
jašku FRJ3.1, visoke vode pa prelivajo v obstoječi meteorni kanal DN500 in dalje v 
melioracijski jarek. 
 
Priključevanje komunalnih odpadnih voda posameznih objektov na fekalno kanalizacijo je 
predvideno preko hišnih revizijskih jaškov. Objekti lahko priključijo svoje fekalne vode na 
fekalno kanalizacijo šele po izgradnji oz. začetku obratovanja čistilne naprave. 
 
 
5.0 DIMENZIONIRANJE  
 
Hidravlična obremenitev fekalne kanalizacije je izračunana tako za obstoječe kot tudi za 
predvideno stanje leta 2060. Izračun temelji na osnovi dnevne porabe vode prebivalstva. Pri 
izračunu hidravlične obremenitve obstoječega stanja smo za povprečno porabo vode 
upoštevali 200l/P/dan, za izračun hidravlične obremenitve na koncu planskega obdobja pa 
smo privzeli porabo v višini 250l/P/dan. Maksimalni skupni sušni odtok za območje Birsi in 
Bizjaki znaša za prognozirano stanje 9.2 l/s, za območje Cvetroža pa 4.5 l/s.  
 
Fekalna kanalizacija je dimenzionirana na maksimalni sušni odtok in tujo vodo v velikosti: 

 5.1 l/s za FK3 

 0.7 l/s za FK3.0.1 

 2.4 l/s za OK KORP 
 
Razbremenilnik z bočnim prelivom je dimenzioniran na Qkrit, kateri znaša 1.1 l/s. Ta pretok 
se skozi dušilko navezuje na fekalni kanal FK3, medtem ko se večje količine razbremenjujejo 
v meteorni kanal. 
 
 



Načrt kanalizacije                                                                                                                                      stran 3 od 7  

 

Kanalizacija naselja Branik-zahodno območje Korpa, PZI                                                                   HYDROTECH 

6.0 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 cevovodov in kinet na priključnih mestih. Za 
zakoličbo podzemnih elektroenergetskih vodov je potrebno obvestiti Elektro Primorsko d.d. 
najmanj 8 dni pred pričetkom del. 
 
Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Ob objektih 
se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti 
tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo. Izkope v bližini podzemnega 
elektroenergetskega, TK in vodovodnega omrežja je potrebno vršiti ročno pod nadzorom 
predstavnika upravljalca.  
 
Na cestnih asfaltiranih površinah je potrebno pred pričetkom izvajanja del asfaltno vozišče 
zarezati, da je omogočeno pravilno krpanje vozišča.  
 
6.1      Cevovodi in priključki  
 
Fekalna kanalizacija se izvede s cevmi iz centrifugiranega poliestra s kremenčevim peskom 
klase SN10000 dimenzij DN200, DN250 in DN500. Tlačni vod se izvede s PEHD PE100 
cevmi dimenzije DN110, tlačne trdnosti PN10. 
 
Na kanale se v revizijskih jaških ali s slepimi priključki priključujejo s svojimi odpadnimi 
vodami posamezni objekti ali skupine objektov. Slepi priključki se izvedejo s prefabriciranimi 

PEST fazonskimi kosi pod kotom 45 na smer vodnega toka. 
 
Odcepi za hišne fekalne priključke se izvedejo s PVC cevmi klase SN8 dimenzije DN150, ter 
se zaključijo ob parcelni meji uporabnika s prefabriciranimi hišnimi jaški.  
 
Vse cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodoneprepustnost ter 
ustrezno nosilnost. 
 
Kanalizacijske cevi iz centrifugiranega poliestra s kremenčevim peskom se polaga na 
peščeno posteljico frakcije 0/4 mm in debeline 10+DN/10 cm. Pravilna izvedba posteljice je 
bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala, zato je potrebno njeni izvedbi 
posvetiti vso potrebno pozornost! Zasip cevi se do višine 30 cm nad temenom cevi izvede s 
peščenim materialom frakcije 0/4 mm z ročnim komprimiranjem ali lahkimi komprimacijskimi 
sredstvi. Preostali zasip se pod neutrjenimi površinami izvaja z nabitim zemeljskim 
materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, pod utrjenimi površinami pa s 
tamponskim drobljencem, katerega se utrjuje v plasteh po 20 cm do zbitosti 98% SPP. 
Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip ob cevi pa 
mora doseči Ev2=23 N/mm2.  
 
