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TEHNIČNO POROČILO

1. Splošno
Predmet obravnavanega projekta je novelacija projekta Izdelava PGD projekta sanitarne kanalizacije v
naselju Pijava Gorica, št. Proj. 30-228-00-2002, marec 2003, ter Izgradnja padavinske kanalizacije za naselje
Pijava Gorica v občini Škofljica, projekt št. 30-1019-00-2007, julij 2007.
Območja obdelave se nahaja v ureditvenem območju VS 12/1.
Naselje Pijava Gorica leţi juţno od Ljubljane v smeri proti Kočevju. Naselje se razprostira na pobočju
zahodno in vzhodno od ceste Ljubljana-Kočevje na vzpetini nad Ljubljanskim barjem (Pijavski hrib). Naselje je
pozidano z individualnimi stanovanjskimi objekti in kmetijami. Z vidika urbanizma predstavlja naselje Pijava
Gorica ureditveno območje VS 12/1. Teren je na hribovitem območju Pijave Gorice sestavljen iz razpokanega
in kaveroznega dolomita in je za vodo dobro prepusten: koeficient prepustnosti k <1*10-3 m/sek. Teren, ki ob
vznoţju hriba prehaja v ravninski del, je sestavljen iz delno razpokanega dolomita in je za vodo srednje
prepusten: k <1*10-6 m/sek. Na podlagi strokovnih osnov za varovanje virov pitne vode na območju občine
Škofljica, izdelal IGGG, februar 1997 je ugotovljeno, da leţi del obravnavanega območja v 2 in del v 3
varstvenem pasu vodnih virov oz. zajetij.

2. Opis obstoječega stanja komunalnih naprav
Na območju Pijave Gorice ni obstoječe kanalizacije za odvod odpadne vode. Odpadne vode iz objektov se
stekajo v individualne greznice. Meteorna voda se prosto izliva po terenu oz.glede na teren ponika. Na
območju Pijave Gorice poteka obstoječa meteorna kanalizacija samo ob cesti Ljubljana-Rašica-Kočevje. Na
različnih razdaljah so obstoječi propusti speljani pod drţavno cesto Ljubljana-Rašica-Kočevje na juţno stran,
kjer se zlivajo v obstoječe jarke ali prosto po terenu. Ostala meteorna voda se prosto izliva po terenu oz.glede
na teren ponika.
3. Opis projektirane rešitve
Na obravnavanem območju je bil marca 2003 izdelan projekt Izdelava meteorne in sanitarne kanalizacije v
naselju Ţelimlje in sanitarne kanalizacije v naselju Pijava Gorica - naselje Pijava Gorica (št.proj. 30-228-002002), izdelal Hidroinţeniring. Na občini Škofljica so se odločili, da bodo uredili tudi odvodnjavanje padavinske
odpadne vode. Izdelan je bil projekt Izgradnja padavinske kanalizacije za naselje Pijava Gorica v občini
Škofljica (št. Proj. 30-1019-00-2007), izdelal Hidroinţeniring. Ker projekta nista bila realizirana, je potrebna
novelacija le teh.
Zasnovana je mreţa kanalov za odvod odpadnih vod s čistilno napravo pred izpustom v vodotok. Čistilna
naprava je locirana severno od samega naselja Pijava Gorica, na vzhodni strani magistralne ceste oz.
nasproti ureditvenega območja VM 12/1. Izpust iz čistilne naprave je predviden v potok Strjanov breg. Naselje
se razprostira na pobočju Pijavškega hriba zahodno in vzhodno od magistralne ceste, ki poteka v smeri severjug. Zaradi razgibane konfiguracije terena ne bo moţen v celoti gravitacijski potek kanalizacije. V ta namen so
predvidena štiri (4) črpališča, ki bodo prečrpavala odpadno vodo iz niţje leţečih predelov.
