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1

1

UVOD

Slovenija je država, ki velja za eno najbolj vodnatih držav v Evropi. Vodne površine namreč
pokrivajo 1,3 % našega ozemlja, kar predstavlja 272 km2 (Roš in Panjan, 2012). Povprečna
letna količina padavin znaša okrog 1500 mm (ARSO, 2008). Slovenija prejema s padavinami
in dotoki več vode, kot jo porabi, zato pravimo, da imamo pozitivno letno vodno bilanco.
Glavni vir pitne vode pri nas predstavljajo podzemne vode. Z zalogo podzemne vode namreč
pokrijemo polovico svojih potreb (JPVO - KA, 2015).
Kraški svet je še toliko bolj ranljiv z onesnaženimi vodami, zato je pomembno poiskati
ustrezno rešitev kako varovati naše reke, podtalnice, jezera in morje. V nasprotnem primeru
se lahko v pitni vodi pojavijo strupene snovi in nezaželeni mikroorganizmi. Prav tako lahko
onesnažena voda s kemikalijami ogrozi rastline in živali v rekah. Vse več pa se podzemna
voda tudi onesnažuje s spiranjem gnojil ter pesticidov iz kmetijskih površin ter s spiranjem
onesnažil iz urbanih površin (ARSO, 2008). Zaščitit vodo pomeni zagotovit ustrezno
urejenost kanalskih sistemov, čiščenje onesnaženih voda ter odstranjevanje vseh vrst
odpadkov (Roš in Panjan, 2012).
V občini Kočevje bo v bližnji prihodnosti, v določenih naseljih, potrebno urediti oziroma
zgraditi kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami. Vlada Republike Slovenije je namreč
31. 12. 2015, v skladu z Direktivo sveta o čiščenju komunalne odpadne vode, izdala
novelirano Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki pravi, da morajo vsa
naselja do 2000 PE, ki se nahajajo v varovanih območjih, imeti urejeno odvajanje in čiščenje
odpadne vode do 31. 12. 2021. Vsa ostala naselja, do 2000 PE, pa do 31. 12. 2023. Na
podlagi teh zahtev je Občina Kočevje izdelala Operativni program Odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v katerem so določeni pogoji izvedbe in območja poselitve v
katerih mora biti zagotovljeno kanalizacijsko odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Sam
program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja.
Nekatera izmed naselij, ki jih bo morala občina Kočevje oziroma Komunala Kočevje d.o.o., ki
je izvajalec javnih služb na področju kanalizacijskih sistemov, urediti so tudi Kočevska Reka,
Novi Lazi, Štalcerji in Morava. V teh naseljih je trenutno problem odpadne vode rešen s
pretočnimi in nepretočnimi greznicami, kar pa po novi direktivi ni več sprejemljivo.
Po analizi geografskih in topografskih značilnostih terena, sem se odločil, da predstavim tri
možne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V vseh rešitvah bo predviden ločen KS.
Prva rešitev bo kanalizacijski sistem s posameznimi malimi čistilnimi napravami (vsako
naselje ima svojo čistilno napravo), druga rešitev bi bila z več skupnimi malimi čistilnimi
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napravami (naselji Kočevska Reka in Novi Lazi se priključita na eno MČN, naselji Morava in
Štalcerji pa na drugo MČN) in tretja rešitev bi bila z eno skupno MČN (vsa naselja so
priključena na eno skupno MČN).
V zgoraj opisanih rešitvah oziroma variantah se predvideva odvodnja le fekalnih voda do ČN.
Problematiko padavinske vode s streh objektov bom uredil s ponikanjem v tla. Padavinska
voda s cestišč pa bo v naseljih speljana v cestne mulde in nato v ponikanje.
Za čiščenje odpadne vode v izbranih variantah bom primerjal rastlinsko čistilno napravo
(RČN) in SBR čistilno napravo. Rastlinska čistilna naprava je vse bolj v uporabi in zagotovo
predstavlja prihodnost na področju čiščenja odpadnih voda, saj se v ruralnih območjih vse
bolj obračamo k okoljskim tehnologijam. Poleg tega pa ima RČN tudi svoje prednosti pred
drugimi čistilni napravami. SBR čistilna naprava (sistem z aktivnim blatom) pa se trenutno
najpogosteje uporablja na kanalizacijskih sistemih za čiščenje odpadnih voda v naseljih
manjših od 2000 PE.
V nalogi bom v teoretičnem delu na kratko predstavil objekte na kanalizacijskem sistemu ter
samo tehnično izvedbo kanalizacijskih objektov in sistema. Natančneje bom predstavil
naravno – geografske in demografske značilnosti obravnavanega območja. Podrobneje bom
podal možne variante čiščenja odpadne vode, se pravi vrste oziroma tipe MČN ter na podlagi
tega izbral MČN za izbrana naselja. To sta že prej omenjeni SBR MČN in RČN. Prav tako
bom preveril hidravlično prevodnost cevi na podlagi hidravlične obremenitve kanalizacijskega
sistema.
Na koncu naloge bom vse tri variante med seboj tudi cenovno (investicijski stroški,
vzdrževanje, obratovanje) in tehnično primerjal in podal najbolj optimalno rešitev za gradnjo
kanalizacijskega sistema za izbrana naselja. K nalogi bom dodal tudi vzdolžne profile
kanalov ter izdelal popise del, s katerim bom cenovno vrednotil posamezen KS.
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ZGODOVINA KANALIZACIJSKIH SISTEMOV

Zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ni dejavnost modernega časa ampak se je
razvila že mnogo let prej. Že takrat so ljudje spoznali da je sistematično odvajanje odpadne
vode iz bivalnega okolja nujno potrebno. To nam dokazujejo razni ostanki in arheološka
odkritja s področja kanalizacijskih sistemov.
Najstarejši dokazi o zbiranju odpadnih voda ter ozaveščanju, da je treba z odpadno vodo
ustrezno ravnati segajo v leto 3000 p.n.š. V tem obdobju so se v Mezopotamiji in Indiji
pojavile posebne stavbe, kjer so zbirali odpadke v glinastih posodah ter jih odvažali. Prav
tako so tudi že na Kreti odpadno vodo odvajali kanalizacijsko ter imeli sistem zbiranja trdnih
odpadkov iz katerih so pridelovali kompost (Kolar, 1983).
Odpadno vodo so v starem veku kanalsko odvajali tudi v Egiptu, Jeruzalemu, Grčiji in Rimu.
Najbolj znan odvodni kanal v tem obdobju se je imenoval »Cloaca maxima«, ki je bil eden
prvih kanalizacijskih sistemov na svetu. Zgrajen je bil v Rimu leta 600 p.n.š. in je še danes v
uporabi za odvod padavinske vode (Drljača, 2010).

Slika 1: Potek Velikega kanala v Rimu (Panjan, 2002)

S prihodom Rimljanov na slovensko ozemlje je leta 15 n.š. nastalo naselje Ljubljana
(Emona), ki je imela zgrajene kanalizacijske kanale. Zgrajenih je bilo namreč 7 kanalov, ki
so se imenovali kloake. Šlo je za mešan kanalizacijski sistem zgrajen iz kamnitih materialov.
Prav tako so imeli pravilno urejene padce sistema, da ni prišlo do zastajanja odplak (Kolar,
1983).
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Slika 2: Kloaka v Ljubljani (Emoni) (Wikipedija, 2016)

Po razpadu antične civilizacije je sledilo obdobje srednjega veka, kjer pride do opuščanja
sistematičnega odvajanja odpadne vode. Odplake so odtekale v neposredno okolico
bivalnega okolja in s tem povzročile zelo neprijetne vonjave ter velike epidemije in posledično
tudi smrti.
Eno prelomnih let na področju odvajanja odpadnih voda je bilo leto 1830. V Evropi so se
namreč pojavile hude epidemije kolere in zopet se je pojavila skrb za higieno. Le nekaj let
po tem so v Londonu zgradili kanalizacijski sistem (leta 1840) ter predpisali pomembne
zakone glede odvajanja fekalne vode. S tem so se ponovno izboljšale higienske razmere,
zato so se začeli kanalizacijski sistemi graditi tudi drugod po Evropi. Tudi v Sloveniji,
konkretneje v Ljubljani leta 1899 (Panjan, 2002). V nadaljevanju (Slika 3) je prikazan začetek
gradnje kanalizacije v Londonu leta 1944.

Slika 3: Gradnja kanalizacije v Londonu leta 1944 (Drljača, 2010)
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PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

3.1 Prostorske značilnosti
Lega
Občina Kočevje se nahaja na jugovzhodnem delu Slovenije. Na severozahodu meji z občino
Ribnica, na vzhodu z Belo Krajino, kjer se nahajata občini Semič in Črnomelj. S severne in
severovzhodne strani pa jo omejujeta občini Žužemberk in Dolenjske Toplice, z juga pa meji
na občino Kostel, kjer se nahaja reka Kolpa, ki je tudi mejna reka s Hrvaško. Z zahodne ter
jugozahodne strani pa jo obdajata občini Loški Potok ter občina Osilnica.
Površina občine Kočevje meri 555,4 km², kar jo po površini uvršča na 1. mesto med
slovenskimi občinami (Občina Kočevje, 2015).

Slika 4: Območje občine Kočevje (Wikipedija,2017)

Vsa izbrana naselja (Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji, Morava), kjer so predvidene
ureditve kanalizacijskega omrežja, se nahajajo na J in JZ delu občine Kočevje. Od naselja
Kočevje, ki je največje naselje v občini, so oddaljena približno 15 - 20 km. S severne strani
jih od mesta Kočevje loči hribovje Stojna z najvišjim vrhom Ledenik (1072m). Naselja
Kočevska Reka, Novi Lazi in Štalcerji so med seboj povezana z regionalno cesto Štalcerji Kočevska Reka, medtem, ko sta naselji Štalcerji in Morava povezani z glavno cesto II. reda
Livold – Fara. Na sliki 5 je prikaz obravnavanih naselij.
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Slika 5: Prikaz lokacij izbranih naselij (PISO, 2016)

Varovana območja


Kulturna dediščina

V izbranih naseljih in v njihovi neposredni bližini najdemo kar nekaj območij s kulturno
dediščino. To so:
Kočevska Reka:





arheološko najdišče – kapela sv. Frančiška Ksaverja
arheološko najdišče – lokacija protiturškega tabora
naselbinska dediščina – naselje Kočevska Reka
memorialna dediščina – pokopališče




memorialna dediščina – pokopališče
arheološko najdišče – ruševine cerkve sv. Jurija




stavbna dediščina – stara šola
arheološko najdišče – ruševine cerkve sv. Antona Puščavnika






naselbinska dediščina – vas Morava
arheološko najdišče – ruševine cerkve sv. Trojice
stavbna dediščina - kapelica
memorialna dediščina – pokopališče

Novi Lazi:

Štalcerji:

Morava:
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Slika 6: Območje kulturne dediščine (Kočevska Reka, Novi Lazi) (PISO, 2016)

Slika 7: Območje kulturne dediščine (Štalcerji, Morava) (PISO, 2016)



Varstvo narave

Vsa izbrana naselja, rezen Kočevske Reke, ležijo na območju Nature 2000. To so posebna
območja, ki so najbolj zavarovana, da ne pride do uničenja habitata. Poleg Nature 2000 se v
vseh naseljih nahajajo tudi ekološko pomembna območja (kočevsko, življenjski prostor
velikih zveri). Okolica Kočevske Reke pa ima še nekaj naravnih vrednot, ki so navedene v
nadaljevanju.
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Kočevska Reka (naravne vrednote):


akumulacijsko jezero – prehranjevalni habitat orla belorepca



divji kostanji v parku



mogočen oreh



jama z breznom in etažami



območje (Reško jezero, Mokri potok)

Slika 8: Prikaz varstva narave izbranih naselji (PISO, 2016)



Vodovarstvena območja

Vodovarstveno območje je razdeljeno v 3 kategorije na podlagi tega kakšen vodovarstveni
režim prevladuje na posameznem območju. Vodovarstveni režim namreč predvideva
določene ukrepe za zaščito vodnega telesa ter prepovedi in omejitve posegov v določeno
območje. Režim mora biti tak, da zagotavlja takšno tveganje za onesnaženje, ki je še
sprejemljivo za odvzem vode za vodooskrbo prebivalcev. Posebej problematična so območja
na kraških vodonosnikih, kjer je tok podzemne vode znatno hitrejši (Pravilnik o kriterijih…,
2004).
Poznamo 3 kategorije vodovarstvenih območji:


Najožje območje (najstrožji režim) – I.



Ožje območje (strožji režim) – II.



Širše območje (blažji režim) – III.
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Naselja Novi Lazi, Štalcerji in Morava se ne nahajajo v vodovarstvenem območju. J in JV del
naselja Kočevska Reka pa se nahaja v III. kategoriji, kar pomeni blažji režim. Še nekoliko bolj
južneje pa se pojavi ožje območje (II. kategorija). V takih primerih je potrebno izvesti gradnjo
KS v skladu s Pravilnikom o gradnjah na vodovarstvenih območjih.

Slika 9: Prikaz vodovarstvenega območja Kočevska Reka (PISO, 2016)

3.2 Geografske značilnosti
Relief
Vsa izbrana naselja Kočevska Reka, Novi Lazi, Morava in Štalcerji ležijo na južnem in
jugovzhodnem delu Goteniško - Reške doline. Relief je dokaj razgiban, saj je na določenih
mestih tudi do 40 m razlike v nadmorski višini na zelo kratki razdalji. Naselje Kočevska Reka
predstavlja najvišji del te doline z nadmorsko višino 567 m, nato proti JV delu doline
nadmorska višina pada na 537 m (Novi Lazi), ter na vzhodnem delu doline v naselju Štalcerji
znaša 519 m.n.v. Južni del doline pa se nato rahlo dvigne na 546 m.n.v. (Morava). Plastnice
terena z naselji in nadmorskimi višinami vidimo na sliki 10.
Dolino s severne in vzhodne strani omejuje hribovje Stojna z najvišjim vrhom Ledenik
(1072 m), s severozahodne strani pa se nahaja hribovje Velika gora. Na zahodni strani
doline se razprostira Goteniška gora z vrhovi, kot so Sušni vrh (1231 m), Goteniški vrh
(1157 m), Cerk (1192m) in največji vrh med njimi Goteniški Snežnik (1290 m). Južni del
doline pa je veliko bolj gričevnat in dolina prehaja v obsežen Moravski ravnik. Ta nato počasi
prehaja v območje Kolpske doline.
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Okoli samih naselji in na relaciji Novi Lazi - Štalcerji se nahajajo samo travnate površine in
njive, kjer je tudi razvito kmetijstvo in poljedelstvo. Med samimi naselji (Kočevska Reka –
Novi Lazi in Štalcerji – Morava) ter na robu doline pa prevladuje območje gozdov.

Slika 10: Državna topografska karta (PISO, 2016)

Podnebje
Iz spletnega portala Agencije Republike Slovenije za Okolje sem pridobil klimatološke
podatke za meteorološko postajo Kočevje, ki je najbližja obravnavanim naseljem. Gre za
povprečje podatkov za obdobje 1981 – 2010.
Vsa obravnavana naselja ležijo v JV delu Slovenije, kjer je značilno celinsko oziroma
kontinentalno podnebje. V obdobju med letom 1981 in 2010, kjer se upošteva povprečna
temperatura, sta najbolj vroča in suha meseca julij (18,4°) in avgust (17,7°), medtem ko
povprečna temperatura v najbolj hladnih mesecih (december, januar, februar) znaša okrog
0°. Povprečna letna temperatura pa je med najnižjimi v Sloveniji in znaša 8,7°. Povprečna
višina padavin znaša 1448 mm. Meseci v katerih se pojavi največja količina padavin so
september, oktober, november. Najmanj padavin pa je januarja in februarja. Snežna odeja
pa se v povprečju zadržuje 65 dni na leto (ARSO, 2014). Podrobnejši pregled nad
klimatološkimi podatki za okolico Kočevja je prikazan na sliki 11.
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Slika 11: Klimatološka povprečja meteorološke postaje Kočevje(1981 – 2010) (ARSO, 2014)

Na sliki 12 lahko vidimo, da imajo obravnavana naselja (Kočevska Reka, Novi Lazi, Morava,
Štalcerji) povprečno višino padavin med 1500 – 1600 mm, kar je še nekoliko več kot v
samem naselju Kočevje. Eden od razlogov za to je, da ležijo bolj južno od naselja Kočevje in
imajo posledično večjo nadmorsko višino. Glede na ostala območja po Sloveniji, pa gre za
dokaj namočeno območje.

Slika 12: Letna povprečna višina padavin (1981 – 2010) (ARSO, 2016)
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Hidrologija
Največji vodotok v občini Kočevje je reka Rinža. Gre za kraško ponikalnico, ki se izliva v reko
Kolpo. Izvir (Reberski studenec)ima pod hribovjem Stojna. Pritoki, ki se zlivajo v Rinžo
prihajajo iz dolenjevaškega polja ter vznožja hribovja Stojne. Reka je dolga 14 km in teče v
smeri iz S – J, ponikne pa takoj za naseljem Kočevje. Voda podzemno nato priteka v pritoke
Krke in Kolpe ter se od tam izliva v Savo (Portal KRAJI – Slovenija, 2017).
Na območju Goteniško – Reške doline (območje obravnave) pa se nahaja Reški potok in
Reško jezero, ki spadajo v hidrografsko območje Kolpe. Reški potok je kraška ponikalnica, ki
izvira pod Trnjevo goro. Izvir potoka je oddaljen približno 1 km od kraja Kočevske Reke in
leži na približno 600 m nadmorske višine. Največ vode pride na površje ob veliki količini
padavin, največkrat ob spomladanski in jesenskih mesecih. Dolžina struge je dolga približno
3 km. Južno od naselja je potok zajezen in tako je nastalo tudi Reško jezero. Ob večjih
količinah padavin pa pride do prelivanja jeza in potok teče še naprej kakšen kilometer južneje
do zapuščene vasi Mokri Potok, kjer ponika.
V vasi Novi Lazi najdemo še 2 manjši ponikovalnici. Njihova lokacija je na J in V strani
naselja. V naseljih Štalcerji in Morava pa ni površinskih in podzemnih voda.
Južno od naselja Kočevska reka se nahajajo še 4 vodna zajetja(KR – 5, Mokri potok 1, Mokri
potok 2, Pod skalo), zato je v tem območju določen vodovarstveni režim, ki je že prikazan na
sliki 9.

Slika 13: Vodovodna zajetja pod naseljem Kočevska Reka (Atlas okolja, 2016)
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Pedologija
Za Goteniško – Reško dolino je značilna pestra pedološka sestava tal, ki se spreminja na
zelo kratkih razdaljah. V naseljih Kočevska Reka in Morava najdemo na majhnem območju
3 tipe tal, in sicer izprana tla na silikatnih kamninah, rjava pokarbonatna tla na apnencu in
dolomitu ter redzina na apnencu in dolomitu in rjava pokarbonatna tla. Prav tako se nahajajo
rjava pokarbonatna tla na apnencu in dolomitu ter redzina na apnencu in dolomitu in rjava
pokarbonatna tla v naselju Novi Lazi. Naselje Štalcerji pa se nahaja na območju redzine na
apnencu in dolomitu in rjavih pokarbonatnih tleh.
Vsi našteti tipi tal imajo izrazite kraške lastnosti, zato je na tem območju še posebej
pomembno odvajanje in čiščenje odpadne vode, saj je kraško območje zelo ranljivo in lahko
hitro pride do onesnaženja vodnih virov.

Slika 14: Pedološka karta obravnavanih naselij (Atlas okolja, 2016)

3.3 Demografske značilnosti
Prebivalstvo
Sredi leta 2016 je imela občina Kočevje 16005 prebivalcev, od tega 7928 moških in 8077
žensk. Gostota poselitve v občini Kočevje znaša 28,8 preb/km2, kar je občutno manj kot je
gostota naseljenosti v Sloveniji (101,8 preb/km2). Ta podatek lahko pove, da je to območje
izrazito ruralnega značaja (Statistični urad RS, 2016).
V šolskem letu 2015/2016 je znašalo število otrok v vrtcih 616, število učencev v osnovnih
šolah pa je bilo 1240. Število dijakov, ki so v šolskem letu 2015/2016 obiskovali različne
srednje šole je bilo 494. V občini Kočevje pa je bilo v šolskem letu 2015/2016 tudi 492
študentov (Statistični urad RS, 2016).
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V nadaljevanju bom predstavil število prebivalcev v naseljih, kjer se predvideva
kanalizacijsko omrežje.
Preglednica 1: Prikaz števila prebivalcev v izbranih naseljih (Statistični urad RS,2016)
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Kočevska Reka
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Štalcerji
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Grafikon 1: Gibanje prebivalstva v izbranih naseljih (Statistični urad RS, 2016)

Za krajše obdobje osmih let sem s spletne strani Statističnega urada RS pridobil podatke o
številu prebivalcev za izbrana naselja. Iz zgornjega grafa je razvidno, da v zadnjih letih
število prebivalcev v naselju Kočevska Reka in Štalcerji konstantno vpada. V naselju Novi
Lazi beležimo rahlo rast prebivalstva, medtem, ko v naselju Morava število prebivalcev rahlo
niha in je približno ves čas enako. Razloge za rahel vpad števila prebivalcev bi lahko iskali v
tem, da se mlajši prebivalci odseljujejo v večja mesta, kjer imajo večjo možnost zaposlitve ter
s tem boljše pogoje za življenje.
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OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE
VODE

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je študija, v kateri so z
določenimi časovnimi roki določena območja poselitve, kjer bo nujno potrebno urediti
odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo ter urediti čiščenje na ustrezni
čistilni napravi. V tem programu je zapisana tudi ureditev čiščenja odpadne vode z
individualnimi čistilnimi napravami v stavbah, za katere javna kanalizacija ne bo zagotovljena
(Operativni program…, 2015).
Ministrstvo za okolje in prostor je namreč v letu 2015 sprejelo noveliran Državni operativni
program odvajanja in čiščenja odpadnih voda, katerega glavni cilj je izvedba javne
kanalizacije iz osnovnega programa, izvedba javne kanalizacije na območjih dodatnih
stopenj, kjer je to tehnično in ekonomsko upravičeno in izvedba individualnih rešitev
odvajanja in čiščenja odpadne vode za stavbe, kjer javna kanalizacija ni predpisana. Vse
stopnje programa morajo biti dokončane do leta 2021 (območja s posebnimi zahtevami)
oziroma do leta 2023.
V občinskem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda pa so
investicije v javno kanalizacijo in čistilne naprave še bolj konkretno opredeljene. Prav tako
program vsebuje tudi tehnične zasnove javne kanalizacije in ČN. Tako se lahko na podlagi
tehničnih in ekonomskih kriterijev preveri oziroma oceni smiselnost posamezne variante
kanalizacijskega sistema (Operativni program…, 2015).
4.1 Stopnje operativnega programa
Operativni program se deli na dva dela, in sicer na osnovni ter dodatni program. Kriteriji za
delitev operativnega programa so poseljenost, gostota poselitve in posebne zahteve
(vodovarstvena območja, zaščitena območja, prispevna območja …). Celotno območje
občine Kočevje se nahaja na območju s posebnimi zahtevami, zato je potrebno javni
kanalizacijski sistem urediti do 31. 12. 2021 (Operativni program…, 2012).
Izbrana naselja Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava spadajo v osnovni program
odvajanja v javno kanalizacijo in ustreznega čiščenja. Glavni kriterij uvrščanja je število
prebivalcev med 50 PE in 2000 PE ter z gostota obremenjenosti večjo od 10 PE/ha na
območjih s posebnimi zahtevami. Razen naselja Morave, ki ima 9,11 PE/ha, vsa naselja
zadovoljujejo kriteriju. V osnovnem programu je obvezna priključitev najmanj 95 % celotne
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obremenitve (PE) (Operativni program…, 2012). Na sliki 15 so prikazane aglomeracije za
katere je potrebno urediti KS v občini Kočevje.

Slika 15: Prikaz aglomeracij obveznega urejanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini
Kočevje(Operativni program…, 2012).