Na spoju obstoječe in nove cevi se izvede betonski blok iz betona C12/15, debeline 20 cm in 
dolžine 50 cm. Dodatno se spoj med različnimi cevmi tesni s trajnoelastičnim kitom.  

Po končanem zasipu se prometne površine ponovno asfaltira, ostale poškodovane površine 
pa se vzpostavi v prvotno stanje. 
 
Državne ceste se asfaltira s 7 cm debelo nosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 22 base B 
50/70 A4 in s 3 cm debelo obrabno in zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 
A4 Z2. 
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6.2 Jaški  
 
Na fekalni kanalizaciji so predvideni prefabricirani PEST jaški dimenzij DN800 in DN1000 z 
nastavki za poliestrske cevi in z oblikovano muldo, ter škatlasti revizijski jaški iz armiranega 
betona C25/30. V primeru kaskadnih jaškov se izvede vpadna cev.  
 
Škatlasti revizijski jaški se izvedejo na tlačnem vodu po priloženem detajlu: 

 na tlačnem kanalu FK3.3 jaška FRJ3.3.1 in FRJ3.3.2 notranjih dimenzij 1.2mx1.0mx1.9m  
 
Vsi jaški so pokriti z DLŽ pokrovi dimenzije DN600 in deloma nosilnosti 250kN, deloma  (kjer 
potekajo trase v državni cesti) pa nosilnosti 400kN. Lokacije ventiliranih pokrovov so 
prikazane v vzdolžnem profilu. Pokrovi morajo biti opremljeni s protihrupnim vložkom. V vse 
jaške se vstopa s prenosno Iestvijo.  
 
Hišni priključni jaški na fekalni kanalizaciji so prefabricirani PVC jaški dimenzije DN400. Na 
hišnih priključnih jaških so predvideni DLŽ pokrovi dimenzije DN400 s protihrupnim vložkom 
nosilnosti N=125kN oz. 250kN.  

6.3 Črpališče  

Črpališče se izvede po priloženem detajlu kot armirano-betonski jašek iz betona C25/30, 
debelina sten in plošč znaša 25 cm. Jašek je na zunanji strani hidroizoliran. V jašek se 
vstopa preko dvodelnega pokrova dimenzije 1600x1000, preko katerega je omogočena tudi 
vgradnja črpalk. Dostop v jašek je možen po lestvi iz nerjavečega jekla. 

Črpališče je opremljeno z dvema črpalkama na mehki zagon, ki se vklapljata izmenično. 
Črpališče je dimenzionirano glede na maksimalni dotok in maksimalno število vklopov 
črpalke v eni uri. Črpalke morajo biti opremljene z nepovratnimi ventili ter ultrazvočnimi 
senzorji za nivo gladine vode. Krmiljenje črpališča se izvaja preko kontrolne omarice, ki je 
nameščena neposredno ob črpališču. V razdelilni omari je predvidena tudi izvedba 
razsvetljave za omarico in enofazna ter trofazna vtičnica. Predvideni NN priključek bo 
podzemni. 

Črpališče 2 je notranjih dimenzij 1.4x1.9 m in globine 3.3 m. Po izgradnji objekta se namesti 
pokrov, nosilnosti 125 kN. Vgradi se črpalki proizvajalca Flygt, tip FLYGT CP3068.180 
HT/255, priključne moči P=1.7 kW. Kapaciteta črpalke znaša Qmax=7.9 I/s. 

NN priključek za črpališče je obdelan v načrtu elektroinstalacij.  

6.4 Razbremenilnik 

Razbremenilnik se izdela z bočnim prelivom po priloženem detajlu. Konstrukcija se izvede iz 
vodotesnega betona C25/30, armiranega z RA400/500 in MAG500/560. Zunanje stene 

objekta, talna plošča in krovna plošča so debeline 20 cm. Zaradi faznosti betoniranja je 

potrebno posebno pozornost nameniti stikovanju, saj morajo stiki zagotavljati vodotesnost. 

Po izvedeni zaščiti hidroizolacije se objekt zasipa z materialom od izkopa, s krompimiranjem 

v plasteh po 20 cm. Ob stenah se zasipa ročno s prebranim finim materialom. Montažne 

odprtine za prehod dovodne in odvodne cevi se po montaži zabetonira z ekspandirajočim 

betonom ob cevi, fuga pa se zatesni s trajnoelastičnim kitom. Mulde in preliv se izvedejo iz 

betona z aditivom za vodotesnost in obdelajo s fino cementno malto. Vstop v razbremenilnik 

omogoča vstopna odprtina dimenzije 60cmx60cm, ki je pokrita s pokrovom iz rebraste 

nerjaveče pločevine nosilnosti N=125kN. V razbremenilnik se vstopa preko prenosne lestve.  