Predvidena je tudi izgradnja padavinskih odpadnih kanalov. Posamezni kanali imajo izpust v obstoječe
vodotoke ali njihove stranske krake. Predvideni glavni odvodni padavinski kanal M ima izpust v potok Strjanov
breg. Predvidena kanala M10 in M5 imata izpust v stranske krake potoka Strjanov breg. Predviden kanal M4
ima izpust v stranski krak potoka Dremovšica. Naselje se razprostira na pobočju Pijavškega hriba zahodno in
vzhodno od magistralne ceste, ki poteka v smeri sever-jug.
Primarni kanal O premera DN 300 mm poteka ob magistralni cesti od juga proti severu. Nanj se priključujejo
kanali, ki potekajo po posameznih ulicah gravitacijsko ali preko črpališč in tlačnih vodov.
Vzporedno s traso proj. kanala O poteka ob robu ceste (po pločniku) obstoječi kanal B. C, ki pobira cestno
odpadno vodo in ima obstoječe propuste pod cesto. Ker poteka trasa proj. kanala O na nekaterih odsekih tik
ob obst. meteornem kanalu se bo le ta zrušil, potrebna bo obnova kanala.
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Kanalizacija poteka po cestah oz. dostopnih poteh, ki so večinoma zelo ozke.
Omreţje sestavljajo kanali O, O1, O1-1, O2, O2-1, O2-2, O3, O4, O4-1, O5, O6, O7, O8, O8-1, O8-2, O8-3,
O8-3-1, O9, O9-1, O10, O11, O12, O13, O13-1, O14, O15, O15-1.
Kanalizacija zahodno od magistralne ceste:
Kanal O1 poteka gravitacijsko po dostopni poti,nanj se priključujejo objekti št. 11, 16, 12, 13, 50, 51, 52, 91,
93, 54, 72, 58, 60, 61, 64, 94, 95, 96. Kanal O1-1 poteka gravitacijsko po dostopni poti, na njega se
priključujejo objekti 57, 59, 62, 63. Kanal O2 poteka gravitacijsko po dostopnih poteh in se priključuje na kanal
O1, na njega so priključeni objekti št. 101a, 101 (predvideno črpanje), 101b, 90, 89, 15, 14. Kanal O2-2
poteka gravitacijsko po dostopni poti, na njega sta priključena dva stanovanjska objekta št. 10,3102. Kanal
O2-1 poteka gravitacijsko po dostopni poti, na njega so priključeni naslednji stanovanjski objekti št. 98, 97, 92,
100, 99a ,99b, 99. Kanal O5 se priključuje na ČRP1, od tu pa se prečrpava preko tlačnega voda dolţine
L=183.0 m v kanal O4 na ČRP2, na njega so priključeni stanovanjski objekti št. 8, 42, 44. Kanal O4-1 se
priključuje gravitacijsko na kanal O4, na njega so priključeni naslednji stanovanjski objekti št. 105, 104 ,20,
20a. Kanal O4 se priključi na ČRP2 od tu pa se prečrpava preko tlačnega voda dolţine L=273.0 m po isti cesti
nazaj in se priključi na kanal O3 pri cerkvi, na njega so priključeni naslednji stanovanjski objekti št. 28, 21, 29,
35, 36, 129, 130, 136, 32. Kanal O3 se priključuje gravitacijsko na primarni kanal O, na njega se priključujejo
stanovanjski objekti št. 17, 18, 19a.
Kanal O6 poteka zahodno od magistralne ceste od juga proti severu, kjer se pri gasilnem domu priključi na
kanal O. Na njega se priključujejo naslednji stanovanjski objekti št. 143 ,142, 141, 140, 138,
skupinski priključek za objekte (217, 216, 215, 213, 210, 209, 208, 207, 206, 205), N.H.(predvideno
črpanje),134, 135, 33, 31, 30, 9, 27. Celotno zahodno območje hriba po katerem potekajo kanali se nahaja v
drugem (2) varstvenem pasu vodarne Brezova noga.
Kanalizacija vzhodno od magistralne ceste: kanal O7 poteka po cesti Pijava Gorica-Smrjene in delno po robu
magistralne ceste do gasilnega doma, kjer se priključi na kanal O. Na njega so priključeni naslednji
stanovanjski objekti št. 34, 34b, 34c.