V preglednici 2 so prikazane aglomeracije, ki spadajo v osnovni program, kjer je potrebno
urediti javni kanalizacijski sistem v občini Kočevje. V ostalih naseljih in individualnih stavbah,
ki ne dosegajo predpisanih kriterijev po zakonodaji, javna kanalizacija ne bo zgrajena.
Operativni program zanje določa individualno urejanje v skladu z veljavnimi predpisi. Lastniki
takšnih stavb si morajo sami zagotoviti ustrezne rešitve na lastne stroške. Občina pa jim
lahko sofinancira stroške, če ima zagotovljene proračunske zmožnosti.
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Preglednica 2: Naselja iz osnovnega programa za območja poselitve, ki so obremenjena med 50 in
2000 PE ter z gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha ter z več kot 10 PE/ha na območjih s
posebnimi zahtevami(Operativni program…, 2012)
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NAČINI ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

5.1 Splošno o čiščenju odpadnih voda
V naravi poznamo procese samočiščenja onesnaženih voda. Na podlagi teh naravnih
procesov pa poteka tudi tako imenovano umetno čiščenje odpadnih voda na čistilnih
napravah. Proces čiščenja je povsem enak, kot v naravi le, da procesi potekajo veliko hitreje
in intenzivneje. S tem se skrajša čas čiščenja. V odpadni vodi, ki priteka na ČN se že
nahajajo mikroorganizmi (bakterije, protozoji, glive …). Na ČN z aerobnim postopkom
čiščenja število teh mikroorganizmov na umeten način še povečamo z dodajanje povratnega
blata ter z izboljšanjem življenjskih pogojev (dodajanje kisika). Takšnemu načinu čiščenja
pravimo biološko čiščenje, kjer se odstranjujejo raztopljene organske snovi in hranila
(Panjan, 2002).
Pri samih postopkih čiščenja se uporabljajo in med seboj prepletajo fizikalni, kemijski in
biološki postopki čiščenja. Celoten postopek oziroma shema čiščenja je prikazana na sliki
16. Prvo fazo čiščenja imenujemo predčiščenje ali mehansko čiščenje, kjer se odstranjujejo
večji mehanski delci, kot so veje, kamenje, delci kovin, krpe. Te snovi oziroma predmete se
odstranjuje z grabljami ali siti. Manjše organske in anorganske snovi, ki ne razpadejo v vodi
(pesek, gramoz) pa se izloči v peskolovih. Nato sledi primarno čiščenje, kjer se iz odpadne
vode odstranjuje lahko usedljive in plavajoče snovi (maščobe, olje, primarno blato). V tej fazi
se za odstranjevanje usedljivih snovi uporablja usedalnik ter fizikalno – kemijski postopki, kot
so koagulacija, flokulacija, adsorpcija, flotacija, ionska izmenjava.Nato odpadna voda odteče
v biološko stopnjo čiščenja (sekundarno čiščenje). V tej fazi mikroorganizmi odstranjujejo
organske razgradljive snovi pri različnih oksidacijskih pogojih. To so aerobni, anaerobni in
anoksični pogoji (Roš, 2001).
Mikroorganizmi so v naravi ali v ČN lahko na pritrjeni podlagi (na biološko rušo) ali pa so
razpršeni (v lebdečem stanju). Glede na stanje mikroorganizmov poznamo 4 vrste
biološkega čiščenja na MČN (Panjan 2002):


Čiščenje s pritrjeno biomaso (biodiski, biofiltri, precejalniki in MBBR)



Čiščenje z razpršeno biomaso (pretočne ČN, SBR, MBR)



Čiščenje onesnažene vode v tleh (ponikovalni vodi, filtrski jarki, ponikovalnice,
namakalna polja, RČN, lagune)



Anaerobno čiščenje (greznice, usedalniki)
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Slika 16: Postopki čiščenja pri biološki čistilni napravi (Roš, 2001)

5.2 Čiščenje odpadne vode s pritrjeno biomaso
Precejalniki
Precejalniki so naprave, ki so primerni za čiščenje odpadne vode do 1000 PE. Odpadna
voda prehaja od vrha naprave navzdol skozi obraščeno podlago, na kateri so pritrjeni
mikroorganizmi (biofilm). Mikroorganizmi vsebujejo na notranji strani anaerobne bakterije, na
zunanji strani pa aerobne plasti bakterij. Podlaga oziroma polnilo je največkrat sestavljeno iz
gramoza, keramičnih ali plastičnih materialov in predstavlja naselitveno površino za
mikroorganizme. Biofilm ne vsebuje zelenih rastlin. Zrak za delovanje mikroorganizmov se
dovaja po naravni poti ali pa tudi mehansko z ventilatorjem. Biofilm se v precejalniku stalno
obnavlja, ko pa pride do odluščenja se posede v sekundarnem usedalniku. Največja
prednost pred reaktorji s suspendirano biomaso je povečanje kapacitete čiščenja in manjše
količine viškov blata. Potrebno pa jih je pogosto nadzorovati ter po potrebi ukrepati (čiščenje,
pravilno prezračevanje) (Kompare et al., 2007).
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Slika 17: Precejalnik (Škerjanec, 2008)

Biodiski
Imenujemo jih tudi rotirajoči biološki kontaktorji. Ti diski oziroma plošče so pritrjeni na
horizontalno nosilno gred in se izmenično potapljajo v odpadno vodo ali pa so izpostavljeni
zraku. Premer diskov je 1,8 – 3,7 m in krožijo s hitrostjo okoli 1 m/s. Hitrost je zelo
pomembna. V primeru prepočasnega obračanja se lahko nabere prekomerna biomasa ali pa
pride do zmanjšanja raztopljenega kisika. Diski z nosilno gredo so lahko razporejeni
zaporedno ali vzporedno stokom vode. (Roš in Panjan, 2012). Na diskih se pritrdi biomasa,
ki je ime za skupek mikroorganizmov. Ko je ta biomasa pod vodo, porablja ogljikove in
dušikove organske spojine za svojo rast, ko pa je izven vode pa sprejema kisik. Diski so
lahko potopljeni v vodi od 40 – 100 % površine. Z rotiranjem diskov se čisti odpadna voda, ko
pa pride do prevelike debeline obrasti, biomasa odpade na dno ČN. Na diske pa se nato na
prosto površino naselijo novi mikroorganizmi. Glavne prednosti biodiskov so dobri učinki
čiščenja, majhna količina blata ter majhna poraba električne energije. Slabosti pa so veliki
gibljivi deli pri katerih lahko pride do okvar ter, da morajo biti zavarovani pred atmosferskimi
razmerami (zmrzovanje, UV svetloba …) (Pečečnik, 2014).

Slika 18: Skica biodiskov (Opinio, 2017)

Janeš, N. 2017. Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

21

Biofiltri
V postopkih, ki potekajo v biofiltrih, odstranjujemo organsko onesnaženje in suspendirane
snovi hkrati. Samo delovanje biofiltra je zelo podobno, kot v precejalniku. Gre za nekakšno
nadaljnjo razvojno stopnjo precejalnika, razlika je v tem, da je biofilter v celoti vkopan ter so
filtrske plasti sestavljene iz različnih materialov (plastični, mineralni). Aktivna biomasa se
skozi biofiltre deloma veže nanje, deloma pa ostaja v medprostorih (Čepelnik, 2009).
Poznamo sotočne in protitiočne biofiltre. Glavne prednosti biofiltrov so, da potrebujejo manj
potrebnega prostora za postavitev, prilagodljivost na razredčene odpadne vode ter uporaba
za različne vrste onesnaženja. Slabosti pa so veliki obratovalni stroški, visoki investicijski
stroški ter zapletenost same konstrukcije (dovod odpadne vode in zraka) (Roš in Panjan,
2012).

Slika 19: Biofilter (Pečečnik, 2014)

MBBR
Gre za tehnologijo čiščenja, kjer se mikroorganizmi pritrjujejo na mobilne nosilce, ki imajo
manjšo gostoto kot voda. Takšni nosilci se lahko prosto gibljejo v prezračevalnem bazenu.
Nosilci so navadno plastični (polietilen) in se razlikujejo po obliki in strukturi. Na iztoku
očiščene vode je nameščena rešetka, ki preprečuje izhajanje teh nosilcev. Ta tehnologija
vsebuje dobre lastnosti sistemov z aktivnim blatom in sistemov s pritrjeno biomaso, pri tem
pa se je izognila negativnim lastnostim klasičnih sistemov. Pri tem postopku namreč ni
potrebno vračanje povratnega blata ampak se odluščen sloj biomase izloči kot presežek.
Ena glavnih prednosti je, da zaradi velike količine biomase kljubuje večjim obremenitvam
(Gorjan, 2012).
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Slika 20: Shema MBBR prezračevalnega bazena (Škerjanec, 2008)

5.3 Čiščenje odpadne vode zrazpršeno biomaso (aktivnim blatom)
Pretočne čistilne naprave – kontinuirani sistemi
Za kontinuirane čistilne naprave je značilno, da se odpadna voda neprestano pretaka skozi
različne reaktorje oziroma faze. V biološkem reaktorju poteka čiščenje druge stopnje, kjer se
odstranjujejo organske snovi. Za odstranitev fosforjevih in dušikovih hranil (tretja stopnja
čiščenja) pa je potrebno v posameznih conah reaktorja zagotoviti drugačne pogoje
(anoksične, anaerobne). Takšnim conam pravimo oksidacijski jarki. Po biološkem čiščenju se
nato odpadna voda pretaka v sekundarni usedalnik, kjer se aktivno blato poseda na dno ter
se po potrebi vrača v biološki reaktor, očiščena voda pa se izteka v vodotok ali ponika
(Kompare et al., 2007).

Slika 21: Kontinuiran sistem ČN (Kompare et al., 2007)

SBR (sekvenčni biološki reaktor)
Ena izmed tehnologij čiščenja odpadnih voda, ki se izvaja z aktivnim blatom, je SBR
tehnologija. S to tehnologijo učinkovito odstranjujemo organske snovi, izvajamo proces
nitrifikacije in denitrifikacije ter odstranjujemo fosfor. Najbolj pomembna značilnost SBR
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načina čiščenja je, da vse faze čiščenja potekajo v istem reaktorju. V tem primeru ni
potreben naknadni usedalnik. SBR sistem uporablja preprosto tehniko polnjenja in
praznjenja, kjer se odpadna voda dovaja v rektor, se očisti nezaželenih snovi in na koncu
izloči. To pomeni, da v enem ciklu čiščenja poteka 5 faz kot so polnjenje, reakcija, usedanje,
iztok in mirovanje. Vse faze so prikazane na sliki 22.
V fazi polnjenja se dovaja odpadna voda v reaktor, kjer je že prisotno aktivno blato. Nato
poteka proces mešanja odpadne vode. S tem zagotovimo, da se voda enakomerno porazdeli
po reaktorju ter zagotovimo hitrejši potek stika z mikroorganizmi. Prezračevanje je možno že
v tej fazi ni pa nujno. Nato sledi faza reakcije, kjer se z aeratorji dovaja kisik. V tej fazi
mikroorganizmi presnavljajo organske snovi, kjer se pojavljajo aerobni pogoji. Ko pa se
prezračevanje ustavi lahko nastopijo tudi anaerobni ali anoksični pogoji. Med to fazo poteka
tudi mešanje, da zagotovimo homogeno sestavo. Nato sledi faza usedanja, kjer se
prezračevanje in mešanje prekine. Trdni delci se začnejo posedati na dno rektorja, na vrhu
pa dobimo plast očiščene vode. V fazi praznjenja se voda izteka iz reaktorja, pri čemer mora
ustrezati predpisanim vrednostim. Nato sledi še čas mirovanja, kjer SBR naprava kratek čas
miruje in se pripravlja na naslednji cikel čiščenja (Gorjan, 2012).

Slika 22: Cikel v SBR ČN(Kurbus, 2008)

Prednosti SBR čiščenja so možnost delovanja pri višjih koncentracijah odpadne vode, poleg
tega ne potrebujemo naknadnega usedalnika, SBR deluje pri nižjih volumnih, kar pomeni tudi
manj prostora za vgradnjo. Tehnologija lahko deluje pri anoksičnih, aerobnih in anaerobnih
pogojih, kar omogoča nitrifikacijo, denitirfikacijo ter delno odstranjevanje fosforja. SBR
naprave imajo avtomatsko voden sistem, kjer lahko računalniško zajemajo podatke
(T, pH …) (Kurbus, 2008).
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Slika 23: Primer SBR ČN (Regenracija, 2017)

MBR (membranski biološki reaktor):
MBR postopek je še ena izmed tehnologij, ki deluje na principu z aktivnim blatom. Gre za
način čiščenja, kjer se poleg biološkega procesa razgradnje uporablja še membranska
tehnologija, ki zajema mikrofiltracijo ali ultrafiltracijo. Z dano membrano se ločuje aktivno
blato (biomaso) od očiščene vode. S tem postopkom pridobimo visoko kakovost očiščene
vode. Takšni sistemi so nadomestili sekundarne usedalnike in terciarno filtracijo. Ena od
prednosti tega čiščenja je njeno delovanje pri bistveno večji koncentraciji mikroorganizmov,
kar vodi do večjih učinkovitosti čiščenja. Zaradi tega razloga potrebujemo tudi manjši
volumen bazena. Poznamo dve izvedbi MBR tehnologije, to sta potopni membranski modul
in ločeni membranski modul, ki sta prikazana v nadaljevanju (Judd, 2006).

Slika 24: MBR ČN (Vodna Agencija, 2017)

Janeš, N. 2017. Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

25

Slika 25: Shema MBR postopka (Gorjan, 2012)

5.4 Čiščenje onesnažene vode v tleh
RČN (rastlinska čistilna naprava)
Med sonaravnimi procesi dosega največji učinek čiščenja odpadne vode RČN. Poleg tega
lepo sovpadajo z naravnim okoljem in lahko nudijo nov biotop za organizme (Bulc, 2013).
RČN delujejo na principu posnemanja samočistilnih procesov iz narave. Tvorijo jih več
zaporednih gred, ki so med seboj povezane. V gredah je nameščen ustrezen substrat (prod,
pesek, mivka …) v katerem se nahajajo rastline oziroma makrofiti (trst, rogoz, sitec). Same
grede so izolirane s posebno folijo. Glavni dejavniki čiščenja so rastline mikroorganizmi in
substrat. Največkrat so RČN dimenzionirane tako, da delujejo gravitacijsko, kar pomeni brez
strojne in električne opreme. V RČN razgradnja organskih snovi poteka s pomočjo kisika,
kjer pa ni kisika pa delujejo anaerobni mikroorganizmi, kar še poveča učinkovitost čiščenja.
Hkrati rastline s svojimi koreninami nudijo podlago bakterijam za pritrjanje in vgrajujejo
mineralizirane snovi (fosfate, nitrate, amonijak, težke kovine …) v rastlinsko biomaso, s čimer
izvajajo terciarno čiščenje (Ameršek, 2003). V uporabi imamo RČN s površinskim tokom ter
podpovršinskim tokom, ki jih bom predstavil v nadaljevanju.
Pri RČN s podpovršinskim oziroma podzemnim tokom se odpadna voda pretaka skozi
substrat in voda ni v stiku z atmosfero. Grede čistilne naprave so v celoti napolnjene s
substratom v katerem so ukoreninjene rastline. V tem primeru je samo čiščenje
intenzivnejše, saj je površina substrata večja za razvoj mikroorganizmov, kar omogoča boljše
čiščenje (Vrhovec, 2008). Prednosti takšnega sistema so tudi, da voda zaradi podzemnega
toka ne povzroča smradu in težje pride do zmrzovanja. Prav tako ni možnosti razmnoževanja
komarjev. Zavzema manj površine v primerjavi z površinskim tokom vode, je pa sama
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investicija dražja zaradi vgradnje substrata. Poleg tega ni potrebna postavitev ograje, kot
zaščita pred vdorom ljudi ali živali (Vidmar, 2001). Takšne RČN s podzemnim tokom delimo
na horizontalni in vertikalni sistem glede na tok vode skozi grede. V vsakdanjosti se
uporabljata obe obliki v kombinaciji, saj imata obe obliki svoje prednosti. Horizontalni sistem
je boljši za odstranjevanje organskih in suspendiranih snovi, vertikalni sistem pa s svojim
vertikalnim

tokom

omogoča večji vnos kisika

in s tem

učinkovitejše delovanje

mikroorganizmov ter omogočen proces nitrifikacije (Vymazal, 2005).
Pri RČN s površinskim tokom vode je odpadna voda v stiku z atmosfero. Substrat, skozi
katerega horizontalno prehaja voda, se nahaja na dnu čistilne grede. Pravimo tudi, da gre za
neko vrsto močvirja. Takoj pod vodno površino se ustvarjajo oksični pogoji, v nižjih plasteh
vode pa anoksični pogoji. Glede na obliko vegetacije ločimo v danem sistemu RČN s
plavajočimi rastlinami (hijacinta, vodna leča …) in ukoreninjenimi rastlinami, ki so pritrjene na
dnu grede. V sistemu se učinkovito odstranjujejo suspendirane snovi, težke kovine, dušik,

fosfor, BPK5. V RČN s površinskim tokom ni težav zaradi mašenja medija (Bulc, 2013).
Največje prednosti RČN so:


izredno velika učinkovitost čiščenja, 80 – 95 %,



za delovanje običajno ni potrebne energije in strojne opreme,



ob razgradnji se določen del (20 – 30 %) hranilnih snovi (npr. fosfor, dušik, ogljik itd.),
težkih kovin, pesticidov in drugih toksičnih snovi vgradi v rastlinsko biomaso, ki pri drugih
čistilnih napravah brez dodanih kemikalij za obarjanje odtečejo v okolje,



energija, ki se je vgradila v rastlinsko biomaso, se lahko ponovno uporabi (briketi,
kompost, krma, itd,),



v primeru izpada ali popravila strojnega dela pri drugih čistilnih napravah mikrobna
populacija za svojo obnovitev potrebuje nekaj dni, pri čemer surova odpadna voda
odteka in onesnažuje okolje, do česar v RČN ne prihaja,



v primerjavi z ostalimi sistemi čiščenja so veliko cenejše,



postavitev je enostavna in ne zahteva velikih posegov v prostor,



vzdrževanje je enostavno in poceni,



ne povzroča razvoja smradu in insektov, ker je tok vode podpovršinski,



aktivne odprte površine v urbaniziranem okolju, ki prispevajo k vrstni biodiverziteti



predstavljajo sonaravne ekosisteme za ptice, žabe, itd.
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Slika 26: Shema RČN s horizontalnim podpovršinskim tokom (Limnos, 2016)

Ostale metode čiščenja v tleh
Odpadna voda, ki priteka iz pretočnih greznic, se mora po potrebi še dodatno prečistit. Da
dosežemo primerno stopnjo očiščene vode uporabimo različne načine naravnega čiščenja,
kjer poteka biološko čiščenje. V zgornji plasti zemljine, kjer je prisoten kisik se nahajajo
heterotrofni organizmi, ki so pomembni za odstranjevanje organskih snovi, dušika in fosforja
(Kolar, 1983). Sam biološki proces razgradnje je odvisen od sestave in oblike odpadne vode
in temperature okolja (zemlja,voda). Učinkovitost čiščenja pa je med drugim odvisna od
sestave zemljine, prepustnosti in infiltracije vode (Roš in Panjan, 2012).
Poznamo 3 vrste čiščenja (spuščanja) odpadne vode po površini (Panjan, 2002):


Ponikovalni jarki: v jarkih položene drenažne cevi; občutljivi za kraška območja



Filtrni jarki: dva sloja drenažnih cevi z umestnim filtrskim slojem (pesek, gramoz); uporablja
se na slabše prepustni tleh



Ponikovalnice: voda mora biti že dobro očiščena; uporaba na območju kjer ni ogrožena
podtalnica
Eden od naravnih sistemov čiščenja odpadne vode je tudi laguna. Gre za plitve bazene, ki
so vkopani v zemlji in so primerni za čiščenje manjših naselji. Potrebujemo pa večjo površino
za postavitev, kot pri ostalih MČN. Poznamo aerobne, anaerobne in fakultativne lagune.
Slednje vsebujejo aerobne in anaerobne pogoje.
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Slika 27: Laguna (Regeneracija, 2017)

5.5 Anaerobno čiščenje (greznice, usedalniki)
Greznice
Greznica je MČN v kateri poteka anaerobno čiščenje (brez kisika). Gre za neprepusten
zbiralnik, kjer se zbira odpadna voda iz stanovanjskih objektov. Greznice so lahko pretočne
ali pa nepretočne. V pretočnih greznicah, kjer pride do ponikanja v tla, je potrebno uporabljati
še dodatno čiščenje odpadne vode z ponikovalnimi jarki, filtrnimi jark, ponikovalnicami ipd.
Nepretočne greznice pa so z ekološkega vidika veliko bolj primerne, vendar je potrebno
pogosto praznjenje in odvoz gošče na centralno čistilno napravo, kar povzroča velike
stroške. Poznamo eno prekatne in večprekatne greznice. Slednje so zaradi boljšega učinka
čiščenja bolj v uporabi. V večprekatnih greznicah poteka mehansko in delno biološko
čiščenje z mikroorganizmi. V prvem prekatu poteka usedanje delcev, medtem, ko se v
drugem in tretjem prekatu izvaja anaerobno čiščenje, ki pa ni popolno. Več kot je prekatna
greznica boljše je čiščenje odpadne vode (Panjan 2002).
Emšerke ali Imhoffovi usedalnik
Takšen usedalnik deluje na podoben način kot greznica. Sestavljen je iz dveh delov, in sicer
iz zgornjega, kjer se usedljivi deli usedajo (sedimentacija) ter iz spodnjega dela, ki
predstavlja presnovališče blata. V spodnjem delu potekajo anaerobni procesi. Pomembno je,
da se ohranja temperatura v usedalniku, zato so vkopani v zemlji (Panjan, 2002).
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HIDRAVLIČNO DIMENZIONIRAJE KANALIZACIJE

6.1 Določitev količine vode v cevovodu
Skupno količino odpadne vode sestavljajo hišne odpadne vode, industrijske odpadne vode,
kmetijske odpadne vode, komunalne odpadne vode in tuje vode (Panjan, 2002). Delež
industrijskih in kmetijskih ter komunalnih odpadnih voda v izbranih naseljih je zelo nizek, zato
se jih v izračunu zanemari. Tako bo dano kanalizacijsko omrežje polnila le hišna odpadna
voda in tuja voda.
Enačba za izračun celotne odpadne vode– sušni odtok (1):
qs = (qh + qi) + qt

(1)

Kjer je:
qs – celotna odpadna voda za sušni odtok [l/s],
qh – odpadna voda iz gospodinjstev, male obrti, trgovin in ustanov [l/s],
qi – odpadna voda iz obrti in industrijskih obratov [l/s],
qt– tuja voda [l/s].
Materiali v KS imajo predvideno življenjsko dobo 50 let, zato je potrebno pri hidravličnem
preračunu upoštevati naraščanje števila prebivalcev do izteka amortizacijske dobe KS, ki
znaša 50 let. Prav tako se upošteva tudi višina investicije, saj se za krajše obdobje od 50 let
ne izplača izvesti takšno investicijo, kot so kanalizacijski sistemi. Število prebivalcev pa se
nenehno spreminja tudi zardi različnih dejavnikov, kot so pogoji za življenje, razvoj industrije,
šolstvo, prometne povezave. Za manjša in ruralna naselja se običajno uporablja letni
minimalni prirastek prebivalstva 0,5 % (Panjan, 2002). Trenutno število prebivalcev je
pridobljeno iz Statističnega urada RS.
Število prebivalcev v prihodnosti izračunamo z enačbo (2):
𝐀 = 𝐀𝟎 ∗ ((𝟏 +

𝒑 𝒏
)
𝟏𝟎𝟎

Kjer je:
A … število prebivalcev čez n let [P],
A0 … trenutno število prebivalcev [P],
p … letni prirast prebivalcev [%],
n … doba planiranja [leta].

(2)
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Koliko vode se porabi v določenem naselju je odvisno od različnih dejavnikov. Ti dejavniki se
med naselji razlikujejo, zato je za primerjavo najbolje uporabiti oceno porabe vode od že
zgrajenega naselja, ki ima podobne karakteristike glede vodovodnih sistemov. Mala
podeželska naselja do 2000 PE imajo maksimalno dnevno porabo vode 80 – 100 l/(P*dan)
(Panjan, 2002). Za izbrana naselja sem porabo vode pridobil od podjetja Hydrovod d.o.o., ki
je upravljalec vodovodnih sistemov v občini Kočevje. V izračunih je všteta norma poraba
vode od posameznih gospodinjstev.
Po enačbi (3) izračunamo dotok odpadne vode iz gospodinjstev čez n let (Panjan, 2002):
qh = A * np

(3)

Kjer je:
A …število prebivalcev čez n let [P],
np … norma porabe vode na prebivalca [l/(P*dan)].
Med tuje vode sodijo odpadne vode, ki niso nastale pr porabi vode v naselju ampak vseeno
pridejo v kanalizacijsko cev. Tuja voda je odvisna od talne vode na zemljišču, vodotesnosti
kanalizacijskih vodov ter pravilne izvedbe priključkov. Za količino tuje vode je v izračunih
predviden 100 % sušni odtok (Panjan, 2002).
Velja:
qh =qt

(4)

Poraba vode in posledično odtok v kanalizacijsko omrežje se skozi dan nenehno spreminja,
zato je potrebno pri dimenzioniranju KS za sušni odtok upoštevati maksimalni urni odtok
(Qs,max,h), ki je odvisen od velikosti naselij in za manjša naselja znaša 1/8 dnevnega odtoka
(Qd). Izračunat je potrebno še minimalni urni odtok (Qs,min,h) ter srednji dnevni odtok (Qs,sr)
(Panjan, 2002).
Qs,max,h =
Qs,min,h =
Qs,sr =

𝟏
𝟐𝟒

𝟏
𝟖

* Qd - maksimalni urni odtok [l/s]

(5)

* Qd – minimalni urni odtok [l/s]

(6)

𝟏
𝟑𝟕

* Qd – srednji dnevni odtok [l/s]

(7)

Qd je dnevni odtok [l/dan], Qs,max,h, Qs,min,h in Qs,sr pa so urni dotoki, kateri so rezultat
deljenja dnevnega odtoka s števili 8, 37 in 24. Rezultat ulomka ima enoto m3/h, ki jo na
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koncu pretvorimo v l/s. KS dimenzioniramo na skupni pretok, tako da seštejemo maksimalni
urni pretok in tujo vodo ali minimalni urni pretok in tujo vodo.
Torej maksimalno in minimalno skupno količino vode izračunamo po sledečih enačbah:
Qs,skup,max = Qs,max,h + Qt

(8)

Qs,skup,min = Qs,min,h + Qt

(9)

6.2 Biokemijska obremenitev
Biokemijsko obremenitev definiramo kot količina lebdečih ali raztopljenih organskih snovi
prisotnih v odpadni vodi. Z BPK5 metodo merimo biokemijsko porabo kisika, ki ga
mikroorganizmi uporabijo pri razgradnji organskih snovi v odpadni vodi. Za določitev BPK5
hranimo vzorec vode v temi 5 dni, pri temperaturi 20⁰C. Nato izmerimo izgubo kisika v tem
času in izrazimo BPK5, kot količino kisika [mg O2/l]. Pri izračunih se uporablja normirana
biokemijska obremenitev 60 g/(P*dan).
Skupna dnevna biokemijska obremenitev se izračuna po sledeči enačbi (10) (Panjan, 2002):
G=g*A

(10)

Kjer je:
G – celotna dnevna biokemijska potreba po kisiku [g/dan] BPK5,
g – dnevna biokemijska potreba po kisiku na prebivalca [g/P/dan] BPK5,
A – število prebivalcev po n letih [P].
6.3 Hidravlični preračun cevi
Hidravlični preračun se lahko izvede z delno polnim cevovodom ali pa s polnim prerezom
kanalizacijske cevi. Cev je le izjemoma pod tlakom, zato se preračun izvede, kot da je v
ceveh tok s prosto gladino (Roš in Panjan, 2012). Izbral sem cev DN 160 mm, ki je hkrati
najmanjši dovoljen premer cevovodov javne kanalizacije, ki ga dovoljuje Pravilnik o tehnični
izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter
padavinskih voda (Uradni list RS, št. 86/2012). Dani pravilnik je prevzet iz sosednje občine
Ribnica, saj je za občino Kočevje trenutno ta pravilnik v izdelavi. Za dano cev sem nato
izvedel hidravličen preračun za maksimalni in minimalni pretok ter z takšnim maksimalnim in
minimalnim padcem, da zagotovim hitrosti v mejnih vrednosti (0,4 – 3,0 m/s). Prav tako je
bilo po Pravilniku o tehnični izvedbi (Uradni list RS, št. 86/2012) potrebno preverit polnitev
cevi, ki za fekalno vodo ne sme biti manjša od 10 % in ne večja od 50 % premera. Izračun se
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izvede z Manningovo enačbo. V nadaljevanju sledijo enačbe na podlagi katerih se izračuna
prametre (R, S, φ) za preverbo hidravlične prevodnosti.

Slika 28: Prerez kanalske cevi (Korošec, 2010)

Q=S*V

(11)

Kjer je:
Q – pretok [l/s],
S – ploskev notranjega prereza cevi [m2 ],
v – hitrost vode v cevi [m/s].

𝟏

𝛑∙𝛗

𝐒 = 𝐃𝟐 ∗ 𝐂 = 𝐃𝟐 ∗ [𝟖 ∗ (𝟏𝟖𝟎 − 𝐬𝐢𝐧 𝛗)]

12)

Kjer je:
S – notranji prereza cevi [m2],
D – premer cevi [m],
φ – kot polnitve cevi [⁰].

