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3.4.1  Tehnično poročilo 
 
1.0 Uvod 
 
Projekt  Vodovod Borovec – Briga je bil izdelan v 2015 (Hidroinženiring, št.pr. 40-0008-00-2015, september 2015). 
Do izvedbe ni prišlo, predvsem zaradi drugih prioritet  pri izgradnji vodovodnega omrežja. V sklopu projekta Oskrba 
s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje je bil v letu 2017 zgrajen vodovod Kočevska  Reka – 
Borovec. Izgradnja tega vodovoda omogoča širitev vodovodnega omrežja proti Brigi, tako da je izgradnja 
vodovoda, ki ga obravnava  omenjeni že izdelani projekt, spet postala aktualna.  
 
Za prvotni projekt je zaradi zapadlosti nekaterih soglasij in novi parcelaciji na območju k.o. 1598 Borovec potrebno 
pridobiti nova soglasja, ki so med tem že zapadla.  
 
Tehnično se vodovod ne spremeni. 
 
- Opis projektiranega vodovoda: 
 
 
Naselja Borovec, Gornja in Dolnja Briga ležijo na JZ delu občine Kočevje v dolini  (Borovšak in Briška dolina) pod 
Borovško goro. Naselja so na nadmorski višini  od 625 m n.m.  (Dolnja  Briga) do 680 m n.m. (Borovec).  
 
Na območju sta dva manjša vodovodna sistema  (Borovec in Briga).         
 
Za ureditev razmer pri oskrbi z vodo na območju Briške doline je predvidena navezava na vodovodni sistem 
Borovec. V vodovodni Borovec sistem se vodo črpa iz obstoječega vodovodnega omrežja v Kočevski Reki v 
vodohran Kočevska Reka in v vodohran Inlauf nad Borovcem.  Objekt je bil zgrajen v letu 2017.  
 
Za oskrbo z vodo na območju Brige je predviden odcep od obstoječega vodovodnega omrežja v Borovcu  in 
nadaljevanje cevovoda  v smeri proti Gornji Brigi.  
 
Namen povezave manjših vodovodnih sistemov na vodovodni sistem v Kočevski reki je zagotoviti na celotnem 
področju oskrbo z vodo iz kvalitetnih vodnih virov, ki  zagotavljajo ustrezne količine pitne vode. V tem primeru bo 
vodovod povezan najprej z vodovodnim sistemom v Kočevski Reki, po izgradnji vodovoda med Novimi Lazi in 
Kočevsko Reko pa  tudi s centralnim vodovodnim sistemom v  občini Kočevje.  
 
 
1.1 Obstoječe stanje 
 
Trenutno se  naselji Gornja in Dolnja Briga oskrbujeta z vodo iz zajetja SZ nad naseljem. Iz zajetja odteka voda po 
cevovodu DN 80 (PE) v manjši vodohran na koti 640 m n.m., iz vodohrana pa naprej gravitacijsko proti Dolnji Brigi.  
 
Glavni problem oskrbe z vodo je pomanjkanje vode v času suše in slaba kvaliteta v času večjih nalivov. Vzrok 
kvaliteti in nihanju izdatnosti je v kraškem značaju izvira. Kljub filtraciji vode na zajetju vgrajena oprema ne daje 
zadovoljivih rezultatov.  Zaradi premajhne izdatnosti zajetja  v sušnem obdobju,  namestitev ustreznejše filtracije 
(ultrafiltracija in dezinfekcija) ne bi zagotovila stalne zadostne oskrbe z vodo. Tako je najprimernejša  rešitev 
navezava na sosednji javni vodovodni sistem.    
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1.2 Predvidena ureditev: 
 
V sklopu  projekta je predvidena izgradnja vodovoda na odseku od Borovca do Gornje Brige (obstoječ vodohran) v 
skupni dolžini 2440 m. Na celotnem odseku je predvidena vgradnja cevi PE 100 d 110x10.0 mm. Povsod v naselju 
se obnovijo tudi vodovodni hišni priključki. Pretok iz obstoječega zajetja se uredi na prosto v Briški potok.   
 
V območju naselij se na vodovodni cevovod vgradijo hidranti za zagotavljanje požarne varnosti. Na hidrantih bo 
zagotovljen odvzem do skupno 10 l/s vode pri tlaku 2.5 bar. Potrebna rezerva vode za gašenje požara je v 
vodohranu Inlauf 200 m3.  
 