Kanali O8, O8-1, O8-2, O8-3, O8-3-1, odvajajo odpadno vodo iz osrednjega dela območja vzhodno od
magistralne ceste do črpališča 5, ki je lociran severno od ceste Pijava Gorica-Drenik, za stanovanjskim
objektom št.107. Kanal O8-1 poteka od odcepa iz magistralne ceste do objekta 25, kjer se priključi na kanal
O8, na njega so priključeni objekti 26, 26a, 26c,25.
Kanal O8-2 poteka po dostopni poti novozgrajenih objektov, nato po pešpoti ob objektu 26b proti severu, kjer
se priključi na kanal O8, na njega so priključeni stanovanjski objekti št. 228, 229, 230, 224, 226, 221, 222,
223, 225, 227, 34a.
Kanal O8-3 poteka po dostopni poti k objektom št. 185,186, 190, 192, 194, 202, 203, 204, 198,156 in 196
(predvideno prečrpavanje).
Kanal O8-3-1 poteka po dostopni poti na njega se priključujejo objekti št. 186a,199,186b,186c, 201,188.
Kanal O8 poteka po dovozni poti. Na njega se priključujejo objekti št. 181, n.h., 197, n.h., 180b, 180a, 180,
184 in 25a. Nato trasa kanala prečka dvorišče ob stanovanjskem objektu 25 in poteka dalje po dostopni poti
(privat lastništvo) do objekta 6a, 6b do ceste Pijava Gorica-Drenik. Trasa zavije nato desno proti vzhodu, kjer
za objektom 107 zavije levo na travnato površino, kjer je predvideno črpališče 5. Iz črpališča se odpadna voda
prečrpava preko tlačnega voda dolţine L=112.0 m v projektiran kanal O.
Za objekte ob cesti Pijava Gorica-Drenik je predviden kanal O9 (objekti 106-123). Trasa poteka gravitacijsko
in se priključi na kanal O8. Trasa kanala O9-1 poteka po dovozni poti in se začne pri objektu št. 175, trasa
poteka gravitacijsko in za objektom št. 175a zavije levo in poteka po robu dvorišča. Po cca 27.0 m zavije trasa
desno in prečka travnik in se priključi na kanal O9. Na kanal O9-1 je predviden priklop skupinskega kanala za
objekte 173-175.
Trasa kanala O13 poteka po dostopni poti k objektom št. 79a-81. Kanal O13-1 pobira objekte 70,79 in se
priključi na kanal O13.
Trasa kanala O14 poteka po dostopni poti in pobira objekte od 88-83.
Za odvodnjavanje obstoječih objektov v območju VM 12/1 je predviden kanal O15 in O15-1. Kanal se
priključuje na kanal O .
Za odvajanje odpadnih vod iz objektov 124-158 je predviden kanal O10, ki poteka gravitacijsko po cesti od
zahoda proti vzhodu. Za objektom št-158 (kjer je tudi meja območja urejanja), je predvideno črpališče št. 4, ki
zbrano odpadno vodo preko tlačnega voda dolţine L=336.0 m prečrpava v začetni jašek kanala O9. Na
črpališče št. 4 se priključuje tudi kanal O12, ki pobira odpadno vodo stanovanjskih objektov 112-158.
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Za odvajanje objektov št. 110-106 je predviden kanal O11. Trasa poteka ob severni strani objektov in se
priključuje na kanal O8.
Primarni kanal M premera DN 400-900 mm poteka ob magistralni cesti od juga proti severu. Na predviden
padavinski kanal se iz zahodnega dela naselja Pijava Gorica priključujejo predvideni kanali M3, M1, M1-1,
M2, M2-1, M2-2, M13, M13-1 in M14. Iz vzhodnega dela naselja pa se na predviden kanal M priključi le kanal
M7. Kanal se zaključi z izpustom v potok Strjanov breg.
Kanala M4 in M4-1 potekata samostojno in imata izpust v stranski krak potoka Dremovšica.