𝐃/𝟐−𝐡
)
𝐃/𝟐

𝛗 = 𝟐 ∗ 𝐚𝐫𝐜𝐜𝐨𝐬 (
Kjer je:

φ – kot polnitve cevi [⁰],
D – premer cevi [m],
h – višina polnitve kanalske cevi [m].

(13)
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𝐑=

𝐒
𝐎

=

𝐃
∗
𝟒

(𝟏 −

𝟏𝟖𝟎∗𝐬𝐢𝐧𝛗
)
𝛑𝛗
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(14)

Kjer je:
R – hidravlični radij [m],
O – omočeni obod [m],
D – premer cevi [m],
φ – kot polnitve cevi [⁰].
Hitrosti vode v cevovodu izračunamo z Manningovo enačbo (15):
𝟏

𝐯 = 𝐧 ∗ 𝐑𝟐/𝟑 ∗ 𝐈 𝟏/𝟐

(15)

Kjer je:
v – hitrost vode v cevi [m/s],
n – koeficient hrapavosti po Manningu [s/m1/3],
R – hidravlični radij [m]
I – hidravlični padec [%].
Hitrost odpadne vode v cevi smo preverili z maksimalnim in minimalnim pretokom
(Qs,skup,max in Qs,skup,min). Pretoki fekalnih odpadnih voda so v cevovodih zelo nizki, zato je
pomembno, da zagotovimo takšno minimalno hitrost (0,4 m/s), da ne pride do zastajanja
odplak (Kolar, 1983). V primeru manjših hitrosti od 0,4 m/s pa je potrebno ustrezno ukrepati.
Najpogostejši ukrep je občasno izpiranje oziroma čiščenje fekalnega kanala, odvisno od
potrebe. Lahko pa se upravljalec odloči, da na določenih odcepih priključi še padavinsko
vodo v fekalni kanal in s tem nekoliko poveča pretok v cevi.
6.4 Črpališče
Pri dimenzioniranju črpališča je potrebno najprej določit ustrezno črpalko, ki bo zmožna
prečrpat dani pretok. Vedno se v črpališču predvidita dve črpalki, ki delujeta izmenično. Po
Pravilniku o tehnični izvedbi (Uradni list RS, št. 86/2012) morajo biti minimalne hitrosti v
tlačnem vodu 0,7 m/s, maksimalne pa 2,0 m/s. Poleg hitrosti moramo upoštevati še
minimalni premer tlačnega voda, ki znaša DN 80 mm. Pri izračunu hitrosti vode po tlačnem
vodu je potrebno upoštevati notranji premer tlačnega cevovoda. Iz teh dveh podanih
parametrov (v, d) se določi količina črpanja, na podlagi katere se izbere ustrezen tip črpalke.
Poleg črpalne količine pa je potrebno poznati oziroma izračunati še ostale parametre, ki so
potrebni za določitev najbolj optimalne črpalke.
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Po enačbi (16) je določena črpalna količina, in sicer iz pogoja hitrosti v cevovodu, ki znaša
0,7 m/s in premera tlačnega cevovoda (DN 80 mm) (Kolar, 1983):
𝐐=𝐒∗𝐯=

𝛑∗𝐝𝟐
𝟒

∗𝐯

(16)

Kjer je:
Q – pretok v cevovodu [m3 /s],
S – ploskev notranjega prereza cevi [m2 ],
v – hitrost [m/s],
d – premer cevi [m].
Sledi izračun linijskih izgub. Da določimo linijske izgube potrebujemo podatke o koeficientu
trenja v cevovodu λ. Ta koeficient je odvisen od absolutne hrapavosti in premera cevi (𝜀/d)
ter Reynoldsovega števila. Na podlagi teh dveh parametrov lahko iz Moodyjevega diagrama
odčitamo λ.
Upoštevajoč viskoznost vode, ki znaša1,14 ∗ 10−5 m2 /s, premera cevi ter hitrosti vode v cevi
lahko izračunamo Reynoldsovo število po enačbi (17) (Steinman, 1999):
𝐑𝐞 =

𝐕∗𝐝
𝛄

(17)

Kjer je:
Re – Reynoldsovo število [/],
γ– viskoznost tekočine [m2/s].
Ko imamo odčitan koeficient trenja λ ter znano dolžino tlačnega voda, lahko izračunamo
linijske izgube po Darcy-Weissbachovi enačbi (18) (Steinman, 1999):
∆𝐇𝐥𝐢𝐧 = 𝛌 ∗

𝐋𝐢 𝐕𝐢𝟐
∗
𝐝𝐢 𝟐𝐠

Kjer je:
𝜆 – Darcyjev koeficient izgub,
Li – dolžina tlačnega cevovoda [m],
di – premer cevi [m],
Vi – hitrost tekočine v cevovodu [m/s].

(18)
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Na lokalne izgube vplivajo vse spremembe, ki jih povzročijo motnje v toku. Lokalne izgube
nastanejo lahko v krivinah, iztoku, zaradi nagle razširitve ali nagle zožitve cevi ter na mestu
zapornih elementov. V primeru, da imamo zelo dolg tlačni vod pravimo, da gre za hidravlično
dolgi cevovod (L/d > 500). Takrat lahko lokalne izgube zanemarimo, ker bistveno ne vplivajo
na izračun (Steinman, 1999).
Enačba za določitev izgub spojnih členov, ventilov, merilcev in ostalih lokalnih komponent je:
∆Hlok = ξlok *

𝐕𝐢𝟐
𝟐𝐠

(19)

Kjer je:
∆Hlok – lokalne izgube [m],
Vi- hitrost [m/s],
g – gravitacijska konstanta [m/s2],
ξlok – koeficient lokalnih izgub [ - ].
Geodetsko tlačno višino dobimo z razliko višin iztoka cevi v fekalni revizijski jašek in kote dna
črpališča. Ko imamo vse potrebne višine (Hlin, Hlok, Hgeod) lahko določimo potrebno višino
črpanja po sledeči enačbi (20) (Kolar, 1983):
Hč = Hgeod + ∑ ∆Hlin + ∑ ∆Hlok

(20)

Kjer je:
𝐻č – višina črpanja [m],
𝐻𝑔𝑒𝑜𝑑 – geodetska višina [m],
∑ ∆𝐻𝑙𝑖𝑛 – vsota linijskih izgub [m],
∑ ∆𝐻𝑙𝑜𝑘 – vsota lokalnih izgub [m].

Nato sledi še izračun potrebne moči črpalke po enačbi (21) (Steinman, 1999):
𝐏=

𝐐č ∙𝐇č ∙𝐠∙𝛒
𝛈č

Kjer je:
P – moč črpalke [W],
ηč – izkoristek črpalke,
Qč – pretok skozi črpalko [m3/s],

(21)
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ρ – gostota tekočine [kg/m3].
Na podlagi prikazanih parametrov se izbere ustrezna črpalka. Sledi še določanje ustreznega
volumna črpalne komore ter čas delovanja črpališča. Težimo k temu, da je višina črpalne
komore čim nižja. Volumen je odvisen od minimalnega dotoka odpadne vode v dveh urah in
števila vklopov črpalke. Večkrat, ko se črpalka vklopi manjši je lahko volumen črpalne
komore. Čas delovanja posamezne črpalke pa je odvisen od razmerja med priteklo odpadno
vodo in pretokom s katerim deluje črpalka.

Janeš, N. 2017. Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

7

37

SPLOŠNO O KANALIZACIJSKIH OBJEKTIH V IZBRANIH REŠITVAH

V danem poglavju so opisani ter predstavljeni kanalizacijski objekti ter kanalizacijski
elementi, ki se pojavljajo v izbranih rešitvah. Podani opisi veljajo za vse tri idejne rešitve, ki
so predstavljene v nalogi.
ČRPALIŠČE
Črpališče ima klasično vodnjaško obliko (okroglo) in je narejeno iz armiranobetonskega
jaška. Pokrov je narejen iz nerjaveče pločevine in ima možnost zaklepanja. Celotno črpališče
bo sidrano na armiranobetonski temeljni plošči. V črpališču se predvidita 2 črpalki. Ena
izmed njih je rezervna in deluje izmenično z aktivno črpalko. Nivo odpadne vode se ugotavlja
z nivojskimi stikali (hruškami). Črpalki bosta izdelani z zaščito proti pregrevanju in vdorom
vode. Črpališče deluje popolnoma avtomatsko. Električna omarica z inštrumenti in opremo
za kontrolo delovanja se postavi v neposredni bližini.
V izbranih rešitvah so dotoki odpadnih voda v črpališče največkrat relativno nizki (do 1 l/s).
Da zadovoljimo pogoju o minimalnih hitrosti v tlačnem cevovodu, ki ga narekuje Pravilnik o
tehnični izvedbi na območju občine Kočevje, moramo povečati črpalno količino na 10,72
m3/h. S tem dobimo minimalne hitrosti v tlačnem vodu 0,7 m/s, kar je najmanjša dovoljena
hitrost. Maksimalna dovoljena hitrost v tlačnem cevovodu pa znaša 2,0 m/s. Možen čas
akumuliranja med vklopoma črpalke je največ 2 uri. Se pravi za dimenzioniranje (izbiro)
črpalke se uporabi pretok 10,72 m3/h oziroma 2,98 l/s. Za dimenzioniranje volumna črpalne
komore pa se uporabi skupni minimalni pretok(Qs,skup,min = Qs,min,h + Qt).

Slika 29: Primer črpališča (vir: lasten)
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KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI
Priključek hišne kanalizacije na javni kanal se izvede s cevmi premera najmanj DN 160 mm
in s priporočljivim padcem 1 – 2 %. Celoten sistem je zasnovan tako, da je izvedba hišnih
priključkov predvidena gravitacijsko. Predpostavi se, da je kota iztočne fekalne cevi iz
objekta največ 40 cm pod nivojem terena, kar omogoča gravitacijsko odvodnjo. Glavna cev
KS je namreč minimalno 1,2 m pod terenom. Priključek se praviloma izvede z vtočnim
fazonskim kosom pod kotom 45°v smeri toka vode v javnem cevovodu in 45° v vertikalni
smeri. Priključek je spojen nad niveleto gladine vode v javnem kanalu. V primeru, da se v fazi
izvedbe hišnega priključka izkaže, da ni možen gravitacijski priključek, se predvidi hišno
črpališče

Slika 30: Primer hišnega priključka (SAL, 2017)

CEVI
Za gravitacijski odvod odpadne vode se lahko uporabljajo različne cevi, kot so polivinil klorid,
polietilen in armirani poliester. Material cevi se izbere na podlagi namena, obtežbe,
hidravličnih zahtev in pričakovane življenjske dobe kanala (50 let). V izbranih rešitvah se
predvidijo PVC cevi, ki so gladke, toge in izdelane v 6 metrskih kosih. Enostavne so za
transport in polaganje ter so tudi kemično odporne. Nazivni premer je skoraj enak
notranjemu premeru (Žitnik et al., 2007).
Za gravitacijske kanale (primarne in sekundarne) so predvidene PVC cevi DN 160 mm. To je
hkrati tudi najmanjši dovoljen premer cevovodov javne kanalizacije, ki ga dovoljuje Pravilnik
o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih
komunalnih ter padavinskih voda s katerim razpolaga Komunala Kočevje d.o.o. Nazivna
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obodna togost ostenja izbranih cevi pa znaša SN8 KN/m2. Za tlačni vod se predvidi cev PE
DN 90/12,5, ki se dobavi v kolutih, kar omogoča sorazmerno hitro polaganje cevi. Če je
dolžina tlačnega voda večja od 200 m, je potrebno na polovici trase predvideti čistilni jašek.

Slika 31: PVC cev (Zagožen, 2016)

REVIZIJSKI JAŠKI
Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menjajo smer, naklon, prečni profil kanala in na
lokaciji, kjer pride do združenja več cevovodov. Jaški morajo biti na takšni lokacij, da je
možen dostop z mehanizacijo v primeru kontrole in potrebnega čiščenja. Pred zmrzovanjem
in mehanskimi poškodbami je jašek potrebno ustrezno zasuti z nevezanim materialom. Ko je
padec terena večji od padca cevovoda oziroma, če je kota dotoka in iztoka kanala večja od
0,5 m se predvidijo kaskadni jaški. Takšen jašek ima dodan cevni spoj za lažje odvajanje
pretoka (Uradni list RS, št. 86/2012).
V izbranih rešitvah se predvidijo revizijski jaški iz umetnih snovi (PEHD). Do globine 1,5 m
znašajo dimenzije jaškov DN 625 mm, od 1,5 – 3 m pa so vgrajeni jaški DN 800 mm. Nad 3
m globine se predvidijo jaški DN 1000 mm Pokrovi na jaških so predvideni litoželezni DN 600
mm, na voziščih tip D in na zelenicah tip C. Glede na izbrani premer cevi (DN 160 mm)
znaša največja razdalja med jaški 40 metrov (Uradni list RS, št. 86/2012).

Slika 32: Revizijski jašek (ekolux, 2017)

40

Janeš, N. 2017. Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

IZGRADNJA KANALOV
Pri gradnji kanalizacijskega omrežja je potrebno posebno pozornost nameniti izkopom, kajti
predstavljajo velik strošek glede na celotno gradnjo KS. Najpogosteje se uporablja neopažen
izkop, ki ima naklone brežin med 45° in 60° ali pa tudi več pri plitkih izkopih. V primeru, da
neopažen izkop ni mogoč se izvede opažen izkop. Poznamo pa tudi podorski način izkopa,
ki se uporablja pri globini večji od 10 m in je manj v uporabi. Sama izbira načina izkopa je
odvisna tudi od širine danega prostora. V nadaljevanju (preglednica 3 in 4) so prikazane
minimalne širine jarkov, ki so takšne, da omogočajo enostavno in varno polaganje cevi
(Godnič, 2011).
Preglednica 3: Minimalna širina kanala glede na premer cevi (vir: SIST EN 1610/2001)

Preglednica 4:Minimalna širina kanala glede na globino kanala (vir: SIST EN 1610/2001)

V izbranih rešitvah je širina dna kanala 1,0 m. Naklon kanala pa je 70°. Do globine 2 m se
predvidi neopažen izkop, pri večjih globinah pa z opažem. Dno jarka se najprej zravna in
utrdi. Zbitost temeljne plasti jarka mora znašati 90 % po standardnem Proctorjevem
postopku. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline 10 cm ter se zasujejo s peskom
30 cm nad temenom cevi. Velikost zrn je maksimalno 30 mm. Nato sledijo nasipni sloji, ki se
utrjujejo po plasteh. Tlačni vod pa se po celotni trasi vgradi 0,8 m pod nivojem terena.

Janeš, N. 2017. Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

8

41

MOŽNE REŠITVE UREDITVE KANALIZACISJKEGA SISTEMA

8.1 REŠITEVI: z več posameznimi malimi čistilnimi napravami
V tej varianti bom predstavil ureditev kanalizacijskega omrežja z več posameznimi malimi
čistilnimi napravami. To pomeni, da bo vsako naselje posebej imelo svojo malo čistilno
napravo. Za čiščenje odpadne vode bom predvidel rastlinsko čistilno napravo ali malo čistilno
napravo SBR. Potek trase kanalov bo skoraj identičen v obeh rešitvah. Minimalna razlika bo
v tem, da bo pri čiščenju odpadne vode z MČN SBR nekoliko krajša skupna dolžina
gravitacijskega kanala, ker za to vrsto MČN potrebujemo manj prostora in jo lahko umestimo
bližje samemu naselju.
8.1.1 REŠITEV I –A: čiščenje odpadne vode z RČN
Naselje Novi Lazi:


Zasnova:

Naselje je razdeljeno na dva dela, in sicer na severni ter južni del (Slika 33). Vmes poteka
regionalna cesta Štalcerji – Kočevska Reka. Večina stanovanjskih objektov (35) se nahaja
na severnem delu vasi, kjer imamo padec terena proti zahodu. Ta del naselja v celoti
uredimo z gravitacijskim sistemom, kjer se sekundarni kanali priključujejo na primarnega
(KANAL A), ta pa se nato priključi na RČN. Stanovanjski objekt s hišno številko 19 pa se
uredi s HMČN, ker bi bil priključni krak daljši od 100 metrov in je gradnja kanal v tem primeru
finančno neupravičena.
Južni del naselja, kjer se nahaja le 7 hiš, pa ima padec proti južni strani, zato se ta del
naselja uredi z tlačnim vodom in črpališčem. Odpadna voda se preko tlačnega voda prečrpa
do revizijskega jaška FRJ1 ter se nato priključi na zbirni gravitacijski kanal. Tlačna cev
prečka tudi cesto, kar uredimo z podvrtavanjem ceste ter z vgradnjo zaščitne jeklene cevi.
Celoten kanalizacijski sistem, kjer je mogoče, poteka po občinskih cestah oziroma po robovih
cest (izven vozišča).V nadaljevanju (Preglednica 5) so prikazane osnovne značilnosti KS. Na
sliki 33 pa je prikazana shema KS Novi Lazi. Detajlna situacija v merilu pa je priložena k
prilogi E1. Topografski prikaz terena s plastnicami pa je priložen v poglavju 8.1.2 (Slika 41).

42

Janeš, N. 2017. Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Preglednica 5:Karakteristike glavnega kanala KS Novi Lazi
SKUPNA DOLŽINA
GRAVITACIJSKEGA
VODA

SKUPNA
DOLŽINA
TLČNEGA
VODA

MAKSIMALNA
GLOBINA
IZKOPNEGA
KANALA

MINIMALNA
GLOBINA
IZKOPNEGA
KANALA

MAKSIMALNI
PADEC
CEVOVODA

MINIMALNI
PADEC
CEVOVODA

(m)

(m)

(m)

(m)

(%)

(%)

1208,7

163,0

3,37

1,2

6,9

0,8

Slika 33: Shema KS Novi Lazi
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Hidravlična obremenitev

Število prebivalcev
V zadnjih letih je viden rahel porast prebivalstva, poleg tega pa se po OPN-ju v bližnjem
naselju Kočevska Reka predvideva industrijska cona, kar bo pomenilo nova delovna mesta
in posledično tudi še večjo rast prebivalstva. Izbral sem za letno prirast prebivalstva 0,5 %, ki
je značilna za podeželjska območja. KS se projektira na projektno dobo 50 let.
Preglednica 6: Določitev števila prebivalcev po 50 letih - Novi Lazi

A0
p
n
A

trenutno število prebivalcev
letni prirast prebivalstva
projektna doba KS
projektno število prebivalcev

134
0,5
50
172

PE
/
Let
PE

Določitev dnevnega odtoka
Pri dimenzioniranju skupne količine dnevnega odtoka sem upošteval samo hišne odpadne
vode, saj v naselju ni industrije. Obrtne in kmetijske vode pa so zanemarljivo majhne. Po
podatkih podjetja Hydrovod d.o.o. je bilo v letu 2015 prodano za naselje Novi lazi 5071
m3/leto vode. Iz tega sledi, da je norma poraba vode za to naselje 104 l/preb * dan.
Iz teh podatkov dobimo sušni odtok:
Qs = np * PE = 104 l/preb * dan * 172 PE =17.883 l/dan = 17,88 m3/dan = 0,21 l/s
Nato izračunamo maksimalni in minimalni urni odtok ter srednji dnevni odtok:
Qs,max,h17,88 m3/dan /8 = 2,24 m3/h = 0,62 l/s
Qs,sr= 17,88 m3/dan /24 = 0,75 m3/h = 0,21 l/s
Qs,min,h=17,88 m3/dan /37 = 0,48 m3/h = 0,13 l/s
Določitev tuje vode
Qs= Qt = 0,21 l/s
Skupna količina vode
Qs,skup,max= Qs,max,h + Qt = 0,62 l/s + 0,21 l/s = 0,83 l/s
Qs,skup,min= Qs,min,h + Qt =0,13l/s +0,21l/s = 0,34 l/s
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Hidravlični preračun cevi

Za izbrano naselje se predpostavi najmanjši možni premer cevi za javno kanalizacijo DN 160
mm. Dano cev sem nato preveril, če je hidravlično prevodna glede na moj maksimalni in
minimalni odtok. Pri tem moramo zagotoviti takšen maksimalni in minimalni padec v cevi, da
so hitrosti odpadne vode med 0,4 m/s in 3,0 m/s. To sem preveril z Manningovo enačbo.
Višina polnitve kanalske cevi (H) je določena s poizkušanjem, tako da je dejanski pretok
enak izračunanem pretoku (Qs,skup = Qizrač). Prav tako pa mora biti polnitev cevi fekalnega
kanala med 10 % in 50 %. Zgoraj opisan hidravlični preračun cevi velja za vse izbrane
rešitve, ki se bodo pojavile v nadaljevanju naloge.
Dimenzioniranje cevi na maksimalni odtok (Qs,skup,max) in z največjim padcem terena, kjer
poteka trasa kanalizacijskega sistema:
D = 0,16 m = 16 cm
H = 0,014626 m = 1,46 cm (dobimo s poizkušanjem)
φ = 70, 4°
R = 0,008505 m
S = 0,000836 m2
I = 6,9 % = 0,069
Q = 1/0,011 * 0,000836 m2 * 0,008505m2/3 * 0,0691/2 = 0,000829 m3/s = 0,83 l/s
Qs,skup,max = Qizrač= 0,83 l/s
Vdej= Q/S = 0,000829 m3/s / 0,000836 m2 = 1,0 m/s
Vdej<Vmax = 1,0 m/s < 3,0 m/s

OK

Polnitev cevi = 9,14 %
Hitrost toka odpadnih voda je manjša od maksimalne dovoljene (3,0 m/s).S tem smo
preverili, da cev s premerom DN 160 mm in maksimalnim padcem 6,9 % prevaja odtočno
količino odpadnih voda Qs,skup,max= 0,83 l/s ter zadovoljuje kriteriju glede maksimalnih
hitrosti odpadne vode v cevi.
Dimenzioniranje cevi na minimalni odtok (Qs,skup,min) in z takšnim minimalnim padcem
cevovoda, da zagotavlja minimalno hitrost 0,4 m/s:
D = 0,16 m = 16 cm
H = 0,01462 m = 1,46 cm(dobimo s poizkušanjem)
φ = 70, 41°
R = 0,008625 m
S = 0,000848 m2
I = 1,1 % = 0,011
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Q = 1/0,011 * 0,000848 m2 * 0,008625 m2/3 * 0,0111/2 = 0,00034 m3/s = 0,34 l/s
Qs,skup,min = Qizrač= 0,34 l/s
Vdej= Q/S = 0,00034 m3/s / 0,000848 m2 = 0,40m/s
Vdej=Vmin = 0,40 m/s = 0,40 m/s

OK

Polnitev cevi = 9,14 %
Hitrost toka odpadnih voda je enaka 0,40 m/s. S tem smo preverili, da cev s premerom DN
160 mm in minimalnim padcem 1,1 % prevaja odtočno količino odpadnih voda Qs,skup,min=
0,34 l/s ter zadovoljuje kriteriju glede minimalnih hitrosti odpadne vode v cevi.


Črpališče

Za južni del naselja se predvidi črpališče Č1. Prečrpavalo se bo odpadno vodo iz 7
stanovanjskih objektov. To pomeni 35PE, ki povzročijo dejanski pretok 0,08 l/s (Qdej= Qs +
Qt=np * PE + Qt). Skupna dolžina tlačnega voda znaša 163,0 m.V nadaljevanju so prikazani
parametri črpalke na podlagi katerih se določi primeren tip črpalke
Parametri:
Črpalna količina je pogojena iz premera tlačnega voda, ki znaša minimalno 80 mm in hitrosti
v cevovodu (minimalno 0,7 m/s). Pri izračunu pretoka se upošteva notranji premer tlačnega
cevovoda.
Qč = S * v = 0,0043 m2 * 0,7 m/s = 0,003 m3/s = 10,72 m3/h = 2,98 l/s
S = (π * d2 ) / 4 =(3,14 * (0,0736 m )2) / 4 = 0,0043m2
d = 90 – 2 * 8,2 = 73,6 mm = 0,0736 m (po katalogu Zagožen)
Zgoraj opisani parametri (izračuni Qč, S, d) veljajo za vse rešitve/zasnove.
Hč=12,54 m (Hg + Hlin + Hlok)
λ= 0,027
Ɛ/d = 0,25/0,0736= 0,003 (hrapavost cevi predpostavimo)
Re = 45192,0
Hlin = 1,49 m
Hlok = zanemarim, ker je L/d > 500
Hgeod=

(545,8 – 0,8) – (536,2 – 2,25) = 11,05 m

P = 523,52 W = 0,524 kW (ƞ = 0,7)
Na podlagi izbranih in izračunanih parametrov sem izbral črpalko iz podjetja Grundfos, tip
SEG.40.15.2.1.502. Glede na izbrane parametre mi je aplikacija na spletni strani podjetja
ponudila opcijo, ki je najbolj optimalna za moj pretok črpanja in višino črpanja. Izbrana
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črpalka dano višino prečrpavanja opravi s pretokom 3,94 l/s. V tem primeru znaša hitrost v
tlačnem cevovodu 0,92 m/s, kar je še vedno pod mejo maksimalne dovoljene hitrosti, ki
znaša 2,0 m/s. Gre za potopno črpalko, ki je narejena posebej za fekalne odplake, saj ima
sekalni sistem za drobljenje delcev. Podrobnosti črpalke so v prilogi A1. Volumen črpalne
komore je dimenzioniran na minimalni dotok 0,07 l/s oziroma 0,25 m3/h (Qs,skup,min = Qs,min,h
+

Qt), saj znaša čas zadrževanja odpadne vode med vklopoma črpalke največ 2 uri. Opisan

postopek izračuna volumna črpalne komore se izvede za vse podane rešitve v nadaljevanju.
Volumen zbiranja odpadne vode – črpalna komora:
Vkomore = (π * (d/2)2) * h = (3,14 * (0,8 m)2) * 0,25 m = 0,50 m3
Premer črpalne komore (d) = 1600 mm
Višina črpalne komore (h) = 0,25 m
Celotna globina črpališča (H) = 2,25 m
Čas delovanja črpališča na dan:
t=

V
7280 l
=
= 1847,7 s = 30,8 min = 0,51 h
Qč
3,94 l/s

Volumen pritekle odpadne vode v črpališče, ki ga povzroči 35 PE, znaša 7280 l/dan (Qdej=
Qs + Qt=np * PE + Qt). Pretok črpalke (Qč) pa znaša 3,94 l/s. Iz tega sledi, da črpališče
dnevno deluje oziroma prečrpava odpadno vodo 30,8 minut. V samem črpališču sta
predvideni dve črpalki, ki delujeta izmenično.