Za ureditev oskrbe z vodo je predvidena navezava na vodovodni sistem Borovec. Od novega vodovodnega 
omrežja pod vodohranom Inlauf (200 m3, k.gl. 727 m .n.m) je zgrajen odcep  DN 100  z zasunom proti Gornji Brigi. 
Vodovodni cevovod je predviden za dotok vode za potrebe oskrbe s pitno vodo in za potrebe zagotavljanja požarne 
varnosti. Z razširitvijo vodovoda proti Brigi bo bolje izkoriščen tudi obstoječ vodohran Inlauf, ki je glede na trenutno 
porabo vode v Borovcu premalo izkoriščen.  
 
Obstoječe zajetje za Gornjo Brigo se ohrani kot rezervni vodni vir. V zajetju se zagotovi stalno prelivanje vode. V 
obstoječem vodohranu se na obstoječem dotoku uredi odcep za odtok vode v izpust. Vodo bo potrebno po 
obstoječem cevovodu občasno črpati, tako da se voda v cevovodu ne bo starala. Obstoječ vodohran bo ostal v 
obratovanju kot raztežilnik za Dolnjo Brigo. V sklopu izgradnje novega vodovoda je predvidena obnova napeljav v 
vodohranu in obnova gradbene konstrukcije. 
 
Priključek na obstoječe omrežje je predvideno pri hiši št. 11 v Borovcu. Na odcepu je na novem cevovodu izveden 
odcep DN 100, preko katerega je izvedena povezava z obstoječim cevovodom iz zajetja Inlauf. Na ta odcep se 
priključi projektiran vodovodni cevovod za Gornjo Brigo.  
 
Za odcepom je pred hišo Borovec pri Kočevski Reki št. 14 (št.parc. 2580/1,  k.o. Borovec), predviden vodomerni 
jašek (AB jašek 2.0x2.0 m, svetla višina 2 m). Naprej poteka trasa vodovodnega cevovoda po lokalni poti 
(zapuščena pot, 260 m) proti občinski cesti Borovec -  Gornja Briga.  Ko doseže trasa vodovoda občinsko cesto, 
poteka naprej v smeri proti Gornji Brigi po južni in zahodni strani vozišča (po robu ceste).    
 
Potek vodovodnega cevovoda je predviden po južni in zahodni strani vozišča. Prečkanja z meteornimi jarki so 
predvidena s podkopom meteorne cevi.   
 
V višini obstoječega zajetja je predvidena izgradnja vodovodnega jaška za namestitev regulatorja tlaka.  
 
Pred jaškom je predvidena redukcija profila cevi na DN 80 (dimenzije cevnih napeljav v vodovodnem jašku), za 
jaškom pa se profil cevi spet poveča na DN 100. V jašku je na obtoku DN 50 nameščen regulator tlaka  s 
hidravlično regulacijo. Izstopni tlak iz regulatorja tlaka je 667 m n.m. (dP=6 bar). Na cevovodu v jašku se za 
regulatorjem tlaka namesti še ventil za vzdrževanje konstantnega tlaka z izpustom na prosto. (ventil spusti vodo na 
prosto in s tem razbremeni vodovodni cevovod).  Ventil se odpre pri absolutnem tlaku 677 m n.m. (5.7 bar) pred 
ventilom. Pri manjših tlakih je ventil zaprt. Namen vgradnje ventila je preprečevanje nastopa previsokih tlakov v 
vodovodnem omrežju zaradi okvare ventila za redukcijo tlaka  oziroma v primeru nastanka vodnega udara – hitro 
zapiranje hidranta.  
 
Tlorisne dimenzije jaška so 2.0x2.0 m, svetla višina v jašku je 2 m. Pokrov jaška je dim. 80/80 cm z mehanizmom 
za odpiranje in je nameščen  v nivoju terena.  
 
Vodovod poteka ob cesti  do konca naselja Gornja Briga.  
 