Na severno - vzhodnem delu naselja sta predvidena dva izpusta v stranski krak potoka Strjanov breg. En del
bo odvajal kanale M5, M8, M8-1, M8-2, M8-3, M8-3-1, M9, M9-1 in M11. Drugi del bo odvajal kanale M10 in
M12.
Vzporedno s predvideno traso proj. padavinske kanalizacije, bo potekal proj. sanitarni kanal (proj. št. 30-22800-20029 – ki pa še ni poloţen. Trasa padavinskega kanala M bo potekala ob robu ceste (po pločniku) tam,
kjer poteka obstoječi kanal B. C, ki pobira cestno odpadno vodo in ima obstoječe propuste pod cesto. Ker bo
trasa proj. padavinskega kanala potekala po trasi obst. padavinskega kanala, se bo le ta med gradnjo zrušil.
Med gradnjo bo potrebno zagotoviti prečrpavanje obst. padavinske kanalizacije. Po moţnosti se obnova vrši v
suhem obdobju, da so količine, ki jih je potrebno prečrpati, čim manjše.
Omreţje sestavljajo kanali M, M1, M1-1M2, M2-1, M2-2, M3, M4, M4-1, M5, M6, M7, M8, M8-1, M8-2, M8-3,
M8-3-1, M9, M9-1, M10, M11, M12, M13, M13-1, M14.
Trase kanalov so razvidne iz Zbirne karte komunalnih vodov v merilu M 1:500 in situacije kanalizacije v
merilu M :500.
Pri projektiranju smo upoštevali kote obstoječega terena.
4. Tehnologija gradnje:
Na podlagi terenskega ogleda smo predpostavili, da imamo v naselju izkop IV. kategorije (70%) in V.
kategorije (30%). Strojni izkop bo moţno izvajati na celotni trasi kanala, vendar bo na nekaterih odsekih,
zaradi ozkih ulic izkop oteţen. Zaradi sočasne gradnje odpadne in padavinske kanalizacije je predviden
vertikalni izkop pod kotom 90º.
Vsa prečkanja cestnega sveta se bodo vršila z vrtanjem pod cestnim svetom. Vrtanje je predvideno na enem
koncu in sicer tam kjer trasa kanala O7, tlačnega voda, M7 prečka drţavno cesto. Zaradi izvedbe prekopa bo
promet na lokalni cesti delno moten, oviran. Pri gradnji se bo predvidoma izvajala delna zapora vozišča, za
kar si mora izvajalec del predhodno pridobiti vsa soglasja.
Zapora se bo izvajala po tehnični dokumentaciji za pridobitev odločbe.
5. Izbira materiala
Projektant predlaga vgradnjo PE rebrastih cevi SN 8 za meteorne kanale, ter poliestrskih centrifugalnih cevi
togosti SN 10 za sanitarne kanale, lahko pa se uporabijo tudi druge (navite) poliestrske cevi, za katere je
potreben dokaz deformacij.
Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti
podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost).
6. Revizijski jaški
Revizijski jaški na sanitarnih kanalih bodo iz poliestra  1000 mm, na meteornih kanalih podo iz PE rebrstih
cevi  1000 mm.
Pokrov jaška je LTŢ  600 mm na zaklep z odprtinami za zračenje in prigrajenim protihrupnim vloţkom; EN
124 D 400, vgrajen v armiranobetonski venec.
Pokrov se vgrajuje s pantom obrnjenim v smeri voţnje tako, da se pokrov odpira v smeri voţnje.
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7. Cestni požiralniki
Na obravnavanem območju ni obstoječih cestnih poţiralnikov, razen ob glavni cesti Ljubljana-Kočevje, kjer
poteka obstoječi meteorni kanal, ki ima izpuste pod cesto. Na mestih starih cestnih poţiralnikov se predvidi
nove. Pri ostalih padavinskih kanalih so puščeni nastavki za priključitev cestne odpadne vode (v času izdelave
projekta nismo dobili projekta ceste z predvidenimi cestnimi poţiralniki.
D400. Cestni poţiralniki se izvedejo z LTŢ mreţo.
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