Rastlinska čistilna naprava Novi Lazi

Čistilna naprava se dimenzionira na projektno dobo 30 let. Za naselje Novi Lazi bo
predvideno število prebivalcev takrat zanašalo 156 PE (čez 30 let). Iz spodnje preglednice je
razvidno, da je biokemijska obremenitev 9,34 kg/dan BPK5. Glede na izračunane parametre
se predvidi rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za 200 PE. RČN ima velikost 500 m2 in je
locirana na zahodnem delu naselja. Pred RČN se predvidi tudi usedalnik. Očiščena odpadna
voda se iz RČN ponika v tla.
Preglednica 7: Biokemijska obremenitev - Novi Lazi

g
A
G

biokemijska potreba po kisiku na prebivalca
predvideno število prebivalcev
biokemijska potreba po kisiku

60
g/preb/dan
156
PE
9337,7 g/dan BPK5
9,34 kg/dan BPK5
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Naselje Štalcerji


Zasnova:

Osrednji in zahodni del naselja (28 hiš) sta urejena z gravitacijskim kanalizacijskim
sistemom, kjer se sekundarni kanali (4) priključujejo na glavnega (KANAL A). Glavni kanal je
speljan na RČN, ki je locirana na severnem delu naselja, preko ceste II. reda Livold – Fara
(Slika 36).
Vzhodni del naselja ima padec proti severu, zato se predvidi gravitacijsko zbiranje odpadne
vode do najnižje točke in nato prečrpavanje vode do prvega jaška na sekundarnem kanalu 4.
Odpadno vodo se bo preko tlačnega voda prečrpavalo za 15 stanovanjskih stavb. Stavba s
hišno številko 9A se uredi individualno z HMČN, ker je podaljšanje KS samo za to hišo
finančno neupravičeno (vod bi bil dolg več kot 100 m).
Večina kanalizacijskega sistema poteka po občinski cesti, in sicer po vozišču (skozi naselje).
V primeru državne ceste pa poteka gravitacijski cevovod izven vozišča. V nadaljevanju
(Preglednica 8) so prikazane osnovne značilnosti KS. Na sliki 35 je prikazana shema KS
Štalcerji, na sliki 34 pa je topografski prikaz terena s plastnicami. Detajlna situacija v merilu
pa je priložena k prilogi E2.
Preglednica 8: Karakteristike glavnega kanala KS Štalcerji
SKUPNA DOLŽINA
GRAVITACIJSKEGA
VODA

SKUPNA
DOLŽINA
TLČNEGA VODA

MAKSIMALNA
GLOBINA
IZKOPNEGA
KANALA

MINIMALNA
GLOBINA
IZKOPNEGA
KANALA

MAKSIMALNI
PADEC
CEVOVODA

MINIMALNI
PADEC
CEVOVODA

(m)

(m)

(m)

(m)

(%)

(%)

1258,4

219,0

3,47

1,2

9,3

0,7

Slika 34:Topografski prikaz naselja Štalcerji (PISO, 2017)
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Slika 35: Shema KS Štalcerji



Hidravlična obremenitev

Število prebivalcev
V preteklosti se beleži rahel vpad prebivalstva, vendar se po OPN-ju v bližnjem naselju
Kočevska Reka predvideva industrijska cona, kar bo pomenilo nova delovna mesta, zato se
predvidi v prihodnosti rahel porast prebivalstva. Izbral sem za letno prirast prebivalstva
0,5 %, ki je značilna za podeželjska območja. KS se projektira na projektno dobo 50 let.
Preglednica 6: Določitev števila prebivalcev po 50 letih - Štalcerji

A0
p
n
A

trenutno število prebivalcev
letni prirast prebivalstva
projektna doba KS
projektno število prebivalcev
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Določitev dnevnega odtoka
Pri dimenzioniranju skupne količine dnevnega odtoka sem upošteval samo hišne odpadne
vode, saj v naselju ni industrije. Obrtne in kmetijske vode pa so zanemarljivo majhne. Po
podatkih podjetja Hydrovod d.o.o. je bilo v letu 2015 prodano za naselje Štalcerji 7000
m3/leto vode. Iz tega sledi, da je norma poraba vode za izbrano naselje 116 l/preb * dan.
Iz teh podatkov dobimo sušni odtok:
Qs = np * PE = 116 l/preb * dan * 213PE =24.709 l/dan = 24,71 m3/dan = 0,29l/s
Nato izračunamo maksimalni in minimalni urni odtok ter srednji dnevni odtok:
Qs,max,h = 24,71 m3/dan /8 = 3,09 m3/h = 0,86 l/s
Qs,sr = 24,71 m3/dan /24 = 1,03 m3/h = 0,29 l/s
Qs,min,h= 24,71 m3/dan /37 = 0,67 m3/h = 0,19 l/s
Določitev tuje vode
Qs= Qt = 0,29 l/s
Skupna količina vode
Qs,skup,max= Qs,max,h + Qt = 0,86 l/s + 0,29 l/s = 1,15 l/s
Qs,skup,min = Qs,min,h + Qt =0,19 +0,29 = 0,48 l/s


Hidravlični preračun cevi

Dimenzioniranje cevi na maksimalni odtok (Qs,skup,,max) in z največjim padcem terena, kjer
poteka trasa kanalizacijskega sistema:
D = 0,16 m = 16 cm
H = 0,014587 m = 1,46 cm(dobimo s poizkušanjem)
φ = 70, 33°
R = 0,00941 m
S = 0,000924 m2
I = 9,3 % = 0,093
Q = 1/0,011 * 0,000924 m2 * 0,00941m2/3 * 0,0931/2 = 0,00114 m3/s =1,15 l/s
Qs,skup,max = Qizrač= 1,15 l/s
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Vdej= Q/S = 0,00115 m3/s / 0,000924 m2 = 1,2 m/s
Vdej<Vmax = 1,2 m/s < 3,0 m/s

OK

Polnitev cevi = 9,12 %
Hitrost toka odpadnih voda je manjša od maksimalne dovoljene (3 m/s).S tem smo preverili,
da cev s premerom DN 160 mm in maksimalnim padcem 9,3 % prevaja odtočno količino
odpadnih voda Qs,skup,max= 1,15 l/s ter zadovoljuje kriteriju glede maksimalnih hitrosti
odpadne vode v cevi.
Dimenzioniranje cevi na minimalni odtok (Qs,skup,min) in z takšnim minimalnim padcem
cevovoda, da zagotavlja minimalno hitrost 0,4 m/s:
D = 0,16 m = 16 cm
H = 0,01451 m = 1,45 cm(dobimo s poizkušanjem)
φ = 70, 14°
R = 0,012046 m
S = 0,001179m2
I = 0,7 % = 0,007
Q = 1/0,011 * 0,001179 m2 * 0,012046 m2/3 * 0,0071/2 = 0,000471 m3/s = 0,48 l/s
Qs,skup,min = Qizrač= 0,48 l/s
Vdej= Q/S = 0,00048 m3/s / 0,001179 m2 = 0,40m/s
Vdej=Vmin = 0,40 m/s = 0,40 m/s

OK

Polnitev cevi = 9,05 %
Hitrost toka odpadnih voda je enaka 0,40 m/s. S tem smo preverili, da cev s premerom DN
160 mm in minimalnim padcem 0,7 % prevaja odtočno količino odpadnih voda Qs,skup,min =
0,48 l/s ter zadovoljuje kriteriju glede minimalnih hitrosti odpadne vode v cevi.


Črpališče

Za vzhodni del naselja se predvidi črpališče Č2. Prečrpavalo se bo odpadno vodo iz 15
stanovanjskih objektov. To pomeni 75 PE, ki povzročijo dejanski pretok 0,20 l/s (Qdej= Qs +
Qt = np * PE + Qt). Skupna dolžina tlačnega voda znaša 219,0 m.
Preglednica 9: Parametri za izbiro črpalke - Štalcerji
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Na podlagi izbranih in izračunanih parametrov sem izbral črpalko iz podjetja Grundfos, tip
SEG.40.12.2.1.502. Izbrana črpalk dano višino prečrpavanja opravi s pretokom 3,83 l/s. V
tem primeru znaša hitrost v tlačnem cevovodu 0,89 m/s. Na podlagi tega pretoka (3,83 l/s) se
določi koliko časa potrebuje črpalka, da izprazni dani volumen črpalne komore. Podrobnosti
črpalke so v prilogi A2.
Volumen zbiranja odpadne vode – črpalna komora:
Vkomore = (π * (d/2)2) * h =(3,14*(0,8 m)2) * 0,6 m = 1,21 m3
Premer črpalne komore (d) = 1600 mm
Višina črpalne komore (h) = 0,6 m
Celotna globina črpališča (H) = 2,6 m
Čas delovanja črpališča na dan:
t=

V
17400 l
=
= 4543,1 s = 75,7 min = 1,26 h
Qč
3,83 l/s

Volumen pritekle odpadne vode v črpališče, ki ga povzroči 75 PE, znaša 17400 l/dan (Qdej =
Qs + Qt =np * PE + Qt). Pretok črpalke (Qč) pa znaša 3,83 l/s. Iz tega sledi, da črpališče
dnevno deluje oziroma prečrpava odpadno vodo 75,7 minut. V samem črpališču sta
predvideni dve črpalki, ki delujeta izmenično.


Rastlinska čistilna naprava Štalcerji

Čistilna naprava se dimenzionira na projektno dobo 30 let. Za naselje Štalcerjibo predvideno
število prebivalcev takrat zanašalo193 PE (čez 30 let).Iz spodnje preglednice je razvidno, da
je biokemijska obremenitev 11,57 kg/dan BPK5. Glede na izračunane parametre se predvidi
rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za 200 PE. RČN ima velikost 500 m2 in je locirana na
severnem delu naselja. Pred RČN se predvidi tudi usedalnik. Očiščena odpadna voda se iz
RČN ponika v tla.
Preglednica 9: Biokemijska obremenitev –Štalcerji

g
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biokemijska potreba po kisiku - skupna 11567,5 g/dan BPK5
11,57 kg/dan BPK5
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Naselje Kočevska Reka


Zasnova:

V osrednjem delu naselja že obstaja krajši kanalizacijski vod (odpadna in meteorna voda) na
katerega je priključeno nekaj objektov. Cev kanalizacijskega sistema pa ni priključena na
MČN, zato se odpadna voda prosto izliva v naravo. Gre za zelo staro in dotrajano komunalno
infrastrukturo, zato se vse hiše priključi na nov KS.
Večina predvidenega kanalizacijskega omrežja v naselju Kočevska Reka poteka
gravitacijsko (Slika 36). Skozi jedro naselja poteka primarni kanal (KANAL A), na katerega se
priključuje sekundarni kanal 1. Oba omenjena fekalna kanala sta speljana do najnižje točke
na S naselja, kjer se nahaja črpališče (Č3). Do črpališča je speljan tudi kanal 2. Z tlačnim
cevovodom se odpadno vodo iz črpališča prečrpava do kanala 3, kjer voda gravitacijsko
odteka do RČN. Ta se nahaja na V delu naselja. JV del naselja pa je urejen s sekundarnim
kanalom 4, ki se gravitacijsko priključuje na kanal 3.
Na kanalizacijsko omrežje se bo priključilo 38 objektov. V naselju pa se nahaja še kar nekaj
stanovanjskih stavb, ki so razporejene izven naselja (razpršena gradnja) ali pa so na znatno
nižji nadmorski višini (južni del naselja), zato jih ni smiselno priključevati na KS. Takšnih
objektov je 13 in se za njih predvidi HMČN, kajti za priključitev na kanalizacijski sistem so
finančno neupravičeni.
Večina kanalizacijskega sistema poteka po javnih površinah, in sicer po cestnem telesu. Kjer
je možno se predvidi kanalizacijski vod izven vozišča (ob robu ceste). V primeru, da mora
komunalni vod potekati skozi privatno parcelo pa je potrebno pridobiti služnostno pravico od
lastnika parcele. V nadaljevanju so prikazane osnovne značilnosti (Preglednica 10) ter
shema KS Kočevska Reka (Slika 36) in topografski prikaz terena s plastnicami (Slika 37).
Detajlna situacija v merilu pa je priložena k prilogi E3.
Preglednica 10: Karakteristike glavnega kanala KS Kočevska Reka
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Slika 36: Shema KS Kočevska Reka

Slika 37: Topografski prikaz naselja Kočevska Reka (PISO, 2017)

53

54

Janeš, N. 2017. Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.



Hidravlična obremenitev

Število prebivalcev
V preteklosti se beleži rahel vpad prebivalstva, vendar se po OPN-ju v naselju Kočevska
Reka predvideva gospodarska cona ter razvoj naselja kot lokalno središče s centralnimi
dejavnostmi (oskrbnimi, storitvenimi, družabnimi…). Večji poudarek naj bi bil tudi na turizmu.
To bo pomenilo nova delovna mesta, zato se predvidi v prihodnosti rahel porast prebivalstva.
Izbral sem za letno prirast prebivalstva 0,5 %, ki je značilna za podeželjska območja. KS se
projektira na projektno dobo 50 let.
Preglednica 10: Določitev števila prebivalcev po 50 letih – Kočevska Reka
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Določitev dnevnega odtoka
Pri dimenzioniranju skupne količine dnevnega odtoka sem upošteval samo hišne odpadne
vode, saj v naselju ni industrije. Večje podjetje (Snežnik d.o.o.) je izven naselja, vendar se ga
zaradi oddaljenosti ne priključuje na KS. Obrtne in kmetijske vode pa so zanemarljivo
majhne. Po podatkih podjetja Hydrovod d.o.o. je bilo v letu 2015 prodano za naselje
Kočevska Reka 9399m3/leto vode. Iz tega sledi, da je norma poraba vode za izbrano naselje
107 l/preb * dan.
Iz teh podatkov dobimo sušni odtok:
Qs = np * PE = 107 l/preb * dan * 309 PE = 33.090 l/dan = 33,09 m3/dan = 0,38 l/s
Nato izračunamo maksimalni in minimalni urni odtok ter srednji dnevni odtok:
Qs,max,h = 33,09 m3/dan /8 = 4,14 m3/h = 1,15 l/s
Qs,sr = 33,09 m3/dan /24 = 1,38 m3/h = 0,38 l/s
Qs,min,h= 33,09 m3/dan /37 = 0,89 m3/h = 0,25 l/s
Določitev tuje vode
Qs= Qt = 0,38 l/s
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Skupna količina vode
Qs,skup,max= Qs,max,h + Qt = 1,15 l/s + 0,38 l/s = 1,53 l/s
Qs,skup,min = Qs,min,h + Qt =0,25+0,38 = 0,63 l/s


Hidravlični preračun cevi

Dimenzioniranje cevi na maksimalni odtok (Qs,skup,,max) in z največjim padcem terena, kjer
poteka trasa kanalizacijskega sistema:
D = 0,16 m = 16 cm
H = 0,014423 m = 1,44 cm(dobimo s poizkušanjem)
φ = 69,92°
R = 0,016286 m
S = 0,001589m2
I = 2,7 % = 0,027
Q = 1/0,011 * 0,001589 m2 * 0,016286 m2/3 * 0,0271/2 = 0,001526 m3/s =1,53 l/s
Qs,skup,max = Qizrač= 1,53 l/s
Vdej= Q/S = 0,001526 m3/s / 0,001589 m2 = 0,96 m/s
Vdej<Vmax = 0,95 m/s < 3,0 m/s

OK

Polnitev cevi = 9,01 %
Hitrost toka odpadnih voda je manjša od maksimalne dovoljene (3,0 m/s). S tem smo
preverili, da cev s premerom DN 160 mm in maksimalnim padcem 2,7 % prevaja odtočno
količino odpadnih voda Qs,skup,max = 1,53 l/s ter zadovoljuje kriteriju glede maksimalnih
hitrosti odpadne vode v cevi.
Dimenzioniranje cevi na minimalni odtok (Qs,skup,min) in z takšnim minimalnim padcem
cevovoda, da zagotavlja minimalno hitrost 0,4 m/s:
D = 0,16 m = 16 cm
H = 0,01443 m = 1,44 cm(dobimo s poizkušanjem)
φ = 69,94°
R = 0,015899 m
S = 0,001551 m2
I = 0,5 % = 0,005
Q = 1/0,011 * 0,001551 m2 * 0,015899 m2/3 * 0,0051/2 = 0,0006307m3/s = 0,63 l/s
Qs,skup,min = Qizrač= 0,63 l/s
Vdej= Q/S = 0,0006307 m3/s / 0,001551 m3 = 0,41m/s
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Vdej>Vmin = 0,41 m/s> 0,40 m/s

OK

Polnitev cevi = 9,02 %
Hitrost toka odpadnih voda je enaka 0,41 m/s. S tem smo preverili, da cev s premerom DN
160 mm in minimalnim padcem 0,5 % prevaja odtočno količino odpadnih voda Qs,skup,min =
0,63 l/s ter zadovoljuje kriteriju glede minimalnih hitrosti odpadne vode v cevi.


Črpališče

Za severni del naselja se predvidi črpališče Č3. Prečrpavalo se bo odpadno vodo iz 26
stanovanjskih objektov. To pomeni 130 PE, ki povzročijo dejanski pretok 0,32 l/s (Qdej = Qs +
Qt = np * PE + Qt). Skupna dolžina tlačnega voda znaša 286,9 m
Preglednica 11: Parametri za izbiro črpalke - Kočevska Reka
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Na podlagi izbranih in izračunanih parametrov sem izbral črpalko iz podjetja Grundfos, tip
SEG.40.12.2.1.502. Izbrana črpalk dano višino prečrpavanja opravi s pretokom 3,65 l/s. V
tem primeru znaša hitrost v tlačnem cevovodu 0,85 m/s. Na podlagi tega pretoka (3,65 l/s) se
določi koliko časa potrebuje črpalka, da izprazni dani volumen črpalne komore. Podrobnosti
črpalke so v prilogi A2.
Volumen zbiranja odpadne vode – črpalna komora:
Vkomore = (π * (d/2)2) * h = (3,14 * (0,9 m)2) * 0,8 m = 2,03m3
Premer črpalne komore (d) = 1800 mm
Višina črpalne komore (h) = 0,8 m
Celotna globina črpališča (H) = 2,8 m
Čas delovanja črpališča na dan:
t=

V
27820 l
=
= 7621,9 s = 127,0 min = 2,12 h
Qč
3,65 l/s

Volumen pritekle odpadne vode v črpališče, ki ga povzroči 130 PE, znaša 27820 l/dan (Qdej
= Qs + Qt = np * PE + Qt). Pretok črpalke (Qč) pa znaša 3,65 l/s. Iz tega sledi, da črpališče
dnevno deluje oziroma prečrpava odpadno vodo 127,0 minut. V samem črpališču sta
predvideni dve črpalki, ki delujeta izmenično.

Janeš, N. 2017. Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.



57

Rastlinska čistilna naprava Kočevska Reka

Čistilna naprava se dimenzionira na projektno dobo 30 let. Za naselje Kočevska Reka bo
predvideno število prebivalcev takrat zanašalo280 PE (čez 30 let). Iz spodnje preglednice je
razvidno, da je biokemijska obremenitev 16,79 kg/dan BPK5. Glede na izračunane parametre
se predvidi rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za 300 PE. RČN ima velikost 750 m2 in je
locirana na vzhodnem delu naselja. Pred RČN se predvidi tudi usedalnik. Očiščena odpadna
voda se iz RČN ponika v tla.
Preglednica 13: Biokemijska obremenitev – Kočevska Reka
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Naselje Morava


Zasnova:

V južnem delu naselja že obstaja krajši kanalizacijski vod (odpadna in meteorna voda) na
katerega je priključeno nekaj objektov. Kanalizacijski sistem je priključen na ČN, ki pa je
trenutno v neuporabi in je potrebna temeljite obnove oziroma jo je treba tehnično izboljšati.
Gre za zelo staro in dotrajano komunalno infrastrukturo, zato se vse hiše priključi na nov KS
z novo MČN. Staro ČN se odstrani.
Na kanalizacijsko omrežje se bo priključilo 49 objektov. Gre za naselje z zelo razgibanim
terenom, zato ni mogoče celotno naselje urediti gravitacijsko. Osrednji del naselja leži na
najvišji točki (541,4 m.n.m.) od koder je gravitacijsko speljan glavni zbirni kanal (KANAL A)
do RČN, ki je locirana na južnem delu naselja tik ob cesti Livold – Fara. Na glavni kanal se
priključujeta še dva sekundarna kanala (KANAL 1 IN 2)
Za del osrednjega in zahodni del naselja se predvidi črpališče 4. Odpadna voda, ki doteka iz
kanala 3 in 4 se preko tlačnega cevovoda prečrpava do prvega fekalnega revizijskega jaška
(FRJ1) na glavnem kanalu. Prav tako je potrebno odpadno vodo prečrpavat iz severnega
dela naselja (črpališče 5). Iz sekundarnega kanala 5 in 6 je potrebno odpadno vodo prečrpati
po tlačnem cevovodu do FRJ1 od koder je naprej speljana gravitacijsko do RČN.
Večina kanalizacijskega sistema poteka po javnih površinah, in sicer po cestnem telesu. Kjer
je možno se predvidi kanalizacijski vod izven vozišča (ob robu ceste). V primeru, da mora
komunalni vod potekati skozi privatno parcelo pa je potrebno pridobiti služnostno pravico od
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lastnika parcele. V nadaljevanju so prikazane osnovne značilnosti (Preglednica 12) ter
shema KS Kočevska Reka (Slika 38). Prav tako je priložen topografski prikaz terena s
plastnicami (Slika 39). Detajlna situacija v merilu pa je priložena k prilogi E4.
Preglednica 12: Karakteristike glavnega kanala KS Morava
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Slika 38: Shema KS Morava
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Slika 39: Topografski prikaz naselja Morava (PISO, 2017)



Hidravlična obremenitev

Število prebivalcev
V preteklosti (2008 – 2016) je bilo število prebivalcev v naselju Morava dokaj konstantno.
Kanalizacijski sistem pa se vseeno projektira na predvideno število prebivalcev, kajti
predpostavi se, da bo v prihodnosti število prebivalcev rahlo raslo. V bližnjem naselju
Kočevska Reka se namreč predvideva gospodarska cona ter razvoj naselja kot lokalno
središče s centralnimi dejavnostmi (oskrbnimi, storitvenimi, družabnimi…). Večji poudarek
naj bi bil tudi na turizmu. Izbral sem za letno prirast prebivalstva 0,5 %, ki je značilna za
podeželjska območja. KS se projektira na projektno dobo 50 let.
Preglednica 14: Določitev števila prebivalcev po 50 letih –Morava
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Določitev dnevnega odtoka
Pri dimenzioniranju skupne količine dnevnega odtoka sem upošteval samo hišne odpadne
vode, saj v naselju ni industrije. Obrtne in kmetijske vode pa so zanemarljivo majhne. Po
podatkih podjetja Hydrovod d.o.o. je bilo v letu 2015 prodano za naselje Morava 6010 m3/leto
vode. Iz tega sledi, da je norma poraba vode za izbrano naselje126 l/preb * dan.
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Iz teh podatkov dobimo sušni odtok:
Qs = np * PE = 126 l/preb * dan * 168PE =21.180 l/dan = 21,18 m3/dan =0,25 l/s
Nato izračunamo maksimalni in minimalni urni odtok ter srednji dnevni odtok:
Qs,max,h21,18 m3/dan /8 = 2,65 m3/h = 0,74 l/s
Qs,sr = 21,18 m3/dan /24 = 0,88 m3/h = 0,25 l/s
Qs,min,h= 21,18 m3/dan /37 = 0,57 m3/h = 0,16 l/s
Določitev tuje vode
Qs= Qt = 0,25 l/s
Skupna količina vode
Qs,skup,max= Qs,max,h + Qt = 0,74 l/s + 0,25 l/s = 0,98 l/s
Qs,skup,min = Qs,min,h + Qt =0,16 l/s +0,25 l/s = 0,40 l/s


Hidravlični preračun cevi

Dimenzioniranje cevi na maksimalni odtok (Qs,skup,,max) in z največjim padcem terena, kjer
poteka trasa kanalizacijskega sistema:
D = 0,16 m = 16 cm
H = 0,014583 m = 1,46 cm(dobimo s poizkušanjem)
φ = 70,32°
R = 0,009519m
S = 0,000934m2
I = 6,6 % = 0,066
Q = 1/0,011 * 0,000934 m2 * 0,009519 m2/3 * 0,0661/2 = 0,000981 m3/s =0,98 l/s
Qs,skup,max = Qizrač= 0,98 l/s
Vdej= Q/S = 0,000981 m3/s / 0,00934 m2 = 1,05 m/s
Vdej<Vmax = 1,05 m/s < 3,0 m/s

OK

Polnitev cevi = 9,11 %
Hitrost toka odpadnih voda je manjša od maksimalne dovoljene (3,0 m/s).S tem smo
preverili, da cev s premerom DN 160 mm in maksimalnim padcem 6,6 % prevaja odtočno
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količino odpadnih voda Qs,skup,max= 0,98 l/s ter zadovoljuje kriteriju glede maksimalnih
hitrosti odpadne vode v cevi.
Dimenzioniranje cevi na minimalni odtok (Qs,skup,min) in z takšnim minimalnim padcem
cevovoda, da zagotavlja minimalno hitrost 0,4 m/s:
D = 0,16 m = 16 cm
H = 0,014565 m = 1,46 cm(dobimo s poizkušanjem)
φ = 70,28°
R = 0,01005 m
S = 0,000986 m2
I = 0,9 % = 0,009
Q = 1/0,011 * 0,000986 m2 * 0,01005 m2/3 * 0,0091/2 = 0,000396 m3/s = 0,40 l/s
Qs,skup,min = Qizrač= 0,40 l/s
Vdej= Q/S = 0,000396 m3/s /0,000986 m2 = 0,40m/s
Vdej>Vmin = 0,40 m/s = 0,40 m/s

OK

Polnitev cevi = 9,10 %
Hitrost toka odpadnih voda je enaka 0,40 m/s. S tem smo preverili, da cev s premerom DN
160 mm in minimalnim padcem 0,9 % prevaja odtočno količino odpadnih voda Qs,skup,min =
0,40 l/s ter zadovoljuje kriteriju glede minimalnih hitrosti odpadne vode v cevi.