Predno zavije trasa vodovoda proti vodohranu, je na vodovodnem  cevovodu predviden jašek za regulacijo tlaka. 
Predvidena je regulacija tlaka  za 1.5 bar (izhodni tlak je 650 m n.m.). Regulacija tlaka omogoča ustrezen tlak za 
oskrbo z vodo na območju Dolnje  Brige v času obnove vodohrana (neposredni dotok iz vodovodnega omrežja). 
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Tudi v tem vodovodnem jašku se izvede odcep z vgradnjo ventila za vzdrževanje konstantnega tlaka z izpustom 
vode v primeru povečanja tlaka. Odpiranje ventila se nastavi na tlak 680 m n.m. (5 bar).   
 
V vodohranu se izvede zmanjšanje profila na DN 50 mm.  V sklopu obnove napeljav v vodohranu se obnovijo tudi 
obstoječe napeljave. Dotočni cevovodi so DN 50, odtočni, prelivni in izpustni pa DN 80. po prehodu iz objekta se 
cev poveča na dimenzije zunanjih cevovodov (obstoječi cevovodi DN 80, novi cevovodi DN 100). 
 
Odtok proti Dolnji Brigi bo preko merilnika pretoka DN 50. Odtok proti Dolnji Brigi bo povezana na dotočno cev v 
vodohran, tako da bo možno neposredna oskrba z vodo z dotokom iz omrežja.  V primeru dotoka iz vodohrana se 
zapre zasun na odcepu za neposredni dotok.  
 
Pred iztokom iz cevi v vodno celico v vodohranu se na dotočno cev vgradi ventil s plovcem z zadrževanjem tlaka 
pred ventilom. Ventil vzdržuje tlak pred iztokom 650 m n.m. (1.0 bar).  
 
Obnovljen obstoječ vodohran bo ostal v sistemu kot raztežilnik za Dolnjo Brigo.  
 
 
1.3 Opis predvidenih objektov 
 
Za ureditev oskrbe z vodo na območju naselja Briga je predvidena izgradnja vodovodnega cevovoda s potrebnimi 
zasuni in hidranti za zagotavljanje požarne varnosti. 
 
- Gradbena izvedba 
 
Naklon brežine izkopa je 70-75°.  Globina izkopa jarka za cevovod je 1.40 m do 1.60 m. Po strojnem in ročnem 
izkopu jarka je potrebno enakomerno poravnati dno jarka v projektiranem padcu (±3 cm) in odstraniti grobe 
ostrorobe kamne. Dno jarka je širine 0.6 - 0.8 m. Na tako pripravljeno dno jarka se izdela nasip za izravnavo 
podlage v deb. 5 do 10 cm z lomljencem granulacije 4 do 8 mm (pran material). Na nasip za izravnavo se izvede 3-
5 cm debel nasip za poravnavo tal, v katerem se izdela ležišče cevi. Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 
cm, na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% 
trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, do višine 20 cm nad temenom cevi (vlažnost materiala za 
vgrajevanje naj ne presega 22%). Zasip nad obsipom cevi se izvede izkopanim materialom. V območju voznih 
površin se izkopan material nad obsipom cevi  v celoti nadomesti z lomljencem granulacije 0.02 do 32 mm. Pri 
poteku vodovoda v travnatih površinah se zadnjih 20 cm izkopa prekrije s humusom in zatravi, pri poteku trase v 
voznih površinah pa se uredi prvotno stanje vozišča.  
 
V primeru asfaltnega vozišča je potrebno položiti obrabni sloj asfalta tudi po delu vozišča, ki ni neposredno 
poškodovano pri gradnji.  
V primeru poškodbe več kot polovice površine voznega pasu, se preplasti celoten vozni pas. V primeru poškodbe 
več kot polovice vozišča, se preplasti celotno vozišče. Ne glede na navedeno, se pri sanaciji voznih površin  
upošteva pogoje  upravljavca ceste.  
 

Vodovodni cevovod je potrebno označiti z označevalnim PVC trakom, posebna mesta (lome, zasune, hidrante), pa 
s tablicami, pritrjenimi na drogove. 

Izkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in drugimi tehničnimi predpisi 
veljavnimi za takšna gradbena dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor. 
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- Montaža cevovoda 

Predviden vodovodni cevovod se stikuje s spoji na obojko, fazonski kosi in vodovodne armature pa s spoji na 
prirobnico. Na mestih vodovodnih armatur je predvideno podbetoniranje elementov z betonom C 8/10. Pri montaži 
je potrebno upoštevati navodila proizvajalca cevi, še posebno pri nameščanju tesnil. 