V razbremenilnik se vgradi tudi grobe grablje dimenzije 0.7x2.4 m z razmiki palic 4 cm, 

katere bodo varovale dušilko pred zamašitvijo. 



Načrt kanalizacije                                                                                                                                      stran 5 od 7  

 

Kanalizacija naselja Branik-zahodno območje Korpa, PZI                                                                   HYDROTECH 

V razbremenilnik se vgradi regulator pretoka s plovcem spredaj proizvajalca Steinhard, tip 

HydroSlide DR 100 VS. Maksimalni pretok skozi regulator znaša Qmax=1.1 I/s. 

V razbremenilnik se vgradi kulisna stena. Maksimalni pretok skozi kulisno steno znaša 
Qmax=208.9 I/s. 

6.5  Potek kanalizacije v državni cesti 
 
Predvidena kanalizacija poteka v varovalnem pasu in cestnem telesu državne ceste R1-204, 
odsek 1013, Dornberk - Štanjel. Potek kanalizacije v državni cesti je potrebno izvesti skladno 
s projektnimi pogoji upravljalca.  
 
Vzdolžni poteki v varovalnem pasu in cestnem telesu državne ceste so predvideni na 
naslednjih lokacijah: 

 fekalni kanal FK3, dimenzije DN250, poteka vzdolžno v vozišču v levem voznem pasu 
regionalne ceste  Dornberk - Štanjel, št. ceste: R1-204, odsek ceste: 1013, od km 
4+765m do km 4+774m, v dolžini 8 m  

 fekalni kanal FK3, dimenzije DN250, poteka v varovalnem pasu regionalne ceste  
Dornberk - Štanjel, št. ceste: R1-204, odsek ceste: 1013, od km 4+769m do km 4+774m, 
v dolžini 8 m  

 fekalni kanal FK3.0.1, dimenzije DN200, poteka vzdolžno v vozišču v levem voznem 
pasu regionalne ceste  Dornberk - Štanjel, št. ceste: R1-204, odsek ceste: 1013, od km 
4+774m do km 4+929m, v dolžini 155 m  

 tlačni kanal FK3.3, dimenzije DN110, poteka vzdolžno v vozišču v levem voznem pasu 
regionalne ceste  Dornberk - Štanjel, št. ceste: R1-204, odsek ceste: 1013, od km 
4+769m do km 5+004m, v dolžini 235 m  

 NN vod, dimenzije DN110, poteka vzdolžno v vozišču v levem voznem pasu regionalne 
ceste  Dornberk - Štanjel, št. ceste: R1-204, odsek ceste: 1013, od km 4+766m do km 
4+837m, v dolžini 70 m  

 črpališče Č2 se izvede v varovalnem pasu regionalne ceste  Dornberk - Štanjel, št. ceste: 
R1-204, odsek ceste: 1013, v km 4+769m 

 razbremenilnik se izvede v varovalnem pasu regionalne ceste  Dornberk - Štanjel, št. 
ceste: R1-204, odsek ceste: 1013, v km 4+773m 

 obnova obstoječega kanala, dimenzije DN500 poteka v varovalnem pasu regionalne 
ceste  Dornberk - Štanjel, št. ceste: R1-204, odsek ceste: 1013, v km 4+773m 

 
Prečni posegi čez državno cesto so predvideni na naslednjih lokacijah: 

 hišni fekalni priključek, dimenzije DN150, prečka državno cesto Dornberk - Štanjel, št. 
ceste: R1-204, odsek ceste: 1013, v km 4+862m; prečkanje se izvede s prečnim 
prekopom 

 hišni fekalni priključek, dimenzije DN150, prečka državno cesto Dornberk - Štanjel, št. 
ceste: R1-204, odsek ceste: 1013, v km 4+929m; prečkanje se izvede s prečnim 
prekopom 
 

Dela na predmetnem objektu v območju državne ceste lahko izvaja samo pooblaščeno 
podjetje, registrirano za izvajanje del v cestogradnji. 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. 
 
Izvajalec del mora v skladu s predpisi o varstvu pri delu poskrbeti za varnost prometa na 
državni cesti in zavarovanje delovišča. 
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Pri izvajanju izkopov za kanalizacijo pod državno cesto morajo dela, za zagotovitev 
stabilnosti državne ceste, potekati pod nadzorom pooblaščenega geomehanika. 
 