Črpališče

Črpališče Č4
Za del osrednjega in vzhodni del naselja se predvidi črpališče Č4. Prečrpavalo se bo
odpadno vodo iz 7 objektov. To pomeni približno 35 PE, ki povzročijo dejanski pretok 0,10 l/s
(Qdej= Qs + Qt=np * PE + Qt). Skupna dolžina tlačnega voda znaša 132,0 m..
Preglednica 13: Parametri za izbiro črpalke – Morava (Č4)
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Na podlagi izbranih in izračunanih parametrov sem izbral črpalko iz podjetja Grundfos, tip
SEG.40.15.2.1.502. Izbrana črpalka dano višino prečrpavanja opravi s pretokom 4,04 l/s. V
tem primeru znaša hitrost v tlačnem cevovodu 0,94 m/s. Na podlagi tega pretoka (4,04 l/s) se
določi koliko časa potrebuje črpalka, da izprazni dani volumen črpalne komore. Podrobnosti
črpalke so v prilogi A1.
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Volumen zbiranja odpadne vode – črpalna komora:
Vkomore = (π * (d/2)2) * h = (3,14 * (0,8 m)2) * 0,35 m = 0,70 m3
Premer črpalne komore (d) = 1600 mm
Višina črpalne komore (h) = 0,35 m
Celotna globina črpališča (H) = 2,35 m
Čas delovanja črpališča na dan:
t=

V
8820 l
=
= 2183,2 s = 36,4 min = 0,61 h
Qč
4,04 l/s

Volumen pritekle odpadne vode v črpališče, ki ga povzroči 35 PE, znaša 8820 l/dan (Qdej =
Qs + Qt =np * PE + Qt). Pretok črpalke (Qč) pa znaša 4,04 l/s. Iz tega sledi, da črpališče
dnevno deluje oziroma prečrpava odpadno vodo 36,4 minut. V samem črpališču sta
predvideni dve črpalki, ki delujeta izmenično.
Črpališče Č5
Za del osrednjega in severovzhodni del naselja se predvidi črpališče Č5. Prečrpavalo se bo
odpadno vodo iz 13 objektov. To pomeni približno 65 PE, ki povzročijo dejanski pretok
0,19 l/s (Qdej= Qs + Qt=np * PE + Qt). Skupna dolžina tlačnega voda znaša 305,7 m.
Preglednica 14: Parametri za izbiro črpalke – Morava (Č5)
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Na podlagi izbranih in izračunanih parametrov sem izbral črpalko iz podjetja Grundfos, tip
SEG.40.15.2.1. Izbrana črpalka dano višino prečrpavanja opravi s pretokom 3,19 l/s. V tem
primeru znaša hitrost v tlačnem cevovodu 0,74 m/s..
Volumen zbiranja odpadne vode – črpalna komora:
Vkomore = (π * (d/2)2) * h = (3,14 * (0,8 m)2) * 0,6 m = 1,21 m3
Premer črpalne komore (d) = 1600 mm
Višina črpalne komore (h) = 0,6 m
Celotna globina črpališča (H) = 2,6 m
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Čas delovanja črpališča na dan:
t=

V
16380 l
=
= 5134,8 s = 85,6 min = 1,43 h
Qč
3,19 l/s

Volumen pritekle odpadne vode v črpališče, ki ga povzroči 65 PE, znaša 16380 l/dan (Qdej =
Qs + Qt =np * PE + Qt). Pretok črpalke (Qč) pa znaša 3,19 l/s. Iz tega sledi, da črpališče
dnevno deluje oziroma prečrpava odpadno vodo 85,6 minut. V samem črpališču sta
predvideni dve črpalki, ki delujeta izmenično.


Rastlinska čistilna naprava Morava

Čistilna naprava se dimenzionira na projektno dobo 30 let. Za naselje Morava bo predvideno
število prebivalcev takrat zanašalo152 PE (čez 30 let). Iz spodnje preglednice je razvidno, da
je biokemijska obremenitev 9,13 kg/dan BPK5. Glede na izračunane parametre se predvidi
rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za 200 PE. RČN ima velikost 500 m2 in je locirana na
južnem delu naselja. Pred RČN se predvidi tudi usedalnik. Očiščena odpadna voda se iz
RČN ponika v tla.
Preglednica 17: Biokemijska obremenitev – Morava
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8.1.2 REŠITEV I - B: čiščenje odpadne vode s SBR MČN
Naselje Novi Lazi
V podani varianti bo celotno naselje urejeno skoraj enako, kot v prejšnji opciji (REŠITEV
I - A). Minimalna razlika bo le v tem, da bo glavni zbirni kanal (KANAL A) nekoliko krajši (za
143,4 m), kajti za postavitev SBR MČN potrebujemo manj prostora, zato lahko MČN
umestimo bližje samemu naselju. Vsi ostali sekundarni kanali ter črpališče in tlačni cevovod
ostanejo nespremenjeni. Skupna dolžina gravitacijskega omrežja v tem primeru znaša
1065,3 m. Na spodnji sliki 40 je prikaz sheme KS Novi Lazi s SBR MČN. V nadaljevanju
(Slika 41) pa je priložen topografski prikaz naselja s platnicami.
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Slika 40: Shema KS Novi Lazi - SBR MČN

Slika 41: Topografski prikaz naselja Novi Lazi (PISO, 2017)
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SBR čistilna naprava Novi Lazi

Čistilna naprava se dimenzionira na projektno dobo 30 let. Za naselje Novi Lazi bo
predvideno število prebivalcev takrat zanašalo156 PE (čez 30 let).Za takšno število PE
znaša biokemijska obremenitev 9,34 kg/dan BPK5, kar sem že izračunal v prejšnji varianti.
Glede na izračunane parametre se predvidi SBR MČN za 200 PE. Čistilna naprava se lahko
vgradi tudi manjša (175 PE), odvisno od ponudnika.
Predvidi se čistilna naprava od podjetja Zagožen d.o.o., tip Profesionalna čistilna naprava
Zagožen. Gre za MČN, ki je zasnovana še posebej za stanovanjska območja in manjša
naselja. MČN je sestavljena iz treh komponent in sicer iz primarnega usedalnika,
zadrževalnika in SBR – reaktorja. Skupna dolžina celotnega ohišja znaša 25,5 m. MČN je
locirana na severozahodnem delu naselja. Očiščena odpadna voda se iz MČN ponika v tla.
Na sliki 42 so prikazane dimenzije ohišij posameznega dela MČN. Za 200 PE znašajo
volumni ohišja 30.000 l,18.000 l in 40.000 l, kar je razvidno iz slike 43. Podrobnejša shema
MČN SBR je priložena k prilogi.

Slika 42: Dimenzije ohišij MČN SBR (Zagožen, 2017)

Slika 43: Volumni MČN SBR (Zagožen, 2017)
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Slika 44: Model profesionalne čistilne naprave SBR – 200 PE(Zagožen, 2017)

Naselje Štalcerji
V naselju Štalcerji bo v podani rešitvi celoten kanalizacijski sistem identičen, kot v REŠITVI
I - A. Razlika bo le v MČN, ki pa se predvidi na isti lokaciji kot RČN. Tako vsi gravitacijski in
tlačni cevovodi ter črpališče ostanejo nespremenjeni.


SBR čistilna naprava Štalcerji

Čistilna naprava se dimenzionira na projektno dobo 30 let. Za naselje Štalcerji bo predvideno
število prebivalcev takrat zanašalo 193 PE (čez 30 let). Za takšno število PE znaša
biokemijska obremenitev 11,57kg/dan BPK5, kar sem že izračunal v prejšnji varianti. Glede
na izračunane parametre se predvidi SBR čistilna naprava za 200 PE. Predvidi se čistilna
naprava od podjetja Zagožen d.o.o., tip Profesionalna čistilna naprava Zagožen. Opis in
osnovni podatki so že podani (naselje Novi Lazi).
Naselje Kočevska Reka
V naselju Kočevska Reka prav tako poteka nespremenjeno kanalizacijsko omrežje v podani
rešitvi. Lokacija čistilne naprave bo na isti lokaciji, kot je bila v REŠITVI I - A. V tem primeru
gre za SBR MČN. Vsi gravitacijski in tlačni cevovodi ter črpališče ostanejo nespremenjeni.


SBR čistilna naprava Kočevska Reka

Čistilna naprava se dimenzionira na projektno dobo 30 let. Za naselje Kočevska Reka bo
predvideno število prebivalcev takrat zanašalo 280 PE (čez 30 let). Za takšno število PE
znaša biokemijska obremenitev 16,79 kg/dan BPK5, kar sem že izračunal v prejšnji varianti.
Glede na izračunane parametre se predvidi SBR čistilna naprava za 300 PE.
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Predvidi se čistilna naprava od podjetja Zagožen d.o.o., tip Profesionalna čistilna naprava
Zagožen. Za takšno kapaciteto (300 PE) sta potrebna 2 primarna usedalnika, zadrževalnik
ter 2 SBR – reaktorja. Usedalnika in reaktorja sta locirana vzporedno eden poleg drugega.
Za 300 PE so volumni ohišja (2 x 20.000 l,16.000 l, 2 x 30.000 l). Podrobnejši prikaz ohišja je
priložen k prilogi.
Naselje Morava
V podani varianti bo celotno naselje urejeno skoraj enako, kot v prejšnji opciji (REŠITEV
I - A). Minimalna razlika bo le v tem, da bo glavni zbirni kanal (KANAL A) nekoliko krajši (za
45,0 m), kajti za postavitev SBR MČN potrebujemo manj prostora, zato lahko MČN
umestimo bližje samemu naselju. Vsi ostali sekundarni kanali ter črpališče in tlačni cevovod
ostanejo nespremenjeni. Skupna dolžina gravitacijskega omrežja v tem primeru znaša
1290,5 m. Na sliki 45 se vidi lokacija SBR MČN.

Slika 45: Detajl sheme KS Morava - SBR MČN



SBR čistilna naprava Morava

Čistilna naprava se dimenzionira na projektno dobo 30 let. Za naselje Morava bo predvideno
število prebivalcev takrat zanašalo 152 PE (čez 30 let). Za takšno število PE znaša
biokemijska obremenitev 9,13 kg/dan BPK5, kar sem že izračunal v prejšnji varianti. Glede na
izračunane parametre se predvidi SBR čistilna naprava za 200 PE. Predvidi se čistilna
naprava od podjetja Zagožen d.o.o., tip Profesionalna čistilna naprava Zagožen. Opis in
osnovni podatki so že podani (naselje Novi Lazi). Možna je tudi vgradnja manjše ČN
(150 PE).
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8.2 REŠITEV II: z več skupnimi malimi čistilnimi napravami
Ena od rešitev, ki se ponuja je ta z več skupnimi malimi čistilnimi napravami. To pomeni, da
bosta naselji Kočevska Reka in Novi Lazi priključeni na eno čistilno napravo, naselji Štalcerji
in Morava pa na drugo čistilno napravo. Za takšno priključitev sem se odločil glede na
konfiguracijo terena in medsebojno oddaljenost naselji. Naselja so med seboj oddaljena
približno 3 km, zato jih je še smiselno povezat na več skupnih MČN. Kanalizacijski sistem
Kočevska Reka – Novi Lazi je urejen, tako da sta naselji med seboj povezani na MČN z
gravitacijskim cevovodom. Zaradi razgibanosti terena pa ni mogoče gravitacijsko povezovati
naselji Štalcerji in Morava, ker bi bile globine kanalizacijskih kanalov na nekaterih odsekih
zelo globoke (tudi do 10 m). V tem primeru se za ureditev KS Štalcerji - Morava predvidi
tlačni cevovod. Za čiščenje odpadne vode se uporabi SBR MČN, ki je nekoliko primernejša
za večje število prebivalcev.
Kanalizacijski sistem Kočevska Reka – Novi Lazi


Zasnova

Slika 46: Shema KS Kočevska Reka - Novi Lazi

Celoten kanalizacijski sistem v podani rešitvi je zasnovan, tako da sta naselji posamezno
urejeni s kanalizacijskim omrežjem. Nato pa se oba sistema z podaljšanim gravitacijskim
cevovodom poveže na skupno MČN, ki je locirana približno 350 m zahodno od naselja Novi
Lazi, ob regionalni cesti Štalcerji – Kočevska Reka.
Naselje Novi Lazi je urejeno enako, kot v REŠITVI I - A, poleg tega pa je glavni zbirni kanal
(KANAL A) podaljšan gravitacijsko za 500 m do MČN. Na situaciji je podaljšan gravitacijski
kanal poimenovan z POVEZOVALNI VOD 2 in poteka izven cestne površine. Hidravlične
razmere so enake kot v glavnem zbirnem kanalu. Ostali sekundarni kanali in tlačni cevovodi
ter črpališče ostanejo nespremenjeni.
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Kanalizacijsko omrežje skozi Kočevsko Reko je prav tako urejeno skoraj enako, kot v
REŠITVI I - A. Razlikuje se v tem, da je kanal 3 podaljšan za 65 m proti vzhodu (poleg
osnovne šole), kjer se stika s povezovalnim gravitacijskim cevovodom. Na POVEZOVALNI
VOD 1 se priključijo še 4 objekti, ki smo jih v predhodni varianti (REŠITEV I) rešili z HMČN
ter podjetje Snežnik d.d. Za podjetje se predpostavi, da je večina zaposlenih iz Kočevske
Reke.
Podaljšan kanal oziroma POVEZOVALNI VOD 1 je dolg 3026,3 m. Trasa povezovalnega
cevovoda poteka prvih 840 m izven cestne površine, nato pa se os kanala predvidi po cestni
površini. Cesta je na tem območju zgrajena v vkopih in nasipih, zato je teren ob vozišču zelo
neugoden za gradnjo kanalizacijskega kanala. Globine kanalov znašajo med 1,2 m in 5,2 m.
Maksimalna globina izkopa kanalizacijskega kanala, ki znaša okoli 5 m,se pojavi le na
manjšem odseku v dolžini 30 metrov. Drugače globina kanalov ne presega 4 m. Revizijski
jaški se predvidijo na vsakih 40 m.

Slika 47: Prikaz neugodnega terena za gradnjo KS ob cesti (Google Maps, 2017)

Slika 48:Neugoden teren za gradnjo KS – levo ob cesti (Google Maps, 2017)

70

Janeš, N. 2017. Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Kljub temu, da se priključi še 5 objektov na povezovalni kanal (POVEZOVALNI VOD 1) se
hidravlične razmere v cevi bistveno ne spremenijo, zato se prevzame dotok iz Kočevske
Reke (Qs,skup,max= 1,53 l/s). Glede na dan pretok, so padci povezovalnega voda med 0,5 %
in 7,8 %, kar še zmeraj zagotavlja hitrosti v mejnih vrednostih (min = 0,41 m/s, max = 1,32
m/s).


SBR čistilna naprava Kočevska Reka – Novi Lazi

Čistilna naprava se dimenzionira na projektno dobo 30 let. Za oba naselja bo predvideno
število prebivalcev takrat zanašalo 436 PE (čez 30 let). Za takšno število PE znaša
biokemijska obremenitev 26,13 kg/dan BPK5, kar sem že izračunal v prejšnji varianti. Glede
na izračunane parametre se predvidi SBR čistilna naprava za 450 PE. MČN je locirana
približno 350 m zahodno od naselja Novi Lazi, ob regionalni cesta Štalcerji – Kočevska
Reka.
Predvidi se čistilna naprava od podjetja Zagožen d.o.o., tip Profesionalna čistilna naprava
Zagožen. Za takšno kapaciteto (450 PE) sta potrebna 2 primarna usedalnika, zadrževalnik
ter 2 SBR – reaktorja. Usedalnika in reaktorja sta locirana vzporedno eden poleg drugega.
Za 450 PE so volumni ohišja (2 x 30.000 l, 20.000 l, 2 x 40.000 l). V prilogi D2 je prikazana
shema takšne SBR MČN.
Kanalizacijski sistem Štalcerji – Morava


Zasnova

Kanalizacijski sistem je urejen, tako da imata naselji Štalcerji in Morava enako zasnovo
kanalizacijskega omrežja, kot v REŠITVI I. V podani rešitvi pa se vsa odpadna voda iz
naselja Štalcerji zbere na SZ delu vasi, kjer se predvidi črpališče 6 in se po tlačnem
cevovodu prečrpava do naselja Morava. Točneje do črpališča 5, od koder se nato odpadno
vodo tlačno spelje na glavni gravitacijski kanal vse do MČN. Skupna dolžina tlačnega voda je
2383,8 m in je speljan izven cestišča. Globina tlačnega voda znaša 0,8 m.
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Slika 49: Shema KS Štalcerji – Morava



Hidravlični preračun cevi

Zaradi prečrpane odpadne vode iz naselja Štalcerji, ki se priključi na kanalizacijsko omrežje
Morava, se izvede hidravlični preračun samo na naselje Morava. Za izbrano naselje se
predpostavi najmanjši možni premer cevi za javno kanalizacijo DN 160 mm. Dano cev sem
nato preveril, če je hidravlično prevodna glede na maksimalni in minimalni odtok. Upošteva
se maksimalni in minimalno pretok iz obeh naselji (Qs,skup,max= Qs,max,h + Qt in Qs,skup,min =
Qs,min,h + Qt) Pri tem moramo zagotoviti takšen maksimalen in minimalen padec v cevi, da
so hitrosti odpadne vode med 0,4 m/s in 3 m/s. To sem preveril z Manningovo enačbo.
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Dimenzioniranje cevi na maksimalni odtok (Qs,skup,,max) in z največjim padcem terena, kjer
poteka trasa kanalizacijskega sistema:
D = 0,16 m = 16 cm
H = 0,0144444 m = 1,44 cm(dobimo s poizkušanjem)
φ = 69,98°
R = 0,0151458m
S = 0,001479m2
I = 6,6 % = 0,066
Q = 1/0,011 * 0,001479 m2 * 0,0151458 m2/3 * 0,0661/2 = 0,002115 m3/s =2,12 l/s
Qs,skup,max = Qizrač = 2,12 l/s
Vdej= Q/S = 2,12 l/s / 0,001479 m2 = 1,43 m/s
Vdej<Vmax = 1,43 m/s < 3,0 m/s

OK

Polnitev cevi = 9,03 %
Hitrost toka odpadnih voda je manjša od maksimalne dovoljene (3,0 m/s). S tem smo
preverili, da cev s premerom DN 160 mm in maksimalnim padcem 6,6 % prevaja odtočno
količino odpadnih voda Qs,skup,max = 2,12 l/s (pretok iz obeh naselji)ter zadovoljuje kriteriju
glede maksimalnih hitrosti odpadne vode v cevi.
Dimenzioniranje cevi na minimalni odtok (Qs,skup,min) in z takšnim minimalnim padcem
cevovoda, da zagotavlja minimalno hitrost 0,4 m/s:
D = 0,16 m = 16 cm
H = 0,0144 m = 1,44cm(dobimo s poizkušanjem)
φ = 69,87°
R = 0,01761 m
S = 0,001717 m2
I = 0,7 % = 0,007
Q = 1/0,011 * 0,001717 m2 * 0,01761 m2/3 * 0,0071/2 = 0,000884 m3/s = 0,88 l/s
Qs,skup,min = Qizrač = 0,88 l/s
Vdej= Q/S = 0,000884 m3/s /0,0001717 m2 = 0,51m/s
Vdej>Vmin = 0,51 m/s > 0,40 m/s

OK

Polnitev cevi = 9,0 %
Hitrost toka odpadnih voda je enaka 0,51 m/s. S tem smo preverili, da cev s premerom DN
160 mm in minimalnim padcem 0,7 % prevaja odtočno količino odpadnih voda Qs,skup,min =
0,88 l/s (pretok iz obeh naselji)ter zadovoljuje kriteriju glede minimalnih hitrosti odpadne vode
v cevi.
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Črpališče

Črpališče Č6
Vsa odpadna voda iz naselja Štalcerji se zbere v eni točki oziroma črpališču. Dano črpališče
se nahaja na SZ delu naselja. Prečrpavalo se bo odpadno vodo iz celotnega naselja. To
pomeni 166 PE, ki povzročijo dejanski pretok 0,45 l/s (Qdej = Qs + Qt = np * PE + Qt). Skupna
dolžina tlačnega voda znaša 2383,0 m..
Preglednica 15: Parametri za izbiro črpalke – KS Štalcerji – Morava (Č6)
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Na podlagi izbranih in izračunanih parametrov sem izbral črpalko iz podjetja Grundfos, tip
SEG.40.40.E.2.50B. Izbrana črpalka dano višino prečrpavanja opravi s pretokom 3,23 l/s. V
tem primeru znaša hitrost v tlačnem cevovodu 0,75 m/s. Gre za centrifugalno črpalko, ki je
zasnovana za ravnanje z odpadnimi in tehnološkimi vodami ter nefiltriranimi surovimi
odplakami. Črpalka je zasnovana za občasno in neprekinjeno delovanje v potopljenem
okolju. Podrobnosti črpalke so v prilogi A3.
Volumen zbiranja odpadne vode – črpalna komora:
Vkomore = (π * (d/2)2) * h = (3,14 * (1 m)2) * 0,85 m = 2,67 m3
Premer črpalne komore (d) = 2000 mm
Višina črpalne komore (h) = 0,85 m
Celotna globina črpališča (H) = 2,85 m
Čas delovanja črpališča na dan:
t=

V
38512 l
=
= 11923,2 s = 198,7 min = 3,31 h
Qč
3,23 l/s

Volumen pritekle odpadne vode v črpališče, ki ga povzroči 166 PE, znaša 38512 l/dan (Qdej
= Qs + Qt =np * PE + Qt). Pretok črpalke (Qč) pa znaša 3,23 l/s. Iz tega sledi, da črpališče
dnevno deluje oziroma prečrpava odpadno vodo 198,7 minut. V samem črpališču sta
predvideni dve črpalki, ki delujeta izmenično.
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Črpališče Č5
Črpališče in črpalka se dimenzionira na dotok odpadne vode iz naselja Štalcerji ter odpadno
vodo, ki priteče iz sekundarnih kanalov 5 in 6 v naselju Morava. To pomeni skupaj 231 PE, ki
povzročijo dejanski pretok 0,62 l/s (Qdej= Qs + Qt=np * PE + Qt). Skupna dolžina tlačnega
voda znaša 305,0 m. Samo črpališče je locirano na severu naselja ob cesti Livold – Fara .
Preglednica 16: Preglednica 15: Parametri za izbiro črpalke – KS Štalcerji – Morava (Č5)
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Na podlagi izbranih in izračunanih parametrov sem izbral črpalko iz podjetja Grundfos, tip
SEG.40.15.2.1.502. Izbrana črpalk dano višino prečrpavanja opravi s pretokom 3,22 l/s. V
tem primeru znaša hitrost v tlačnem cevovodu 0,75 m/s.
Volumen zbiranja odpadne vode – črpalna komora:
Vkomore = (π * (d/2)2) * h = (3,14 * (1 m)2) * 0,6 m = 1,88 m3
Premer črpalne komore (d) = 2000 mm
Višina črpalne komore (h) = 0,6 m
Celotna globina črpališča (H) = 2,6 m
Čas delovanja črpališča na dan:
t=

V
53592 l
=
= 16643,5 s = 277,4 min = 4,62 h
Qč
3,22 l/s

Volumen pritekle odpadne vode v črpališče, ki ga povzroči 231 PE, znaša 53592 l/dan (Qdej
= Qs + Qt = np * PE + Qt). Pretok črpalke (Qč) pa znaša 3,22 l/s. Iz tega sledi, da črpališče
dnevno deluje oziroma prečrpava odpadno vodo 277,4 minut. V samem črpališču sta
predvideni dve črpalki, ki delujeta izmenično.


SBR čistilna naprava Štalcerji - Morava

Čistilna naprava se dimenzionira na projektno dobo 30 let. Za oba naselja bo predvideno
število prebivalcev takrat zanašalo 345 PE (čez 30 let). Za takšno število PE znaša
biokemijska obremenitev 26,13 kg/dan BPK5, kar sem že izračunal v prejšnji varianti. Glede
na izračunane parametre se predvidi SBR čistilna naprava za 350 PE. MČN je locirana na
južnem delu naselja Morava.
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Predvidi se čistilna naprava od podjetja Zagožen d.o.o., tip Profesionalna čistilna naprava
Zagožen. Za takšno kapaciteto sta potrebna 2 primarna usedalnika, zadrževalnik ter 2 SBR –
reaktorja. Usedalnika in reaktorja sta locirana vzporedno eden poleg drugega. Za350 PE so
volumni ohišja (2 x 30.000 l, 16.000 l, 2 x 30.000 l). V nadaljevanju (Poglavje 10) se zaradi
lažjega pridobivanja podatkov glede cen in stroškov poenoti (predvidi) MČN na 450 PE.
8.3 REŠITEV III: skupna mala čistilna naprava
Navadno velja, da je na daljši časovni rok cenejša opcija ena čistilna naprava za več naselji.
V mojem primeru pa so razdalje med naselji 2 – 3 km, poleg tega je za povezavo
kanalizacijskih omrežji med naselji potreben tudi tlačni cevovod. Tako je smiselno preverit in
cenovno ovrednotit tudi to rešitev. Tako se vsa 4 naselja priključi na eno malo čistilno
napravo. Zanimivo bo videti kako bo z ceno obratovalnih in vzdrževalnih stroškov čistilnih
naprav glede na ostale rešitve.


Zasnova

Glede na prejšnjo rešitev (REŠITEV II), se z tlačnim cevovodom (TLAČNI VOD1) povežeta
KS Kočevska Reka – Novi Lazi in kanalizacijsko omrežje Štalcerji, kjer je tudi locirana MČN.
Na to MČN se dovede tudi odpadna voda iz naselja Morava z tlačnim cevovodom (TLAČNI
VOD 2). Same zasnove kanalizacijskih omrežji vseh naselji ostanejo enake, kot v REŠITVI I.
Na sekundarni gravitacijski kanal 3 v naselju Štalcerji se priključuje TLAČNI VOD 1, ki ima
dolžino 1585,5m. Sekundarni kanal 3 je glede na prejšnje rešitve podaljšan za 722 m in
poteka izven vozišča. Dolžina TLAČNEGA VODA 2 pa znaša 3006,8 m in se priključi na
glavni zbirni kanal v naselju Štalcerji. Oba tlačna voda sta speljana po javnih površinah in
sicer ob cestišču. Na spodnjih slikah 50 in 51 so prikazane zasnove, kjer so vsa naselja
priključena na eno MČN.
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Slika 50: Shema KS s skupno MČN

Slika 51: Shema KS s skupno MČN - topografska karta (Geopedia, 2016)
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Hidravlične razmere

Kljub temu, da se na sekundarni gravitacijski kanal 3 v naselje Štalcerji dovede odpadno
vodo iz KS Kočevska Reka – Novi Lazi je cevovod z dimenzijo DN 160 mm hidravlično
prevoden. Skupna odtočna količina iz obeh naselji za maksimalni pretok znaša 2,36 l/s
(Qs,skup,max= Qs,max,h + Qt), minimalna pa 0,97 l/s (Qs,skup,min = Qs,min,h + Qt). Z minimalnim
padcem kanalizacijskega kanala 1,6 % in maksimalnim padcem 4,6 % smo preverili, da so
hitrosti v sekundarnem kanalu 3 v mejnih vrednostih (min = 0,68 m/s, max = 1,34 m/s).
Polnitev fekalne cevi znaša 9,0 % za maksimalni pretok in 9,04 % za minimalni pretok, kar je
še sprejemljivo glede mejnih vrednosti.
Na glavni zbirni kanal (zadnji odsek) v naselju Štalcerji pa se priključi odpadna voda iz
naselja Morava z maksimalnim pretokom 0,98 l/s (Qs,skup,max= Qs,max,h + Qt). Predvidi se
zadovoljive hidravlične razmere glede na to, da gre za polnitev cevi okrog 10 %, z danim
pretokom pa ne bomo bistveno povečali hitrosti v cevovodu. Maksimalne hitrosti so namreč v
glavnem zbirnem kanalu znašale 1,20 m/s.