- Tlačni preizkus in dezinfekcija vodovoda 

Po montaži vodovoda se opravi tlačni preizkus. O tlačnem preizkusu je potrebno voditi zapisnik. Tlačni preizkus se 
izvede na pritisk 12 bar na zaključku cevovoda pri zadnjem hidrantu na južnem kraku cevovoda v skladu z določili 
standarda SIST EN 805.  

Potem, ko bo cevovod v celoti položen in preizkušen, ga je potrebno izprati in dezinficirati pod nadzorstvom 
pooblaščene organizacije, ki izda potrdilo o neoporečnosti vode. Dezinficiranje je pomembno zaradi kasnejše 
navezave na javno vodovodno omrežje. Ob priključku na javno vodovodno omrežje bo potrebno vodovodni 
cevovod ponovno izprati in izvesti dodatno dezinfekcijo. Vodo, ki se jo uporabi za dezinfekcijo, je potrebno izčrpati 
iz vodovodnega cevovoda in odvesti na ustrezno mesto za nevtralizacijo. Vodo, ki se jo uporabi za dezinfekcijo 
vodovodnega cevovoda, ni dovoljeno odvesti v naravne odvodnike.   
 
 

- Vodovodni material: 

Cevi: predvidena je vgradnja cevi iz PE 100 d 110x10.0 mm z atestom za pitno vodo tlačnega razreda PN 16. Cevi 
Cevi morajo ustrezati standardom:  SIST  ISO 4427, SIST EN 12201. 

- Križanja s komunalnimi vodi: 

Na predvideni trasi vodovoda trenutno ni drugih podzemnih komunalnih vodovod. V primeru, da se pri izvajanju 
gradbenih del naleti na neznano napeljavo, je potrebno o tem obvestiti upravljavca komunalne naprave in dela 
nadaljevati v skladu z zahtevami upravljavca.   

Na območju predviden trase je predvideno v točki 24 prečkanje pod NN električnim kablom 4x70 mm2 – priključek 
za objekt Borovec pri Kočevski Reki 10. Prečkanje se izvede pod NN električnim kablom, ki poteka na manjši 
globini (-0.8 m). Naprej do objekta poteka vodovodni cevovod vzporedno z električnim kablom do profila 33 (do 
objekta). Vzporedni potek kabla  in mesto prečkanja je potrebno pred začetkom izvajanja gradbenih del označiti in 
zakoličiti.  Oznako kabla izvede pooblaščena oseba upravljavca NN električnega omrežja (Elektro Ljubljana, enota 
Kočevje). Po potrebi se glede na zakoličbo NN električnega voda os vodovodnega cevovoda premakne v vozišče, 
tako da je na celotnem odseku zagotovljen minimalni osni odmik 1 m. Na mestu prečkanja je potrebno vodovodni 
cevovod ustrezno podpreti, tako da se prepreči poškodbe kabla. Pri izvajanju del mora izvajalec zagotoviti nadzor 
upravljavca električnega omrežja.      

- Vodovodni jaški 

Za namestitev zasunov na glavnih vejah vodovodnega cevovoda je predvidena izgradnja armiranobetonskih jaškov 
s pokrovom iz NL (NL pokrov svetle odprtine 80/80 cm za obremenitev do 4 kN). Pokrov se namesti  v nivoju 
terena. Tlorisne dimenzije jaškov so odvisne od predvidenih vodovodnih armatur v posameznem vozlišču, vendar 
niso manjše od 2.0x2.0 m. V tem primeru sta predvidena jašek za regulator tlaka pred naseljem Gornja Briga in 
enak jašek pred povezavo z obstoječim vodovodom proti Dolnji Brigi, v kolikor se predvidi opustitev obstoječega 
vodohrana za Dolnjo Brigo. Svetla višina v vseh jaških je 2 m.  
 