Prečkanja kanalizacije in njeni vkopi v cestno telo se izvedejo skladno s projektnimi pogoji 
upravljalca ceste s prečnim prekopom vozišča po TSC 08.512:2005 Varstvo cest: Izvajanje 
prekopov na voznih površinah, po priloženem detajlu. Na mestih prečnih prekopov je 
predvidena sanacija cestišča v dolžini gradbenega posega in širini 3.0 m. 
 
Vzdolžni vkopi v cestno telo državne ceste 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 sanacija celotne širine voznega pasu vozišča z 
odstranitvijo obstoječega zapornega sloja tudi na delu, kjer se ne izvajajo izkopi. Niveleta 
državne ceste se višinsko ne spremeni. Sanacija vozišča je predvidena tudi na mestu 
prečkanja hišnega priključka ter pri priključitvi tlačnega kanala na obstoječi kanal pri križišču 
za Cvetrož. Sanacija voziščne konstrukcije se izvede skladno z elaboratom dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije, ki je sestavni del tega projekta. 
 
Vzdolžni in prečni stiki nove asfaltne prevleke s staro na sredini vozišča na vzdolžnih 
prekopih morajo biti vzporedni z robom vozišča ceste in ravni. Izvedba poševnih, valovitih ali 
kakršnih koli drugih stikov ni dovoljena. Zarez asfalta pred ponovnim asfaltiranjem vzdolžnih 
prekopov na sredini vozišča mora biti izveden v ravni Iiniji vzporedno z robom vozišča. 
 
Na območju posega v državno cesto je potrebno obnoviti vso poškodovano horizontalno 
prometno signalizacijo, ter ustrezno urediti morebitne poškodovane objekte za 
odvodnjavanje. Prav tako se sanira poškodovane površine pločnika. 
 
Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste, jo mora izvajalec del takoj očistiti. Če bi 
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. 
 
Za dostop do gradbišča celotnega objekta se uporabljajo obstoječe cestne povezave, novi 
cestni priključki na državno cesto niso dovoljeni. 
 
Izvajalec je dolžan 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. 
 
6.6      Križanja in približevanja s komunalnimi vodi 
 
Na obravnavanem območju potekajo naslednje obstoječe komunalne naprave: 

 kanalizacija delno v mešanem, delno v ločenem sistemu 

 vodovodno omrežje 

 podzemno TK omrežje 

 nadzemni NN in JR vodi ter podzemno elektroenergetsko omrežje (podzemni SN 20 
kV kablovod „odcep Branik šola“) 

 
Potek tras obstoječih komunalnih vodov je prikazan v situaciji ureditve naprav na podlagi 
podatkov, posredovanih od njihovih upravljalcev.  
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Potek tras nove kanalizacije se v največji možni meri prilagaja trasam obstoječih in 
projektiranih podzemnih komunalnih vodov tako, da je predvidenih čimmanj posegov v 
njihove trase oziroma čimmanj prestavitev.  
 
Na trasah nove kanalizacije so predvidena medsebojna križanja, križanja z obstoječim TK 
omrežjem, obstoječimi in projektiranimi elektroenergetskimi vodi in z vodovodom. Lokacije 
predvidenih križanj so prikazane v situacijah ureditve in v vzdolžnih profilih,  na podlagi 
podatkov, posredovanih od upravljalcev.  
 
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. Gradbena dela v bližini podzemnih elektroenergetskih, 
TK vodov, ter vodovoda je potrebno izvajati z ročnim izkopom pod nadzorom njihovih 
upravljalcev.  
 
 
7.     OPOZORILA PROJEKTANTA 

 
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 Iočeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in Iočeno od 
drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, ter z njimi ravnati tako, da jih je mogoče 
obdelati.  
 
Izvajalec mora s preizkusom vodotesnosti dokazati tesnost kanalizacije in jaškov. Preizkus 
se opravi po evropskem standardu EN1610. Preizkus tesnosti pred prevzemom se izvede po 
popolnem zasipu cevovoda. Pred dokončnim preizkusom priporočamo predpreizkušanje, ki 
poteka na enak način kot dokončni preizkus. Predpreizkus se vrši na delno zasutem 
cevovodu (stiki ostanejo vidni).  
 
Novo kanalizacijo je potrebno posneti z video-kamero, da se ugotovijo morebitne napake 
med gradnjo, katerih se ni odkrilo s preizkusom tesnosti, ter čistost kanalov.  
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.  
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