Črpališče

Črpališče Č6
Na lokaciji, kjer je bila v REŠITVI II postavljena MČN se predvidi črpališče. Nahaja se 350 m
vzhodno od naselja Novi Lazi, ob regionalni cesti Štalcerji – Kočevska Reka. Prečrpavalo se
bo odpadno vodo iz naselji Kočevska Reka in Novi Lazi. To pomeni 375PE,ki povzročijo
dejanski pretok 0,92 l/s (Qdej = Qs + Qt = np * PE + Qt). Skupna dolžina tlačnega voda znaša
1587,0 m.
Preglednica 17: Parametri za izbiro črpalke – KS s skupno MČN (Č6)
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.Na podlagi izbranih in izračunanih parametrov sem izbral črpalko iz podjetja Grundfos, tip
SLV.80.80.110.2.50B.C. Izbrana črpalka dano višino prečrpavanja opravi s pretokom 3,21
l/s. V tem primeru znaša hitrost v tlačnem cevovodu 0,75 m/s. Gre za centrifugalno črpalko,
ki je zasnovana za ravnanje z odpadnimi in tehnološkimi vodami ter nefiltriranimi surovimi
odplakami. Črpalka je zasnovana za občasno in neprekinjeno delovanje v potopljenem
okolju. Podrobnosti črpalke so v prilogi A4.
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Volumen zbiranja odpadne vode – črpalna komora:
Vkomore = (π * (d/2)2) * h = (3,14 * (1,0 m)2) * 0,9 m = 2,83 m3
Premer črpalne komore (d) = 2000 mm
Višina črpalne komore (h) = 0,9 m
Celotna globina črpališča (H) = 2,9 m
Čas delovanja črpališča na dan:
t=

V
79446 l
=
= 24749,5 s = 412,5 min = 6,87 h
Qč
3,21 l/s

Volumen pritekle odpadne vode v črpališče, ki ga povzroči 375 PE, znaša 79446 l/dan (Qdej
= Qs + Qt =np * PE + Qt). Pretok črpalke (Qč) pa znaša 3,21 l/s. Iz tega sledi, da črpališče
dnevno deluje oziroma prečrpava odpadno vodo 412,5 minut. V samem črpališču sta
predvideni dve črpalki, ki delujeta izmenično.
Črpališče Č7
Na južnem delu naselja ob glavni cesti Livold – Fara se predvidi črpališče 7. Prečrpavalo se
bo odpadno vodo iz celotnega naselja Morava. To pomeni 136 PE, ki povzročijo dejanski
pretok 0,40 l/s (Qdej = Qs + Qt = np * PE + Qt). Skupna dolžina tlačnega voda znaša
3006,0 m. V nadaljevanju so prikazani parametri črpalke na podlagi katerih se določi
primeren tip črpalke.
Preglednica 18: Parametri za izbiro črpalke – KS s skupno MČN (Č7)
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Na podlagi izbranih in izračunanih parametrov sem izbral črpalko iz podjetja Grundfos, tip
SEG.40.40.E.2.50B. Izbrana črpalka dano višino prečrpavanja opravi s pretokom 3,10 l/s. V
tem primeru znaša hitrost v tlačnem cevovodu 0,72 m/s. Na podlagi tega pretoka (3,10 l/s) se
določi koliko časa potrebuje črpalka, da izprazni dani volumen črpalne komore.
Volumen zbiranja odpadne vode – črpalna komora:
Vkomore = (π * (d/2)2) * h = (3,14 * (0,9 m)2) * 0,50 m = 1,27 m3
Premer črpalne komore (d) = 1800 mm
Višina črpalne komore (h) = 0,50 m
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Celotna globina črpališča (H) = 2,50 m
Čas delovanja črpališča na dan:
t=

V
34272 l
=
= 11055,5 s = 184,3 min = 3,07 h
Qč
3,10 l/s

Volumen pritekle odpadne vode v črpališče, ki ga povzroči 136 PE, znaša 34272 l/dan (Qdej
= Qs + Qt = np * PE + Qt). Pretok črpalke (Qč) pa znaša 3,10 l/s. Iz tega sledi, da črpališče
dnevno deluje oziroma prečrpava odpadno vodo 184,3 minut. V samem črpališču sta
predvideni dve črpalki, ki delujeta izmenično.


Skupna SBR čistilna naprava

Čistilna naprava se dimenzionira na projektno dobo 30 let. Za kanalizacijski sistem Kočevska
Reka, Novi Lazi, Štalcerji, Morava se predvidi skupna MČN. Predvideno število prebivalcev
čez 30 let bo zanašalo 781 PE. Za takšno število PE znaša biokemijska obremenitev 46,83
kg/dan BPK5. Glede na izračunane parametre se predvidi SBR čistilna naprava za 800 PE.
MČN je locirana v severnem delu naselja Štalcerji ob glavni cesti Livold – Fara. Očiščena
odpadna voda se iz ČN ponika v tla. Predvidi se čistilna naprava od podjetja Zagožen d.o.o.,
tip Profesionalna čistilna naprava Zagožen. Za takšno kapaciteto (800 PE) nimajo izdelanih
tipskih MČN ampak jih izdelajo po naročilu glede na različne dejavnike.
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ODVAJANJE PADAVINSKE VODE

V izbranih rešitvah se predvidi ločen kanalizacijski sistem, kar pomeni, da se bo fekalno in
padavinsko vodo odvajalo ločeno. V omenjenih zasnovah sem predstavil samo rešitve za
fekalno odpadno vodo. Problematiko in rešitev za padavinsko oziroma meteorno vodo pa
bom predstavil v nadaljevanju.
Zaradi gradnje stanovanjskih objektov, cest, parkirišč in ostalih utrjenih površin se zmanjšuje
delež zelenih površin. Površine, ki so slabo prepustne pa predstavljajo problem, saj voda na
takšnih površinah ob nalivih hitro odteka do vodotokov, kar povzroči hitro rast gladine in
možnost poplave. Prav tako zaradi zmanjšanja prepustnih površin prihaja do zniževanja
gladine in manjše količine podtalnice. V takšnih primerih, ko padavinskega odtoka ni mogoče
ponikati naravno je pomembno, da poiščemo ustrezno rešitev odvajanja padavinskih voda.
Rešitve, ki se ponujajo za odvajanje padavinske vode so izgradnja umetnih ponikovalnic,
izgradnja zadrževalnega bazena (uporaba vode za zalivanje,pranje…), v čim večji meri uredit
okolico iz travnatih površin ali pa kot najslabšo rešitev padavinsko vodo speljat v
kanalizacijski sistem. S takšnimi ukrepi zmanjšamo obremenitev vodotokov ter tudi vrnemo
vodo nazaj v zemljino, kjer pride do bogatenja podtalnice (Valenčič, 2010)
Ureditev odvajanja padavinske vode v izbranih naseljih
Večina vseh površin v izbranih naseljih je prepustnih, ker so naselja ruralnega značaja. V
takšnih primerih je količina padavinske vode za odvajanje minimalna. Delež utrjenih površin
pa večinoma predstavljajo strehe, ceste in dvorišča. V nadaljevanju so prikazani ukrepi za
odvajanje padavinskih voda s streh objektov ter iz dvorišč in cest v izbranih naseljih.
Predvideni ukrepi za odvodnjo padavinskih voda s streh stanovanjskih stavb:


podzemni rezervoar (zbiralnik deževnice)

Padavinska voda, ki priteče s strehe se po žlebovih steka v filter. Očiščena voda se nato
brez večjih delcev pretaka v rezervoar. Deževnica v rezervoarju se lahko uporablja v različne
namene, kot so zalivanje vrtov, pranje avtomobilov ter splakovanje stranišč. Višek deževnice
pa se preliva iz rezervoarja in ponika. Opisan ukrep je priporočljiv za individualno rešitev po
objektih.
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Slika 52: Rezervoar za deževnico (Regeneracija, 2017)



zadrževalno - ponikovalna polja:

Predvidi se ponikovalne tunele in kvadre, ki omogočajo visok procent akumulacije (70 – 90
%). Sestavljeni so iz montažnih elementov, ki se nahajajo pod nivojem terena. Ti elementi
predstavljajo velik prazen prostor za zadrževanje padavinske vode, hkrati pa voda pronica
skozi spodnje ploskve. Na sliki 53 in 54 je prikaz ponikovalnega polja z bloki ter celotna
shema ponikanja padavinske vode iz hiš.

.
Slika 53: Ponikovalno polje z bloki (Pipelife Slovenija, 2017)

Slika 54: Shema ponikanja padavinske vode s ponikovalnimi polji (Separat, 2016)
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Predvideni ukrepi zaodvodnjo padavinskih voda s ceste:
Odvod površinskih voda z javnih površin – cest se uredi z obcestnimi muldami. V izbranih
naseljih so na določenih območjih cestne mulde že zgrajene, zato se gradnja muld predvidi
le tam, kjer jih ni. Izven naselij se ne predvidi izgradnja muld. Izbrana naselja se nahajajo na
območju, kjer ni industrije ter na območju z malo prometa, zato ne prihaja do večjega
onesnaževanja pri spiranju cestišča. Predpostavimo, da padavinska voda s cestišč na tem
območju ni potencialno onesnažena. V tem primeru je možno padavinsko vodo s cestišč
prosto ponikati na določenih odsekih (travnate površine), saj sama struktura naselja to
dopušča. Prav tako je pomembno omeniti, da gre za območje krasa, kar pomeni zelo
prepusten teren ter možnost ponikanja. Na sliki 55 je prikazan primera že obstoječe cestne
mulde v naselju Novi Lazi.

Slika 55: Obstoječa mulda v naselju Novi Lazi (vir: lasten)
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10 STROŠKOVNA ANALIZA
10.1 Investicijski stroški
Vse cene so privzete iz projektantskega popisa del, ki sem ga pridobil od projektantskega
podjetja iz mojega domačega kraja. Prav tako sem iz projektantskega popisa del pridobil
ceno dobave in vgradnje HMČN. Cene čistilnih naprav in črpališč s črpalkami pa so
pridobljene po osebnem pogovoru s posameznimi podjetji, ki so že omenjena skozi nalogo.
Pri stroških MČN in črpališč je všteta tudi vgradnja, montaža ter priključitev na električno
omrežje.
Izvedba kanalizacijskega sistema
Pri sami izvedbi so upoštevana pripravljalna dela, zemeljska dela, montažna dela ter ostala
dela. Pri zemeljskih delih sem za vsako naselje oziroma rešitev zrisal prečni profil kanala s
povprečno globino. Vsi volumni in površine izkopov ter zasipov izhajajo iz teh povprečnih
profilov. Potrebno je biti tudi pozoren ali gre za izkop v cesti ali izven ceste, kjer se za
zgornjo plast upošteva humus. Glede na globino izkopa (povprečne globine so okoli 2 m) ter
sestavo tal v izbranih naseljih sem določil, da je 50 % izkopa III. kategorija zemljine (pesek,
grušč, jalovina), 40 % izkopa je IV. kategorija zemljine (lapor, skrilavec, konglomerat, breča)
in 10 % izkopa je V. kategorija zemljine (kompaktni dolomit in apnenec). Povprečne globine
kanalov so med 1,5 m – 3,0 m, zato sem posplošil in prevzel cene, da so vsi revizijski jaški
DN 800 mm. V primeru, da je večina kanalizacijskega kanala manjša od 1,5 m (Kočevska
Reka) se v cenah upoštevajo dimenzije jaškov DN 625 mm. Podrobnejši opis postavk
posameznih del ter cen je priložen k prilogi od B1 do B6. Za REŠITEV I - B in REŠITEV III so
podani samo končni zneski izvedbe kanalizacijskega sistema brez podrobnejšega
projektantskega popisa, saj se zasnovi le minimalno razlikujeta od predhodnih rešitev.
MČN
Kot sem že omenil skozi nalogo se bo odpadna voda čistila z dvema čistilnima napravama.
To sta RČN (REŠITEV I – A) in SBR MČN (REŠITEV I – B), ki se predvidi v vseh ostalih
rešitvah.
Cene rastlinskih čistilni naprav sem pridobil iz podjetja Limnos d.o.o. Cena posamezne RČN
je okvirna glede na podano število prebivalcev. Podane cene se lahko namreč spreminjajo
glede na konfiguracijo terena, prisotnost črpališč, dostopnosti poti za mehanizacijo ter
lastništva parcel. V nadaljevanju (Preglednica 19) so prikazane cene RČN, ki vključujejo
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izdelavo PGD/PZI, gradbena dela (izkopi in vgradnja vseh materialov), izdelava novega
usedalnika ter nadzor v času gradnje.
Preglednica 19: Cene RČN (Vir: Limnos d.o.o.)

Število prebivalcev (PE)
200
300

cena brez DDV (€)
90.000,00
110.000,00

cena z DDV - 22% (€)
109.800,00
134.200,00

Cene SBR MČN (Preglednica 20) pa sem pridobil iz podjetja Zagožen d.o.o. V ceno je
všteta nabava, dobava ter vgraditev male čistilne naprave. Prav tako je v ceno vključen
elektro priključek in izvedba priklopa ter telemetrijska oprema za daljinski nadzor in
krmiljenje. V ceni so tudi zemeljska dela, ki zajemajo zakoličbo, izkop, zasip in odvoz
odvečnega materiala v deponijo do 10 km. Opis zemeljskih del s cenami, ki sem ga pridobil
od projektantskega podjetja je priložen k prilogi. Vrednost zemeljskih del za MČN z 800 PE je
projektantsko ocenjen, ker za takšno število PE podjetje nima tipskih čistilnih naprav in ni
podanih točnih dimenzij same MČN.
Preglednica 20: Cene SBR MČN (Vir: Zagožen d.o.o.)
Število
prebivalcev
(PE)
200
300

SKUPAJ - cena brez
SKUPAJ - cena z DDV (22%)
DDV
(€)
(€)
77.165,49
63.250,40
109.031,30
89.369,92

Zemeljska dela

MČN SBR

(€)
15.250,40
19.369,92

(€)
48.000,00
70.000,00

450

21.580,56

105.000,00

126.580,56

154.428,28

800

30.000,00

160.000,00

190.000,00

231.800,00

Črpališče
Skupno ceno črpališča sestavljajo črpalka, AB črpalni jašek, elektroinštalacije ter zemeljska
in ostala dela. Cene posameznih črpalk sem pridobil iz podjetja Grundfos d.o.o. V vsako
črpališče se vgradijo po 2 črpalki. Cene posameznih črpalk so prikazane v nadaljevanju.
Ceno dobave in vgradnje AB črpalnega jaška ter elektro omarice sem prevzel iz diplomske
naloge (Lebeničnik, 2010). V cenah se predpostavi, da so vsi črpalni jaški 1600 mm in
globine do 3 m, ker se do 2000 mm bistveno ne poveča cena. Cena takega jaška znaša
1000 €. Cena elektroinštalacij (elektro omarica,nivojski kabli…) pa znaša 5000 €. Zemeljska
in ostala dela (izkop, zasip,temeljna plošča črpališča, zakoličba…) se po projektantski oceni
predvidijo največ 1000 €.
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Preglednica 21: Pregled cen črpalk (Vir: Grundfos d.o.o.)

Tip črpalke
SEG.40.15.2.1.502
SEG.40.12.2.1.502
SEG.40.40.E.2.50B
SLV.80.80.110.2.50B.C

Cena – 2xčrpalka (€)
2.626,00
2.396,00
3.200,00
8.064,00

Cena z DDV(€)
3.203,72
2.923,12
3.904,00
9.838,08

V zgornji preglednici 21 so cenovno predstavljeni 4 tipi Grundfosovih črpalk, ki sem jih izbral
na podlagi izračunanih parametrov. Cena velja za dve črpalki (glavno in rezervno).
Cenovno vrednotenje črpališča:
Črpališče = 2xčrpalka + AB črpalni jašek + elektroinštalacije + zemeljska in ostala dela
Preglednica 22: Pregled cen posameznih črpališč
AB
črpalni
jašek
(€)

Elektroinštalacije
(€)

Zemeljska
in ostala
dela (€)

Cena z
DDV (€)

KS

Črpališče

Tip črpalke

Cena 2xčrpalka
(€)

Novi Lazi

1

SEG.40.15.2.1.502

2.626,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

11.743,72

Štalcerji

2

SEG.40.12.2.1.502

2.396,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

11.463,12

Kočevska
Reka

3

SEG.40.12.2.1.502

2.396,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

11.463,12

Morava

4

SEG.40.15.2.1.502

2.626,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

11.743,72

Morava

5

SEG.40.15.2.1.502

2.626,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

11.743,72

Morava Štalcerji

6

SEG.40.40.E.2.50B

3.200,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

12.444,00

Skupna
MČN

6

SLV.80.80.110.2.50B.C

8.064,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

18.378,08

Skupna
MČN

7

SEG.40.40.E.2.50B

3.200,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

12.444,00

V zgornji preglednici 22 so prikazane cene posameznih črpališč. Vse cene so navedene z
davkom. Vidimo, da so črpališča v kanalizacijskem sistemu s skupno MČN in Morava –
Štalcerji nekoliko dražja od ostalih. Razlog je v tem, da se prečrpava večjo količino vode na
daljši razdalji, za kar je potrebna močnejša črpalka.
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HMČN
Ceno hišnih malih čistilni naprav sem prevzel iz projektantskega popisa in vsebuje kompletno
nabavo, dobavo in vgraditev tipskih malih hišnih čistilnih naprav za bolj oddaljene objekte.
Predvidi se HMČN, ki deluje na SBR principu za 5 PE. Cena takšne HMČN znaša 3500 €.
10.2 Stroški obratovanja in vzdrževanja
Največje obratovalne stroške v kanalizacijskih sistemih predstavljajo stroški porabe
električne energije na čistilnih napravah in črpališčih. Prav tako so pomembni tudi stroški
meritve, vzorčenja in vodenja obratovalnega dnevnika na ČN, kakor tudi odvoz blata iz ČN. V
nalogi sem upošteval tudi stroške dela in amortizacijo. Ostali stroški (pogonsko gorivo,
stroški materiala, stroški storitev, strošek uprave…) so zelo nizki v primerjavi s prej
omenjenimi stroški ter zelo težko točno določljivi, zato jih v nadaljevanju nisem upošteval. Ti
stroški bistveno ne vplivajo na celotno ceno obratovalnih stroškov.
Kanalizacijski sistem
Stroške dela na kanalizacijskih cevovodih sem prevzel po Rakarju, ki pravi, da se za velikost
naselja do 2000 PE predvidi 1,1 delavec na 10 km kanalizacijskega omrežja, da se zagotovi
vzdrževanje komunalnih vodov (Rakar, 1994). Minimalna bruto plača za leto 2016 v Sloveniji
znaša 790€ (MDDSZ, 2016). V nadaljevanju je prikazana enačba za izračun stroškov dela
KS:
Letni strošek dela KS = (dolžina KS / 10.000 m) * 1,1 delavca * 790 €* 12 mesecev
MČN


Električna energija (SBR MČN)

V spodnji preglednici 23 so prikazani obratovalni stroški za posamezno SBR MČN.
Predpostavljeno je, da MČN (puhalo) deluje 12 ur na dan. Iz tega podatka in instalirane moči
posamezne črpalke lahko določimo koliko je letna poraba električne energije za posamezno
MČN. Ceno kWh in obračunske moči sem pridobil iz spletne strani podjetja Elektro Ljubljana.
Cene so podane brez DDV. Letni strošek porabe električne energije je izračunan po sledeči
enačbi:
Letni strošek (€) = (Letna poraba električne energije * Cena kWh) + (Letna poraba električne
energije * Cena obračunske moči)
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Preglednica 23: Obratovalni stroški električne energije SBR MČN

SBR MČN

Moč

Poraba
električne
energije LETNO

(PE)

(kW)

(kWh)

(€)

(€)

(€)

200

1,8

7.884,00

0,065

0,770

6.583,14

300

2,0

8.760,00

0,065

0,770

7.314,60

450

3,0

13.140,00

0,065

0,770

10.971,90

800

6,0

26.280,00

0,065

0,770

21.943,80



Cena kWh

Cena
obračunske
moči

Strošek
električne
energije LETNO

Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega dnevnika (SBR MČN IN RČN)

Iz spletne strani podjetja Vodovod - kanalizacija sem pridobil informacijo, da se prve meritve
ali obratovalni monitoring, za MČN velikosti 200 do 1000 PE, opravlja po dve meritvi vsako
drugo leto. Ceno obratovalnega monitoringa sem prevzel iz diplomske naloge (Lebeničnik,
2010) in znaša 15.000 €.


Odvoz blata (SBR MČN)

Koliko odvečnega blata oziroma gošče se letno nabere v posamezni čistilni napravi je težko
točno določiti. Po grobi oceni naj bi bilo za MČN velikosti 200 do 1000 PE največji letni
volumen blata nekje 10 m3, ki ga je potrebno odpeljati na centralno čistilno napravo.
Pogostost odvozov se predvidi dvakrat na leto. Ceno m3 odvoza blata sem prevzel iz
diplomske naloge (Lebeničnik, 2010) in znaša 40 €/m3. Tako se za vse MČN SBR predvidi
letno 400 € stroška za odvoz blata.


Strošek dela (SBR MČN)

Za nemoteno delovanje MČN je potreben 1 KV delavec, ki opravlja dela, kot so pregled
delovnih parametrov ter razna servisna in vzdrževalna dela. Za to se predvidi 4 ure na teden
z urno postavko 12 € (brez DDV). Tako letni strošek dela na MČN znaša 2304 €.
Za RČN pa sem pridobil podatke o ceni letnih obratovalnih stroškov od podjetja Limnos
d.o.o. V danem podjetju je bila opravljena študija obratovalnih stroškov za RČN velikosti 550
PE, kar bo zadostovalo za primerjavo obratovalnih stroškov z RČN velikosti 200 in 300 PE.
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V stroških so vštete sledeče postavke:


tedenski pregledi sistema, če vse normalno poteka



2 – 4 krat črpanje mulja v 1 letu iz usedalnika



konec rastne sezone (oktober, november) košnja rastlin



čiščenje cevi, jaškov, usedalnika ter ostala vzdrževalna dela



črpalka in poraba električne energije

Približna cena letnih obratovalnih stroškov znaša 2500 €, kar je prikazano v spodnji
preglednici 24. Cene so podane brez DDV.
Preglednica 24: Približna ocena letnih obratovalnih stroškov RČN (Vir: Limnos d.o.o.)

Storitev
Poraba električne energije
Črpanje mulja
Strošek osebja, ki upravlja RČN
SKUPAJ

Cena (€)
700
500
1.300
2.500

Črpališče
V spodnji preglednici 25 so podani letni stroški električne energije za posamezno črpališče.
Cene so podane brez DDV. V preglednici je upoštevan čas delovanja posamezne črpalke na
dan. Največji letni strošek predstavlja črpališče 6 v rešitvi s skupno MČN, kjer se nahaja
črpalka z močjo 11 kW.
Preglednica 25: Obratovalni letni stroški električne energije posameznih črpališč

Kanalizacijski sistem

Črpališče

Moč

Čas
delovanja
(dan)

Cena
kWh

Cena obračunske
moči

Strošek električne
energije - LETNO

/

(št.)