Vodovodni jašek se izvede iz vodotesnega betona  C 30/37 XC4. Predvidena je vgradnja armaturnih mrež in 
armaturnih palic (rebrasta armatura) S 500 B. Debelina sten, talne  in krovne plošče je 25 cm. Jašek se izvede na 
plast podložnega betona C 8/10 deb. 10 cm. Po zunanjih stenah in krovni plošči se izvede hidroizolacija z 2x 
hladnim bitumenskim premazom in 2x bitumenskimi varilnimi trakovi. Za zaščito vertikalne hidroizolacije pred 
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mehanskimi vplivi pri zasipu objekta se uporabi kombi plošče deb. 5 cm, za zaščito horizontalne hidroizolacije nad 
krovno ploščo pa beton C 8/10 deb. 5 – 10 cm. Betonski elementi se opažijo z opaži za viden beton VB 3. Pred 
zabetoniranjem jaška se v opaž namesti škatle za vgradnjo prehodnih betonskih kosov, ki morajo dimenzijsko 
ustrezati vgradnji predvidenih elementov. V tem primeru se odprtine zalije z ekspanzijskim betonom po namestitvi 
prehodnih kosov. Prehodne kose se lahko vgradi tudi z vrtanjem odprtin v že izdelano betonsko konstrukcijo. Ne 
glede na izvedbo mora stik med prehodnim kosom in betonsko konstrukcijo zagotavljati vodotesnost.  
 
V talni plošči se izvede poglobitev dim. 40/40/20 cm za zbiranje izcednih vod. Za iztok vode se v dno poglobitve 
vgradi cev PE d 63, ki se jo spelje po dnu jarka za vodovod v smeri padca vodovoda v taki dolžini, da je možen 
gravitacijski odtok vode (15 – 20 m).  Na iztoku se na izpustni cevovod vgradi mrežica, ki preprečuje vstop živalim v 
cevovod.  
 
Nad talno ploščo se izvede tlak iz zaglajenega betona C 16/20 deb. 3-7 cm z naklonom proti poglobitvi.  Za vstop v 
objekt je predvidena namestitev vstopne lestve iz nerjavečega materiala. Razmak med vstopnimi prečkami je 30 
cm. Prečke lestve so protizdrsne.   
 
Ob  vstopni odprtini se zabetonira po izvedbi krovne plošče venec iz nearmiranega betona C 30/37 XC4 širine 20 
cm za namestitev NL pokrova. Višina venca je odvisna od posamezne lokacije in sega 10 cm pod končno višino 
terena, vendar ne manj kot 20 cm.  
 
 
-  Izvajanje gradnje in vpliv na vode 
 
Predvidena gradnja se bo delno izvajala v III. varstvenem pasu obstoječega zajetja za Gornjo in Dolnjo Brigo, 
manjši del pa v območju I cone.  Izvajanje gradbenih del bi lahko vplivalo na kvaliteto vode v obstoječem zajetju.    
 
Zaradi varovanja vodnega vira  se za gradnjo lahko uporabljajo le gradbeni materiali, ki ne vsebujejo snovi, ki bi 
lahko ogrožale vodo (izjema apno in cement). Na obravnavanem odseku se bodo vgrajevali naravni materiali 
(dolomitni lomljenec, kamniti bloki, beton). Zasip jarka za vodovod  bo izveden z izkopanim oz pripeljanim 
materialom naravnega izvora, poškodovana površina pa prekrita s humusom in zatravljena.  
 
Pri izvajanju del bo nastala manjša količina tehnoloških vod z nekoliko povečanim pH zaradi cementa. Te vode je 
treba zbirati in jih ponovno uporabiti ali pa odvesti izven varovalnega območja vodotokov. Zaradi nevarnosti 
razlivanja naftnih derivatov se pri izvajanju del lahko uporabljajo le gradbeni stroji, ki so redno servisirani in 
vzdrževani, obenem pa na gradbišču ne smejo biti postavljene postaje za pretakanje oz. skladiščenje goriva ter za 
pranje oz. vzdrževanje motornih vozil in strojev. Na vodotesnih tleh gradbišča je potrebno postaviti kemična 
stranišča za delavce, odpadke iz stranišč pa odvažati preko pooblaščenega podjetja na ustrezno čistilno napravo. 
Za namestitev bivalnika in sanitarnih prostorov je predviden prostor površine do 10 m2, ki bo nameščen na območju 
lokacije objekta in tako možen normalen dostop z vozili.  
 
Po končani gradnji je potrebno traso in okolico objektov ustrezno sanirati. 
 
Na ostalih odsekih izvajanja gradbenih del ni neposredne nevarnosti onesnaževanja površinskih vod, vendar je 
kljub temu potrebno upoštevati predvidene ukrepe zaradi preprečitve onesnaženja zemljine in kasnejšega izpiranja 
onesnaženja ob deževju.  
 