(kW)

(h)

(€)

(€)

(€)

Novi Lazi
Štalcerji
Kočevska Reka
Morava
Morava
Morava - Štalcerji
Morava - Štalcerji
Skupna MČN

1
2
3
4
5
6
5
6

1,5
1,2
1,2
1,5
1,5
4,0
1,5
11,0

0,51
1,26
2,12
0,61
1,43
3,31
4,62
6,87

Skupna MČN

7

4

3,07

0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065

0,770
0,770
0,770
0,770
0,770
0,770
0,770
0,770
0,770

233,15
460,82
775,35
278,87
653,74
4.035,22
2.112,09
23.031,85
3.742,64
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Strošek dela

Predvidi se, da upravljalec črpališča 1 x tedensko opravi redni pregled vseh črpališč. Za
posamezno črpališče porabi 0,5 h. Predvidi se, da pregled opravi VKV delavec
(mehanik,strojnik), ki ima delovno uro 18,0 €. V to postavko, ni všteta cena pogonskega
goriva. Cene so brez DDV. V nadaljevanju (Preglednica 18) so prikazani stroški, ki nastanejo
pri rednem pregledu črpališč v rednem delovnem času.
Preglednica 26: Letni stroški dela pri pregledu črpališč

REŠITEV I - A
REŠITEV I - B
REŠITEV II
REŠITEV III

Črpališča

Čas
pregleda

Delovna ura VKV

Strošek
dela/teden

Strošek
dela/leto

(število)
5
5
6
7

(h)
2,5
2,5
3
3,5

(€)
18,0
18,0
18,0
18,0

(€)
45,0
45,0
54,0
63,0

(€)
2.160,0
2.160,0
2.592,0
3.024,0

Amortizacija
Letni amortizacijski stroški so izračunani po enačbi, kjer se amortizacijska doba
kanalizacijskih cevovodov predpostavi 50 let, za MČN ter črpališča pa 30 let. Amortizacijska
stopnja za dobo 50 let znaša 2 %, za dobo30 let pa 3 % (Rakar, A. 1994). V nadaljevanju
(Preglednica 19) so prikazani letni stroški amortizacije. Cene so podane z DDV.
Preglednica 27: Letni strošek amortizacije za posamezne rešitve
IZVEDBA
KS
(€)

Amortizacijska Amortizacijska
Amortizacija
stopnja - 50 let stopnja - 30 let
/
/
(€)

MČN

ČRPALIŠČE

(€)

(€)

109.800,00
109.800,00
134.200,00
109.800,00
463.600,00

11.736,40
11.463,12
11.463,12
23.472,80
58.135,44

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

9.418,33
9.217,57
8.401,80
10.750,28
37.787,99

NOVI LAZI
ŠTALCERJI
KOČEVSKA REKA
MORAVA
SKUPAJ
REŠITEV II
KOČEVSKA REKA NOVI LAZI
ŠTALCERJI - MORAVA
SKUPAJ
REŠITEV III

265.396,37 77.165,49
278.984,06 77.165,49
201.595,22 109.031,30
329.588,49 77.165,49
1.075.564,14 340.527,77

11.736,40
11.463,12
11.463,12
23.472,80
58.135,44

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

7.974,98
8.238,54
7.646,74
9.610,92
33.471,18

1.290.608,38 154.428,28

23.199,52

0,02

0,03

31.141,00

813.607,06 154.428,28
2.104.215,44 308.856,57

47.379,92
70.579,44

0,02
0,02

0,03
0,03

22.326,39
53.467,39

KS S SKUPNO MČN
SKUPAJ

2.259.015,38 231.800,00
2.259.015,38 231.800,00

88.957,52
88.957,52

0,02
0,02

0,03
0,03

54.803,03
54.803,03

REŠITEV I - A
NOVI LAZI
ŠTALCERJI
KOČEVSKA REKA
MORAVA
SKUPAJ
REŠITEV I - B

288.612,08
278.984,06
201.595,22
337.605,04
1.106.796,40
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10.3 Cenovno vrednotenje posameznih rešitev
Preglednica 28: Investicijski stroški posameznih rešitev

INVESTICIJSKI STROŠKI (€)
IZVEDBA KS
MČN
ČRPALIŠČE

HMČN

REŠITEV I - A
NOVI LAZI
ŠTALCERJI
KOČEVSKA REKA
MORAVA
SKUPAJ

288.612,08
278.984,06
201.595,22
337.605,04
1.106.796,40

109.800,00
109.800,00
134.200,00
109.800,00
463.600,00

11.736,40
11.463,12
11.463,12
23.472,80
58.135,44

3.500,00
3.500,00
45.500,00
/
52.500,00 1.681.031,84(€)

REŠITEV I - B
NOVI LAZI
ŠTALCERJI
KOČEVSKA REKA
MORAVA
SKUPAJ

265.396,37
77.165,49
278.984,06
77.165,49
201.595,22 109.031,30
329.588,49
77.165,49
1.075.564,14 340.527,77

11.736,40
11.463,12
11.463,12
23.472,80
58.135,44

3.500,00
3.500,00
45.500,00
/
52.500,00 1.526.727,35(€)

1.290.608,38 154.428,28

23.199,52

31.500,00

154.428,28

47.379,92

3.500,00

2.104.215,44 308.856,57

70.579,44

35.000,00 2.518.651,45 (€)

2.259.015,38 231.800,00

88.957,52

35.000,00

2.321.587,37 231.800,00

88.957,52

35.000,00 2.677.344,89(€)

REŠITEV II
KOČEVSKA REKA NOVI LAZI
ŠTALCERJI MORAVA
SKUPAJ

813.607,06

REŠITEV III
KS S SKUPNO MČN
SKUPAJ

V zgornji preglednici 28 je razvidno, da so investicijski stroški najcenejši za REŠITEV I – B,
kjer se za čiščenje odpadne vode uporablja SBR MČN. Nekoliko dražja pride investicija z
RČN, za približno 150.000 €. Investicijski stroški za REŠITEV II IN III pa so občutno višji za
okoli 1.000.000 €, kar je približno 57 % dražja investicija v primerjavi z REŠITVAMI I – A IN
I – B. Cene so podane z DDV.
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Preglednica 29: Obratovalni letni stroški posameznih rešitev

KS
RČN
Črpališča
Amortizacija

KS

MČN SBR

Črpališča
Amortizacija

KS

MČN SBR

Črpališča
Amortizacija

REŠITEV I - A
Kanalizacijski vod
Celotni obratovalni stroški RČN
Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega
dnevnika
Električna energija
Strošek dela
Amortizacija KS, MČN, črpališča
SKUPAJ

STROŠEK (€)
5.137,25
10.000,00

REŠITEV I - B
Kanalizacijski vod
Električna energija
Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega
dnevnika
Odvoz blata
Strošek dela
Električna energija
Strošek dela
Amortizacija KS, MČN, črpališča
SKUPAJ

STROŠEK (€)
4.928,69
27.064,02

REŠITEV II
Kanalizacijski vod
Električna energija
Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega
dnevnika
Odvoz blata
Strošek dela
Električna energija
Strošek dela
Amortizacija KS, MČN, črpališča
SKUPAJ

STROŠEK (€)
8.814,16
21.943,80

REŠITEV III
KS

MČN SBR

Črpališča
Amortizacija

Kanalizacijski vod
Električna energija
Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega
dnevnika
Odvoz blata
Strošek dela
Električna energija
Strošek dela
Amortizacija KS, MČN, črpališča
SKUPAJ

60.000,00
2.401,93
2.160,00
29.474,63
109.173,81

60.000,00
1.600,00
9.216,00
2.401,93
2.160,00
26.107,52
133.478,16

30.000,00
800,00
4.608,00
7.895,50
2.592,00
41.704,56
118.358,03
STROŠEK (€)
8.814,16
21.943,80
15.000,00
400,00
2.304,00
29.176,42
3.024,00
42.746,37
123.408,74

V zgornji preglednici so prikazani obratovalni stroški za posamezno rešitev. Cene so podane
brez DDV. Najmanjši obratovalni stroški so v rešitvi I – A, kjer se za čiščenje odpadne vode
uporablja RČN. Vidimo tudi, da je obratovalni strošek v REŠITVAH II in III manjši, kot v
rešitvi s posameznimi malimi čistilnimi napravami SBR (REŠITEV I – B).
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10.4 Medsebojna primerjava posameznih rešitev
V spodnji preglednici 30 so prikazane cene brez DDV. Življenjska doba čistilnih naprav in
črpališč znaša 30 let, poleg tega pa je za takšne investicije, kot je kanalizacijsko omrežje,
smiselno preverit vsaj za dobo 30 let. Tako je vse rešitve smiselno preverjati na daljše
časovno obdobje. Iz preglednice 22 je razvidno, da je za daljše časovno obdobje (30 let)
najcenejša rešitev, da ima vsako naselje svojo rastlinsko čistilno napravo (REŠITEV I – A).
Najdražja varianta pa je rešitev s skupno MČN (REŠITEV III). Vidimo tudi, da približno dve
tretjini vseh stroškov predstavljajo obratovalni stroški, zato je pomembno izbrati ustrezno
rešitev, kjer bodo ti stroški zmanjšani na minimum.
Preglednica 30: Cenovna primerjava posameznih rešitev

REŠITEV I - A

REŠITEV I - B

REŠITEV II

REŠITEV III

(€)

(€)

(€)

(€)

Investicijski stroški

1.311.204,83

1.190.847,33

1.964.548,13

2.039.522,86

Letni stroški obratovanja

109.173,81

133.478,16

118.358,03

123.408,74

Stroški obratovanja v 30 letih

3.275.214,44

4.004.344,84

3.550.740,82

3.702.262,32

Skupni stroški v 30 letih

4.586.419,28

5.195.192,18

5.519.441,73
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Grafikon 3: Začetna investicija

Iz zgornjih grafikonov 2 in 3 lahko vidimo, da je v sami dobi investiranja najcenejša rešitev s
posameznimi malimi čistilnimi napravami, kjer se za čiščenje odpadne vode predvidi SBR
MČN. Omenjena zasnova je v samem začetku za približno 10 % cenejša (1.190.847,33 €)
od rešitve, kjer bi uporabili rastlinsko čistilno napravo (1.311.201,83 €). Eden glavnih
razlogov za to je, da so sama zemeljska dela nekoliko dražja pri gradnji rastlinskih čistilnih
naprav. Vendar pa na dolgi rok vidimo (Grafikon 2), da je RČN bistveno cenejša, ker ne
uporablja električne energije. Ostali dve rešitvi, ki se ponujata za povezovanje
kanalizacijskega sistema v večje omrežje, pa sta nesprejemljivi. Rešitev z več skupnimi
malimi čistilnimi napravami je namreč že v osnovi dražja za skoraj 40 % (1.968.700,91 €) od
rešitve s posameznimi SBR MČN.
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11 ZAKLJUČEK
Namen diplomske naloge je bil predstavit več možnih idejnih rešitev kanalizacijskega
omrežja v naseljih Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava. Predstavljene so bile tri
idejne zasnove v katerih sem prikazal tehnično izvedbo KS. V rešitvah se predvidi ločen KS,
kjer je predviden le fekalni cevovod. Podal sem tudi rešitev za odvodnjavanje padavinske
vode. Za vsako rešitev je bila izvedena tudi stroškovna analiza, kjer sem upošteval
investicijske in obratovalne stroške. Vse podane rešitve sem medsebojno primerjal ter
poiskal tehnično najbolj ustrezno in cenovno najbolj ugodno varianto.
Skozi nalogo sem predvidel več rešitve, in sicer REŠITEV I, kjer ima vsako naselje svojo
MČN. Podana rešitev se deli na dve podrešitvi. Na REŠITEV I – A, kjer se čisti odpadna
voda na RČN in REŠITEV I – B, kjer se odpadna voda čisti na SBR MČN. Pri zasnovi KS pa
je smiselno težiti k združevanju naselji v večje kanalizacijske sisteme, zato se predvidi še
rešitev z več skupnimi malimi čistilnimi napravami (REŠITEV II), kjer se po dve naselji
poveže na skupno MČN (Kočevska Reka – Novi Lazi, Štalcerji – Morava). Poslednja
predvidena rešitev, ki jo je še smiselno preveriti pa je rešitev s skupno MČN, kjer se vsa
naselja povežejo na eno MČN (REŠITEV III).
Za vse zasnovane rešitve sem predvidel in zrisal potek trase fekalnega kanalizacijskega
omrežja. Trase kanalizacije potekajo po javnih površinah, in sicer po cestnem telesu. Kjer je
možno se predvidi kanalizacijski vod izven vozišča (ob robu ceste). Sam sistem je v večini
predviden gravitacijsko, kjer pa to ni možno se predvidijo črpališča in tlačni cevovodi. Za vse
rešitve je izveden hidravlični preračun kanalizacijskega omrežja. Finančni strošek izvedbe
KS (zemeljska dela, montažna dela …) je določen s pomočjo projektantskih popisov del.
Ostali investicijski in obratovalni stroški (MČN, črpališča …) pa so pridobljeni in izračunani na
podlagi podatkov, ki sem jih pridobil od ponudnikov (podjetij) prodaje komunalne opreme.
Ker je na obravnavanem območju zelo veliko zelenih površin ni potrebe po meteornem
kanalu. Za padavinsko vodo s streh se predvidi zbiralnik deževnice in zadrževalno ponikovalna polja. Padavinsko vodo s cestišč pa se spelje v obcestne koritnice (mulde) ter se
jo prosto ponika, saj se predvidi, da gre za potencialno neonesnaženo vodo in ni potrebe po
dodatnem čiščenju. Za padavinsko vodo so podane zgolj opisane rešitve in niso vštete v
stroškovno analizo.
Po podrobni analizi vseh rešitev sem prišel do sledečih ugotovitev. Vse tri rešitve so tehnično
izvedljive, vendar pa zaradi razgibanosti terena ni mogoče vse rešitve KS speljati
gravitacijsko. V tem primeru se poslužujemo črpališča in tlačnega voda, kar pa takoj pomeni
dražje obratovalne stroške. Ti stroški zelo vplivajo na končno ceno posamezne rešitve.
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Izpostavit gre stroške električne energije čistilnih naprav in črpališč ter stroške meritev in
vzorčenja odpadnih voda iz ČN.
Za takšno višino investicije, kot je kanalizacijsko omrežje, se celotna finančna primerjava
izvede za daljše obdobje 30 let. Glede na investicijske in obratovalne stroške se izkaže, da je
najugodnejša ter najbolj optimalna rešitev s posameznimi malimi čistilnimi napravami.
Konkretneje REŠITEV I – A, kjer se uporablja RČN. Sama začetna investicija bi znašala
1.311.204,83 €. V 30 letih pa bi skupaj z obratovalnimi stroški znašla končna cena za
podano rešitev 4.586.419,28 €. Omenjene cene so podane brez davka. V primerjavi z
rešitvijo I – B (5.519.441,73 €), kjer se predvidi SBR MČN, je podana rešitev cenejša
predvsem zaradi manjših obratovalnih stroškov rastlinske čistilne naprave, kljub temu, da je
sama začetna investicija dražja. REŠITVI II in III pa sta od najugodnejše rešitve dražji za
okoli 1.000.000 €, kar znaša približno 20 % dražjo celotno investicijo. Eden glavnih razlogov,
da sta ti dve varianti toliko dražji, je dolžina gravitacijskih in tlačnih kanalov, ki so potrebni za
povezovanje med naselji. Zemeljska in montažna dela pri kanalizacijskih omrežjih namreč
predstavljajo precejšen strošek pri celotni investiciji.
Navadno želimo čim več posameznih naselij povezati v en večji kanalizacijski sistem. S tem
pridobimo boljšo možnost priključevanja novih objektov na KS ter boljše delovanje same
čistilne naprave. Pri tem velja, da so tudi cenejši obratovalni stroški, kar sem tudi preveril v
nalogi. Izkaže se namreč, da so manjši obratovalni stroški, če je manj čistilnih naprav.
Rešitev II in III imata okrog 10.000 € manjše letne obratovalne stroške od REŠITVE I – B.
Glavni razlog za manjše stroške je manjša poraba električne energije MČN, manjši stroški
meritev, vzorčenja in vodenja obratovalnega dnevnika, manjši stroški odvoza blata ter
manjši stroški dela. Vendar pa je v danem primeru zaradi razgibanosti terena in medsebojne
odaljenosti posameznih naseljih potrebno izvesti povezovalne vode, kar pa občutno podraži
celotno investicijo. Tako je za dano situacijo, glede na topografijo terena in medsebojno
odaljenost naselij, ekonomsko in tehnično najbolj primerna REŠITEV I – A.
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PRILOGA B3: Popis del kanalizacijskega sistema Kočevska Reka
PRILOGA B4: Popis del kanalizacijskega sistema Morava
PRILOGA B5: Popis del kanalizacijskega sistema Kočevska Reka - Novi Lazi
PRILOGA B6: Popis del kanalizacijskega sistema Štalcerji - Morava
PRILOGA C1: Popis zemeljskih del za MČN SBR - 200 PE
PRILOGA C2: Popis zemeljskih del za MČN SBR - 300 PE
PRILOGA C3: Popis zemeljskih del za MČN SBR - 450 PE
PRILOGA D1: Shema SBR MČN za 200 PE
PRILOGA D2: Shema SBR MČN za 450 PE
PRILOGA E1: Pregledna situacija Novi Lazi
PRILOGA E2: Pregledna situacija Štalcerji
PRILOGA E3: Pregledna situacija Kočevska Reka
PRILOGA E4: Pregledna situacija Morava
PRILOGA E5: Pregledna situacija Kočevska Reka - Novi Lazi
PRILOGA E6: Pregledna situacija Štalcerji - Morava
PRILOGA E7: Pregledna situacija Kočevska Reka - Novi Lazi - Štalcerji - Morava
PRILOGA F1: Vzdolžni profil fekalnega kanala – KANAL A(Novi Lazi)
PRILOGA F2: Vzdolžni profil kanalov 1, 4, 5 (Novi Lazi)
PRILOGA F3: Vzdolžni profil fekalnega kanala – KANAL A, KANAL 5 (Štalcerji)
PRILOGA F4: Vzdolžni profil fekalnega kanala – KANAL A, KANAL 3 (Kočevska Reka)
PRILOGA F5: Vzdolžni profil fekalnega kanala – KANAL A, KANAL 5 (Morava)
PRILOGA F6: Vzdolžni profil povezovalnega fekalnega kanala - (Kočevska Reka– Novi Lazi)
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PRILOGA A1: PODROBNOSTI ČRPALKE GRUNDFOS - SEG.40.15.2.1.502
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PRILOGA A2: PODROBNOSTI ČRPALKE GRUNDFOS - SEG.40.12.2.1.502
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PRILOGA A3: PODROBNOSTI ČRPALKE GRUNDFOS - SEG.40.40.E.2.50B
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PRILOGA A4: PODROBNOSTI ČRPALKE GRUNDFOS - SLV.80.80.110.2.50B.C
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PRILOGAB1: Popis del kanalizacijskega sistema Novi Lazi
REKAPITULACIJA KS NOVI LAZI

A. PRIPRAVLJALNA DELA

5.984,36€

B. ZEMELJSKA DELA

121.550,46€

C. MONTAŽNA DELA

96.181,87€

D. OSTALA DELA

12.850,60 €

SKUPAJ BREZ DDV

236.567,28€

DDV 22%

52.044,80€

SKUPAJ Z DDV

288.612,08€

A. PRIPRAVLJALNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA NA
ENOTO(€)

SKUPNA
CENA(€)

1

Zakoličba obstoječih komunalnih vodov
(vodovod, telekom ,elektro VN in NN).

kpl

1,00

1.200,00

1.200,00

2

Zakoličba projektiranih osi kanala, revizijskih in
priključnih jaškov ter ostalih točk potrebnih za
izvedbo predmetnih del. Postavitev gradbenih
profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter
določitev nivoja za merjenje globine izkopa in
polaganje cevovoda.

m

1.208,70

1,80

2.175,66

3

Izdelava eleborata za zaporo občinske ceste in
pridobitev soglasja za zaporo (velja za vse
odseke).

kpl

1,00

400,00

400,00

4

Zavarovanje gradbišča v času gradnje z ustrezno
signalizacijo, fizičnim zavarovanjem ter dnevnim
pregledom signalizacije s strani pooblaščene
organizacije - občinska cesta - v ceni upoštevati
fiksni znesek 1000,00 EUR - obračun se izvede
po dejanskih stroških pooblaščene organizacije

kpl

1,00

1.000,00

1.000,00

5

Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir,
prometnih znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.

m

1.208,70

1,00

1.208,70

SKUPAJ

5.984,36
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B. ZEMELJSKA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA NA
ENOTO(€)

SKUPNA
CENA(€)

1

Zarezanje asfaltnega vozišča.

m

1.486,00

3,10

4.606,60

2

Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča z
odvozoma materiala v reciklažo ali na stalno
deponijo gradbenega materiala.

m

1.879,79

4,20

7.895,12

3

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odrivom
na razdalji 10m

m

229,12

3,00

687,37

4

Izkop jarkov v zemljini III.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom

m3

2.024,05

3,80

7.691,40

5

Izkop jarkov v zemljini IV.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom

m3

1.619,24

5,50

8.905,83

6

Izkop jarkov v zemljini V.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom

m3

404,81

12,50

5.060,13

7

Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v
deponijo do 10km

m3

1.485,29

8,60

12.733,51

8

Grobo razprostiranje odvečnega materiala na
deponiji vključno s stroški deponiranja

m3

1.485,29

1,50

2.227,94

9

Zasipanje jarkov s peskom 0-20mm do višine
30cm nad temenom cevi z dobavo, dovozom in
utrjevanjem

m3

664,77

26,00

17.283,98

10

Zasipanje jarkov z izkopanim materialom premer
zrn do 60mm v slojih po 30cm z utrjevanjem.

m3

2.562,81

4,00

10.251,25

11

Obnova poškodovanih vozišč v slojih enakih
dimenzij kot so obstoječi (asfalt beton 4 cm,
bitudrobir 7 cm in tampon v debelini 40 cm)

m3

869,31

35,00

30.425,85

12

Obnova zelenic s humusiranjem v deb min 15cm
in posejanjem travnega semena

m3

229,12

5,20

1.191,45

13

Dodatna dela pri križanjih z obstoječimi
komunalnimi napravami - zakoličba,nadzor
upravljalcev, ročni izkop v območju križanj,
zavarovanje med gradnjo in pri zasipanju, zasip
s suho mešanico)

kpl

1,00

1.500,00

1.500,00

SKUPAJ
14
SKUPAJ

Nepredvidena dela - ocena 10%

110.500,41
11.050,04
121.550,46
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C. MONTAŽNA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA NA
ENOTO(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Dobava in vgraditev cevi iz umetnih snovi vključno
s peščeno posteljico debeline 10cm in
planiranjem dna. Nazivni premer DN160, nazivna
togost SN8.

m

1.208,67

18,00

21.756,06

2

Kompletna izdelava tlačnega kanala v ceveh PE
DN 90/12.5, vključno z dodatnim izkopom ( v
primeru, ko ni v istem jarku z gravitacijskim
vodom), obsip s peskom in zasip jarkov.

m

163,00

55,00

8.965,00

3

Izdelava hišnih priključkov iz cevi DN160 v jaške.

kos

39,00

35,00

1.365,00

4

Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih snovi
(PEHD), notranji premer 800 mm na kanalu
160mm, globine 1,5-3m. Kompletno z dodatnim
izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem
ob jašku.

kos

44,00

980,00

43.120,00

5

Dobava in vgraditev pokrov v vozišču razred D
(400kN) premer 600 mm iz nodularne litine z
zaklepom in protihrupnim vložkom. Kompletno z
nosilnim okroglim armirano betonskim okvirjem s
temeljenjem ob jašku.

kos

44,00

230,00

10.120,00

6

Kompletna izdelava podvrtavanj pod državno
cesto, vključno z nabavo zaščitnih jeklenih cevi
DN 203x4 mm in uvlačenje kanalizacijskih cevi.

m

12,00

176,00

2.112,00

SKUPAJ
7

87.438,06
8.743,81

Nepredvidena dela - ocena 10%

SKUPAJ

96.181,87

D. OSTALA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA NA
ENOTO(€)

SKUPNA
CENA(€)

1

Izdelava geodetskega načrta in izdelava PID

m

1.208,67

4,00

4.834,68

2

Strojno čiščenje in snemanje kanalizacije po
zaključku del.

m

1.208,67

5,50

6.647,69

3

Čiščenje terena po končani gradnji.

kpl

1,00

200,00

200,00

4

Preizkus vodotesnosti kanala.

m

1.209,00

3,50

4.231,50

SKUPAJ
5
SKUPAJ

Nepredvidena dela - ocena 10%

11.682,37
1.168,24
12.850,60
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PRILOGAB2: Popis del kanalizacijskega sistema Štalcerji
REKAPITULACIJA KS ŠTALCERJI

A. PRIPRAVLJALNA DELA

6.123,52€

B. ZEMELJSKA DELA

112.466,14€

C. MONTAŽNA DELA

96.715,52€

D. OSTALA DELA

13.370,28€

SKUPAJ

228.675,46€

DDV 22%

50.308,60€

SKUPAJ

278.984,06€

A. PRIPRAVLJALNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA NA
ENOTO(€)

SKUPNA
CENA(€)

1

Zakoličba obstoječih komunalnih vodov
(vodovod, telekom ,elektro VN in NN).

kpl

1,00

1.200,00

1.200,00

2

Zakoličba projektiranih osi kanala, revizijskih in
priključnih jaškov ter ostalih točk potrebnih za
izvedbo predmetnih del. Postavitev gradbenih
profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter
določitev nivoja za merjenje globine izkopa in
polaganje cevovoda.

m

1.258,40

1,80

2.265,12

3

Izdelava eleborata za zaporo občinske ceste in
pridobitev soglasja za zaporo (velja za vse
odseke).

kpl

1,00

400,00

400,00

4

Zavarovanje gradbišča v času gradnje z ustrezno
signalizacijo, fizičnim zavarovanjem ter dnevnim
pregledom signalizacije s strani pooblaščene
organizacije - občinska cesta - v ceni upoštevati
fiksni znesek 1000,00 EUR - obračun se izvede
po dejanskih stroških pooblaščene organizacije.

kpl

1,00

1.000,00

1.000,00

5

Priprava gradbišča:
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in
ureditev delovnega platoja. Po končanih delih
gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno
stanje.

m

1.258,40

1,00

1.258,40

SKUPAJ

6.123,52
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B. ZEMELJSKA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA NA
ENOTO(€)

SKUPNA
CENA(€)

1

Zarezanje asfaltnega vozišča.

m

1.943,80

3,10

6.025,78

2

Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča z
odvozoma materiala v reciklažo ali na stalno
deponijo gradbenega materiala.

m2

2.196,49

4,20

9.225,27

3

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odrivom
na razdalji 10m.

m3

125,49

3,00

376,46

4

Izkop jarkov v zemljini III.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

1.601,13

3,80

6.084,30

5

Izkop jarkov v zemljini IV.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

1.280,91

5,50

7.044,98

6

Izkop jarkov v zemljini V.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

320,23

12,50

4.002,83

7

Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v
deponijo do 10km.

m3

1.574,99

8,60

13.544,95

8

Grobo razprostiranje odvečnega materiala na
deponiji vključno s stroški deponiranja .

m3

1.574,99

1,50

2.362,49

9

Zasipanje jarkov s peskom 0-20mm do višine
30cm nad temenom cevi z dobavo, dovozom in
utrjevanjem.

m3

692,12

26,00

17.995,12

10

Zasipanje jarkov z izkopanim materialom premer
zrn do 60mm v slojih po 30cm z utrjevanjem.

m3

1.627,27

4,00

6.509,08

11

Obnova poškodovanih vozišč v slojih enakih
dimenzij kot so obstoječi (asfalt beton 4 cm,
bitudrobir 7 cm in tampon v debelini 40 cm)

m3

769,01

35,00

26.915,18

12

Obnova zelenic s humusiranjem v deb min 15cm
in posejanjem travnega semena.

m3

126,06

5,20

655,51

13

Dodatna dela pri križanjih z obstoječimi
komunalnimi napravami - zakoličba,nadzor
upravljalcev, ročni izkop v območju križanj,
zavarovanje med gradnjo in pri zasipanju, zasip
s suho mešanico).

kpl

1,00

1.500,00

1.500,00

SKUPAJ
14
SKUPAJ

Nepredvidena dela - ocena 10%

102.241,9
4
10.224,19
112.466,1
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C. MONTAŽNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA NA
ENOTO(€)

SKUPNA
CENA(€)

1

Dobava in vgraditev cevi iz umetnih snovi vključno
s peščeno posteljico debeline 10cm in
planiranjem dna. Nazivni premer DN160, nazivna
togost SN8

m

1.258,40

18,00

22.651,20

2

Kompletna izdelava tlačnega kanala v ceveh PE
DN 90/12.5, vključno z dodatnim izkopom ( v
primertu, ko ni v istem jarku z gravitacijskim
vodom), obsip s peskom in zasip jarkov.

m

219,00

55,00

12.045,00

3

Izdelava hišnih priključkov iz cevi DN160 v jaške.

kos

43,00

35,00

1.505,00

4

Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih snovi
(PEHD), notranji premer 800 mm na kanalu
160mm, globine 1,5-3m. Kompletno z dodatnim
izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem
ob jašku.

kos

41,00

980,00

40.180,00

5

Dobava in vgraditev pokrov v vozišču razred D
(400kN) premer 600 mm iz nodularne litine z
zaklepom in protihrupnim vložkom. Kompletno z
nosilnim okroglim armirano betonskim okvirjem s
temeljenjem ob jašku.

kos

41,00

230,00

9.430,00

6

Kompletna izdelava podvrtavanj pod državno
cesto, vključno z nabavo zaščitnih jeklenih cevi
DN 203x4 mm in uvlačenje kanalizacijskih cevi.

m

12,00

176,00

2.112,00

SKUPAJ
7
SKUPAJ

87.923,20
8.792,32
96.715,52

Nepredvidena dela - ocena 10%

D. OSTALA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA NA
ENOTO(€)

SKUPNA
CENA(€)

1.258,40

4,00

5.033,60

1

Izdelava geodetskega načrta in izdelava PID

2

Strojno čiščenje in snemanje kanalizacije po
zaključku del

m1

1.258,40

5,50

6.921,20

3

Čiščenje terena po končani gradnji

kpl

1,00

200,00

200,00

4

Preizkus vodotesnosti kanala

m

1.258,40

3,50

4.404,40

SKUPAJ
5
SKUPAJ

Nepredvidena dela - ocena 10%

12.154,80
1.215,48
13.370,28
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PRILOGAB3: Popis del kanalizacijskega sistema Kočevska Reka
REKAPITULACIJA KS KOČEVSKA REKA

A. PRIPRAVLJALNA DELA

5.746,64€

B. ZEMELJSKA DELA

79.078,74€

C. MONTAŽNA DELA

68.452,89€

D. OSTALA DELA

11.963,71€

SKUPAJ

165.241,98€

DDV 22%

36.353,24€

SKUPAJ

201.595,22 €

A. PRIPRAVLJALNA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Zakoličba obstoječih komunalnih vodov
(vodovod, telekom ,elektro VN in NN).

kpl

1,00

1.200,00

1.200,00

2

Zakoličba projektiranih osi kanala, revizijskih in
priključnih jaškov ter ostalih točk potrebnih za
izvedbo predmetnih del. Postavitev gradbenih
profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter
določitev nivoja za merjenje globine izkopa in
polaganje cevovoda.

m

1.123,80

1,80

2.022,84

3

Izdelava eleborata za zaporo občinske ceste in
pridobitev soglasja za zaporo (velja za vse
odseke).

kpl

1,00

400,00

400,00

4

Zavarovanje gradbišča v času gradnje z ustrezno
signalizacijo, fizičnim zavarovanjem ter dnevnim
pregledom signalizacije s strani pooblaščene
organizacije - občinska cesta - v ceni upoštevati
fiksni znesek 1000,00 EUR - obračun se izvede
po dejanskih stroških pooblaščene organizacije.

kpl

1,00

1.000,00

1.000,00

5

Priprava gradbišča:
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in
ureditev delovnega platoja. Po končanih delih
gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno
stanje.

m

1.123,80

1,00

1.123,80

SKUPAJ

5.746,64
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B. ZEMELJSKA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Zarezanje asfaltnega vozišča.

m

801,20

3,10

2.483,72

2

Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča z
odvozoma materiala v reciklažo ali na stalno
deponijo gradbenega materiala.

m2

893,34

4,20

3.752,02

3

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odrivom
na razdalji 10m.

m3

310,98

3,00

932,93

4

Izkop jarkov v zemljini III.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

1.321,16

3,80

5.020,42

5

Izkop jarkov v zemljini IV.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

1.056,93

5,50

5.813,12

6

Izkop jarkov v zemljini V.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

264,23

12,50

3.302,91

7

Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v
deponijo do 10km.

m3

1.069,92

8,60

9.201,30

8

Grobo razprostiranje odvečnega materiala na
deponiji vključno s stroški deponiranja .

m3

1.069,92

1,50

1.604,88

9

Zasipanje jarkov s peskom 0-20mm do višine
30cm nad temenom cevi z dobavo, dovozom in
utrjevanjem.

m3

618,09

26,00

16.070,34

10

Zasipanje jarkov z izkopanim materialom premer
zrn do 60mm v slojih po 30cm z utrjevanjem.

m3

1.572,41

4,00

6.289,64

11

Obnova poškodovanih vozišč v slojih enakih
dimenzij kot so obstoječi (asfalt beton 4 cm,
bitudrobir 7 cm in tampon v debelini 40 cm)

m3

408,61

35,00

14.301,42

12

Obnova zelenic s humusiranjem v deb min 15cm
in posejanjem travnega semena.

m3

310,98

5,20

1.617,08

13

Dodatna dela pri križanjih z obstoječimi
komunalnimi napravami - zakoličba,nadzor
upravljalcev, ročni izkop v območju križanj,
zavarovanje med gradnjo in pri zasipanju, zasip s
suho mešanico).

kpl

1,00

1.500,00

1.500,00

SKUPAJ
14
SKUPAJ

71.889,77
Nepredvidena dela - ocena 10%

7.188,98
79.078,74
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C. MONTAŽNA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Dobava in vgraditev cevi iz umetnih snovi vključno
s peščeno posteljico debeline 10cm in
planiranjem dna. Nazivni premer DN160, nazivna
togost SN8

m

1.123,80

18,00

20.228,40

2

Kompletna izdelava tlačnega kanala v ceveh PE
DN 90/12.5, vključno z dodatnim izkopom ( v
primertu, ko ni v istem jarku z gravitacijskim
vodom), obsip s peskom in zasip jarkov.

m

286,90

55,00

15.779,50

3

Izdelava hišnih priključkov iz cevi DN160 v jaške.

kos

38,00

35,00

1.330,00

4

Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih snovi
(PEHD), notranji premer 625 mm na kanalu
160mm, globine 1-1,5 m. Kompletno z dodatnim
izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem
ob jašku.

kos

34,00

440,00

14.960,00

5

Dobava in vgraditev pokrov v vozišču razred D
(400kN) premer 600 mm iz nodularne litine z
zaklepom in protihrupnim vložkom. Kompletno z
nosilnim okroglim armirano betonskim okvirjem s
temeljenjem ob jašku.

kos

34,00

230,00

7.820,00

6

Kompletna izdelava podvrtavanj pod državno
cesto, vključno z nabavo zaščitnih jeklenih cevi
DN 203x4 mm in uvlačenje kanalizacijskih cevi.

m

12,00

176,00

2.112,00

SKUPAJ
7

62.229,90
Nepredvidena dela - ocena 10%

6.222,99

SKUPAJ

68.452,89

D. OSTALA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Izdelava geodetskega načrta in izdelava PID

m

1.123,80

4,00

4.495,20

2

Strojno čiščenje in snemanje kanalizacije po
zaključku del

m

1.123,80

5,50

6.180,90

3

Čiščenje terena po končani gradnji

kpl

1,00

200,00

200,00

4

Preizkus vodotesnosti kanala

m

1.123,80

3,50

3.933,30

SKUPAJ
5
SKUPAJ

10.876,10
Nepredvidena dela - ocena 10%

1.087,61
11.963,71
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PRILOGAB4: Popis del kanalizacijskega sistema Morava
REKAPITULACIJA KS MORAVA

A. PRIPRAVLJALNA DELA

6.339,40 €

B. ZEMELJSKA DELA

135.189,22 €

C. MONTAŽNA DELA

121.020,85 €

D. OSTALA DELA

14.175,98 €

SKUPAJ

276.725,44 €

DDV 22%

60.879,60 €

SKUPAJ

337.605,04 €

A. PRIPRAVLJALNA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Zakoličba obstoječih komunalnih vodov
(vodovod, telekom ,elektro VN in NN).

kpl

1,00

1.200,00

1.200,00

2

Zakoličba projektiranih osi kanala, revizijskih in
priključnih jaškov ter ostalih točk potrebnih za
izvedbo predmetnih del. Postavitev gradbenih
profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter
določitev nivoja za merjenje globine izkopa in
polaganje cevovoda.

m

1.335,50

1,80

2.403,90

3

Izdelava eleborata za zaporo občinske ceste in
pridobitev soglasja za zaporo (velja za vse
odseke).

kpl

1,00

400,00

400,00

4

Zavarovanje gradbišča v času gradnje z ustrezno
signalizacijo, fizičnim zavarovanjem ter dnevnim
pregledom signalizacije s strani pooblaščene
organizacije - občinska cesta - v ceni upoštevati
fiksni znesek 1000,00 EUR - obračun se izvede
po dejanskih stroških pooblaščene organizacije.

kpl

1,00

1.000,00

1.000,00

5

Priprava gradbišča:
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in
ureditev delovnega platoja. Po končanih delih
gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno
stanje.

m

1.335,50

1,00

1.335,50

SKUPAJ

6.339,40
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B. ZEMELJSKA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Zarezanje asfaltnega vozišča.

m

1.903,80

3,10

5.901,78

2

Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča z
odvozoma materiala v reciklažo ali na stalno
deponijo gradbenega materiala.

m2

2.294,08

4,20

9.635,13

3

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odrivom
na razdalji 10m.

m3

164,95

3,00

494,84

4

Izkop jarkov v zemljini III.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

2.019,23

3,80

7.673,09

5

Izkop jarkov v zemljini IV.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

1.615,39

5,50

8.884,63

6

Izkop jarkov v zemljini V.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

403,85

12,50

5.048,08

7

Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v
deponijo do 10km.

m3

1.736,29

8,60

14.932,12

8

Grobo razprostiranje odvečnega materiala na
deponiji vključno s stroški deponiranja .

m3

1.736,29

1,50

2.604,44

9

Zasipanje jarkov s peskom 0-20mm do višine
30cm nad temenom cevi z dobavo, dovozom in
utrjevanjem.

m3

734,53

26,00

19.097,65

10

Zasipanje jarkov z izkopanim materialom premer
zrn do 60mm v slojih po 30cm z utrjevanjem.

m3

2.302,17

4,00

9.208,70

11

Obnova poškodovanih vozišč v slojih enakih
dimenzij kot so obstoječi (asfalt beton 4 cm,
bitudrobir 7 cm in tampon v debelini 40 cm)

m3

1.056,61

35,00

36.981,32

12

Obnova zelenic s humusiranjem v deb min 15cm
in posejanjem travnega semena.

m3

180,29

5,20

937,52

13

Dodatna dela pri križanjih z obstoječimi
komunalnimi napravami - zakoličba,nadzor
upravljalcev, ročni izkop v območju križanj,
zavarovanje med gradnjo in pri zasipanju, zasip s
suho mešanico).

kpl

1,00

1.500,00

1.500,00

SKUPAJ
14
SKUPAJ

122.899,29
Nepredvidena dela - ocena 10%

12.289,93
135.189,22
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C. MONTAŽNA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

1

Dobava in vgraditev cevi iz umetnih snovi vključno
s peščeno posteljico debeline 10cm in planiranjem
dna. Nazivni premer DN160, nazivna togost SN8

m

1.335,50

18,00

24.039,00

2

Kompletna izdelava tlačnega kanala v ceveh PE
DN 90/12.5, vključno z dodatnim izkopom ( v
primeru, ko ni v istem jarku z gravitacijskim
vodom), obsip s peskom in zasip jarkov.

m

437,69

55,00

24.072,95

3

Izdelava hišnih priključkov iz cevi DN160 v jaške.

kos

49,00

35,00

1.715,00

4

Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih snovi
(PEHD), notranji premer 800 mm na kanalu
160mm, globine 1,5 - 3 m. Kompletno z dodatnim
izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem
ob jašku.

kos

48,00

980,00

47.040,00

5

Dobava in vgraditev pokrov v vozišču razred D
(400kN) premer 600 mm iz nodularne litine z
zaklepom in protihrupnim vložkom. Kompletno z
nosilnim okroglim armirano betonskim okvirjem s
temeljenjem ob jašku.

kos

48,00

230,00

11.040,00

6

Kompletna izdelava podvrtavanj pod državno
cesto, vključno z nabavo zaščitnih jeklenih cevi
DN 203x4 mm in uvlačenje kanalizacijskih cevi.

m

12,00

176,00

2.112,00

SKUPAJ
7

SKUPNA
CENA (€)

110.018,95
Nepredvidena dela - ocena 10%

11.001,90

SKUPAJ

121.020,85

D. OSTALA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Izdelava geodetskega načrta in izdelava PID

m

1.335,50

4,00

5.342,00

2

Strojno čiščenje in snemanje kanalizacije po
zaključku del

m

1.335,50

5,50

7.345,25

3

Čiščenje terena po končani gradnji

kpl

1,00

200,00

200,00

4

Preizkus vodotesnosti kanala

m

1.335,50

3,50

4.674,25

SKUPAJ
5
SKUPAJ

12.887,25
Nepredvidena dela - ocena 10%

1.288,73
14.175,98
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PRILOGA B5: Popis del kanalizacijskega sistemaKočevska Reka - Novi Lazi
REKAPITULACIJA KS KOČEVSKA REKA – NOVI LAZI

A. PRIPRAVLJALNA DELA

19.004,56€

B. ZEMELJSKA DELA

605.457,77€

C. MONTAŽNA DELA

371.749,25€

D. OSTALA DELA

61.664,15€

SKUPAJ

1.057.875,72€

DDV 22%

232.732,66€

SKUPAJ

1.290.608,38€

A. PRIPRAVLJALNA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Zakoličba obstoječih komunalnih vodov
(vodovod, telekom ,elektro VN in NN).

kpl

1,00

1.200,00

1.200,00

2

Zakoličba projektiranih osi kanala, revizijskih in
priključnih jaškov ter ostalih točk potrebnih za
izvedbo predmetnih del. Postavitev gradbenih
profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter
določitev nivoja za merjenje globine izkopa in
polaganje cevovoda.

m

5.858,77

1,80

10.545,79

3

Izdelava eleborata za zaporo občinske ceste in
pridobitev soglasja za zaporo (velja za vse
odseke).

kpl

1,00

400,00

400,00

4

Zavarovanje gradbišča v času gradnje z ustrezno
signalizacijo, fizičnim zavarovanjem ter dnevnim
pregledom signalizacije s strani pooblaščene
organizacije - občinska cesta - v ceni upoštevati
fiksni znesek 1000,00 EUR - obračun se izvede
po dejanskih stroških pooblaščene organizacije.

kpl

1,00

1.000,00

1.000,00

5

Priprava gradbišča:
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in
ureditev delovnega platoja. Po končanih delih
gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno
stanje.

m

5.858,77

1,00

5.858,77

SKUPAJ

19.004,56
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B. ZEMELJSKA DELA

1

Zarezanje asfaltnega vozišča.

m

6.675,74

CENA
NA
ENOTO
(€)
3,10

2

Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča z
odvozoma materiala v reciklažo ali na stalno
deponijo gradbenega materiala.

m2

8.845,36

4,20

37.150,49

3

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odrivom
na razdalji 10m.

m3

1.298,26

3,00

3.894,79

4

Izkop jarkov v zemljini III.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

11.109,49

3,80

42.216,06

5

Izkop jarkov v zemljini IV.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

8.887,59

5,50

48.881,75

6

Izkop jarkov v zemljini V.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

2.221,90

12,50

27.773,72

7

Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v
deponijo do 10km.

m3

7.196,49

8,60

61.889,80

8

Grobo razprostiranje odvečnega materiala na
deponiji vključno s stroški deponiranja .

m3

7.196,49

1,50

10.794,73

9

Zasipanje jarkov s peskom 0-20mm do višine
30cm nad temenom cevi z dobavo, dovozom in
utrjevanjem.

m3

3.222,32

26,00

83.780,41

10

Zasipanje jarkov z izkopanim materialom premer
zrn do 60mm v slojih po 30cm z utrjevanjem.

m3

15.022,49

4,00

60.089,96

11

Obnova poškodovanih vozišč v slojih enakih
dimenzij kot so obstoječi (asfalt beton 4 cm,
bitudrobir 7 cm in tampon v debelini 40 cm)

m3

4.105,58

35,00

143.695,30

12

Obnova zelenic s humusiranjem v deb min 15cm
in posejanjem travnega semena.

m3

1.260,45

5,20

6.554,34

13

Dodatna dela pri križanjih z obstoječimi
komunalnimi napravami - zakoličba,nadzor
upravljalcev, ročni izkop v območju križanj,
zavarovanje med gradnjo in pri zasipanju, zasip s
suho mešanico).

kpl

1,00

3.000,00

3.000,00

ŠT.

SKUPAJ
14
SKUPAJ

OPIS POSTAVKE

Nepredvidena dela - ocena 10%

ENOTA

KOLIČINA

SKUPNA
CENA (€)
20.694,79

550.416,16
55.041,62
605.457,77
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C. MONTAŽNA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Dobava in vgraditev cevi iz umetnih snovi vključno
s peščeno posteljico debeline 10cm in planiranjem
dna. Nazivni premer DN160, nazivna togost SN8

m

5.858,77

18,00

105.457,86

2

Kompletna izdelava tlačnega kanala v ceveh PE
DN 90/12.5, vključno z dodatnim izkopom ( v
primeru, ko ni v istem jarku z gravitacijskim
vodom), obsip s peskom in zasip jarkov.

m

449,40

55,00

24.717,00

3

Izdelava hišnih priključkov iz cevi DN160 v jaške.

kos

77,00

35,00

2.695,00

4

Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih snovi
(PEHD), notranji premer 800 mm na kanalu
160mm, globine 1,5 - 3 m. Kompletno z dodatnim
izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem
ob jašku.

kos

166,00

980,00

162.680,00

5

Dobava in vgraditev pokrov v vozišču razred D
(400kN) premer 600 mm iz nodularne litine z
zaklepom in protihrupnim vložkom. Kompletno z
nosilnim okroglim armirano betonskim okvirjem s
temeljenjem ob jašku.

kos

166,00

230,00

38.180,00

6

Kompletna izdelava podvrtavanj pod državno
cesto, vključno z nabavo zaščitnih jeklenih cevi
DN 203x4 mm in uvlačenje kanalizacijskih cevi.

m

24,00

176,00

4.224,00

SKUPAJ
7
SKUPAJ

337.953,86
33.795,39
371.749,25

Nepredvidena dela - ocena 10%

D. OSTALA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Izdelava geodetskega načrta in izdelava PID

m

5.858,77

4,00

23.435,08

2

Strojno čiščenje in snemanje kanalizacije po
zaključku del

m

5.858,77

5,50

32.223,24

3

Čiščenje terena po končani gradnji

kpl

1,00

400,00

400,00

4

Preizkus vodotesnosti kanala

m

5.858,77

3,50

20.505,70

SKUPAJ
5
SKUPAJ

Nepredvidena dela - ocena 10%

56.058,32
5.605,83
61.664,15
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PRILOGAB6: Popis del kanalizacijskega sistema Štalcerji - Morava
REKAPITULACIJA KS ŠTALCERJI - MORAVA

A. PRIPRAVLJALNA DELA

9.862,92€

B. ZEMELJSKA DELA

267.524,99€

C. MONTAŽNA DELA

361.956,87€

D. OSTALA DELA

27.546,26€

SKUPAJ

666.891,03€

DDV 22%

146.716,03€

SKUPAJ

813.607,06€

A. PRIPRAVLJALNA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Zakoličba obstoječih komunalnih vodov
(vodovod, telekom ,elektro VN in NN).

kpl

1,00

1.200,00

1.200,00

2

Zakoličba projektiranih osi kanala, revizijskih in
priključnih jaškov ter ostalih točk potrebnih za
izvedbo predmetnih del. Postavitev gradbenih
profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter
določitev nivoja za merjenje globine izkopa in
polaganje cevovoda.

m

2.593,90

1,80

4.669,02

3

Izdelava eleborata za zaporo občinske ceste in
pridobitev soglasja za zaporo (velja za vse
odseke).

kpl

1,00

400,00

400,00

4

Zavarovanje gradbišča v času gradnje z ustrezno
signalizacijo, fizičnim zavarovanjem ter dnevnim
pregledom signalizacije s strani pooblaščene
organizacije - občinska cesta - v ceni upoštevati
fiksni znesek 1000,00 EUR - obračun se izvede
po dejanskih stroških pooblaščene organizacije.

kpl

1,00

1.000,00

1.000,00

5

Priprava gradbišča:
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in
ureditev delovnega platoja. Po končanih delih
gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno
stanje.

m

2.593,90

1,00

2.593,90

SKUPAJ

9.862,92
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B. ZEMELJSKA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Zarezanje asfaltnega vozišča.

m

3.847,60

3,10

11.927,56

2

Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča z
odvozoma materiala v reciklažo ali na stalno
deponijo gradbenega materiala.

m2

4.636,36

4,20

19.472,70

3

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z
odrivom na razdalji 10m.

m3

288,14

3,00

864,43

4

Izkop jarkov v zemljini III.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

3.930,51

3,80

14.935,95

5

Izkop jarkov v zemljini IV.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

3.144,41

5,50

17.294,26

6

Izkop jarkov v zemljini V.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

786,10

12,50

9.826,29

7

Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v
deponijo do 10km.

m3

3.437,56

8,60

29.563,00

8

Grobo razprostiranje odvečnega materiala
na deponiji vključno s stroški deponiranja .

m3

3.437,56

1,50

5.156,34

9

Zasipanje jarkov s peskom 0-20mm do
višine 30cm nad temenom cevi z dobavo,
dovozom in utrjevanjem.

m3

1.426,65

26,00

37.092,77

10

Zasipanje jarkov z izkopanim materialom
premer zrn do 60mm v slojih po 30cm z
utrjevanjem.

m3

4.423,47

4,00

17.693,88

11

Obnova poškodovanih vozišč v slojih enakih
dimenzij kot so obstoječi (asfalt beton 4 cm,
bitudrobir 7 cm in tampon v debelini 40 cm)

m3

2.135,42

35,00

74.739,63

12

Obnova zelenic s humusiranjem v deb min
15cm in posejanjem travnega semena.

m3

314,95

5,20

1.637,72

13

Dodatna dela pri križanjih z obstoječimi
komunalnimi napravami - zakoličba,nadzor
upravljalcev, ročni izkop v območju križanj,
zavarovanje med gradnjo in pri zasipanju,
zasip s suho mešanico).

kpl

1,00

3.000,00

3.000,00

SKUPAJ
14
Nepredvidena dela - ocena 10%
SKUPAJ

243.204,53
24.320,45
267.524,99
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MONTAŽNA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

1

Dobava in vgraditev cevi iz umetnih snovi vključno
s peščeno posteljico debeline 10cm in planiranjem
dna. Nazivni premer DN160, nazivna togost SN8

m

2.593,90

18,00

46.690,20

2

Kompletna izdelava tlačnega kanala v ceveh PE
DN 90/12.5, vključno z dodatnim izkopom ( v
primeru, ko ni v istem jarku z gravitacijskim
vodom), obsip s peskom in zasip jarkov.

m

3.040,50

55,00

167.227,50

3

Izdelava hišnih priključkov iz cevi DN160 v jaške.

kos

92,00

35,00

3.220,00

4

Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih snovi
(PEHD), notranji premer 800 mm na kanalu
160mm, globine 1,5 - 3 m. Kompletno z dodatnim
izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem
ob jašku.

kos

89,00

980,00

87.220,00

5

Dobava in vgraditev pokrov v vozišču razred D
(400kN) premer 600 mm iz nodularne litine z
zaklepom in protihrupnim vložkom. Kompletno z
nosilnim okroglim armirano betonskim okvirjem s
temeljenjem ob jašku.

kos

89,00

230,00

20.470,00

6

Kompletna izdelava podvrtavanj pod državno
cesto, vključno z nabavo zaščitnih jeklenih cevi
DN 203x4 mm in uvlačenje kanalizacijskih cevi.

m

24,00

176,00

4.224,00

SKUPAJ
7
SKUPAJ

SKUPNA
CENA (€)

329.051,70
32.905,17
361.956,87

Nepredvidena dela - ocena 10%

C. OSTALA DELA

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

SKUPNA
CENA (€)

1

Izdelava geodetskega načrta in izdelava PID

m

2.593,90

4,00

10.375,60

2

Strojno čiščenje in snemanje kanalizacije po
zaključku del

m

2.593,90

5,50

14.266,45

3

Čiščenje terena po končani gradnji

kpl

1,00

400,00

400,00

4

Preizkus vodotesnosti kanala

m

2.593,90

3,50

9.078,65

SKUPAJ
5
SKUPAJ

Nepredvidena dela - ocena 10%

25.042,05
2.504,21
27.546,26
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PRILOGAC1: Popis zemeljskih del za MČN SBR - 200 PE

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

ocena

1,00

CENA
NA
ENOTO
(€)
560,00

SKUPNA
CENA (€)

1

Zakoličba

2

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odrivom
na razdalji 10m.

m3

26,50

3,00

79,50

3

Široki izkop v zemljini III.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

207,75

3,80

789,45

4

Izkop jarkov v zemljini IV.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

166,20

5,50

914,10

5

Izkop jarkov v zemljini V.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

41,55

12,50

519,38

6

Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v
deponijo do 10km.

m3

370,98

8,60

3.190,43

7

Grobo razprostiranje odvečnega materiala na
deponiji vključno s stroški deponiranja .

m3

370,98

1,50

556,47

8

Zasipanje ČN s peskom 0 -20 mm

m3

325,50

26,00

8.463,00

9

Zasipanje ČN z izkopanim materialom premer zrn
do 60mm

m3

44,52

4,00

178,08

SKUPAJ

560,00

15.250,40
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PRILOGAC2: Popis zemeljskih del za MČN SBR - 300 PE

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

ocena

1,00

CENA
NA
ENOTO
(€)
560,00

SKUPNA
CENA (€)

1

Zakoličba

2

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odrivom
na razdalji 10m.

m3

38,01

3,00

114,04

3

Široki izkop v zemljini III.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

266,10

3,80

1.011,18

4

Izkop jarkov v zemljini IV.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

212,88

5,50

1.170,84

5

Izkop jarkov v zemljini V.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

53,22

12,50

665,25

6

Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v
deponijo do 10km.

m3

475,18

8,60

4.086,57

7

Grobo razprostiranje odvečnega materiala na
deponiji vključno s stroški deponiranja .

m3

475,18

1,50

712,77

m3

416,20

26,00

10.821,20

m3

57,02

4,00

228,07

8
9
SKUPAJ

Zasipanje ČN s peskom 0 -20 mm
Zasipanje ČN z izkopanim materialom premer zrn
do 60mm

560,00

19.369,92
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PRILOGAC3: Popis zemeljskih del za MČN SBR - 450 PE

ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA
NA
ENOTO
(€)

ocena

1,00

560,00

560,00

SKUPNA
CENA (€)

1

Zakoličba

2

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odrivom
na razdalji 10m.

m3

43,86

3,00

131,58

3

Široki izkop v zemljini III.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

307,00

3,80

1.166,60

4

Izkop jarkov v zemljini IV.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

245,60

5,50

1.350,80

5

Izkop jarkov v zemljini V.ktg širine nad 2m in
globine do 2m z odmetom.

m3

61,40

12,50

767,50

6

Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v
deponijo do 10km.

m3

548,21

8,60

4.714,61

7

Grobo razprostiranje odvečnega materiala na
deponiji vključno s stroški deponiranja .

m3

548,21

1,50

822,32

8

Zasipanje ČN s peskom 0 -20 mm

m3

454,00

26,00

11.804,00

9

Zasipanje ČN z izkopanim materialom premer zrn
do 60mm

m3

65,79

4,00

263,16

SKUPAJ

21.580,56
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PRILOGAD1: Shema SBR MČN za 200 PE
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PRILOGAD2: Shema SBR MČN za 450 PE