- Križanja z vodotoki: 
Na območju trase vodovoda ni križanj vodovoda s stalnimi vodotoki. Prisotna so križanja z propusti za meteorne 
vode, ki so v območju ceste zacevljeni z betonskimi cevmi DN 30 do DN 50 cm. Med profiloma 45 in 46 je 
prečkanje pod iztokom iz zajetja Inlauf, kjer je voda prisotna le ob večjih padavinah. V času normalnih pretokov 
voda do mesta prečkanja ponikne v kraški podlagi.  
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Vsa prečkanja se izvedejo v zaščitni PVC cevi premera 250 mm. Zaščitna cev se vgradi 1.2 m pod dnom korita 
vodotoka (potoka) oziroma pod dnom zacevljenega propusta. Zaščitna cev sega na vsako stran prečkanja še 5 m. 
Na obeh straneh prečkanja se v osi vodovodne cevi postavi označevalne stebričke iz nerjavečih cevi DN 50 mm, ki 
segajo najmanj 2 m nad urejen teren. Na stebriček se pritrdi  tablica z napisom vodovod in profilom cevi, ter globino 
cevi.    Pri naravnem koritu se dno korita in brežine potoka utrdi s kamnitimi bloki premera 20-30 cm. Utrditev dna 
se izvede 3 m gorvodno  in dolvodno od osi prečkanja.  
 
 
- Gradnja vodovoda v območju gozdnih površin: 
Na odseku vodovoda, ki je predmet tega projekta, poteka del trase vodovoda ob robu gozdnih  površini ob cesti 
med Borovcem in Gornjo Brigo. Posek drevja zaradi gradnje cevovoda ni predviden, saj bo izkop potekal ob robu 
ceste.   Po končanih delih je potrebno poškodovane površine sanirati in zatraviti, ostanke posekanega drevja, 
zemeljskega materiala in panje pa je potrebno odpeljati v ustrezno deponijo. Pri izvajanju posegov v gozdu je 
potrebno upoštevati pogoje Zavoda za gozdove Slovenije.   
 
 
Obnova vodohrana Gornja Briga: 
Predvidena je obnova gradbene konstrukcije, ki obsega čiščenje in popravilo poškodovanih zunanjih vidnih delov in 
notranjih sten, tlaka in stropa armaturne komore in čiščenje, popravilo poškodovanih delov in izvedba tesnilnega 
premaza v vodni celici. Zamenja se tudi vhodna vrata in prezračevalne elemente  - vgradnja novih zračnikov v 
vodno celico in armaturno komoro. Obnovi se vse vgrajene kovinske elemente – rešetke, okvirje. Predvidena je 
vgradnja novih elementov iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 304.      
 
Podrobneje se posamezni elementi obdelajo v načrtu PZI.  
 
Zunanja ureditev: 
 
- Zunanja ograja ob objektu: 
Ob vodohranu se uredi zunanja ograja. Predvidena je postavitev nove panelne ograje višine 2 m  iz protikorozijsko 
zaščitenih jeklenih profilov d 8 mm.   Barva ograje je RAL 7016, oz. enako kot pri ostali objektih v gradnji v sklopu 
projekta So-Ri-Ko.  Za dostop v ograjeno območje je predvidena namestitev novih vrat iz enakega materiala 
dimenzij 120/200 cm. Ograja je postavljena na vertikalne jeklene nosilce, razmak med nosilci je 2.5 m. 
 
- popravilo vhodnega portala: 
Ob vhodu se odstrani obstoječ vhodna vrata vključno z okvirjem. Betonsko konstrukcijo se spere  vodnim curkom 
pod visokim tlakom  (stene, obložene z naravnim kamnom, stranski steni - krilna zidova ob vhodu, odkapni rob 
obodnih stenah armaturne komore).  Odstrani se vse poškodovane in razpokane dele. Izvede se obloga vidnega 
dela objekta ob vhodnem portalu s ploščami iz naravnega kamna.  
 
Poškodovane dele konstrukcije se pred tem sanira z mikroarmirano malto.  
 
Z enako malto se sanira tudi  stranski AB steni vhodnega portala in odkapni rob. V primeru, ko se pri odstranitvi 
poškodovanih in razpokanih elementov pokaže armatura, je potrebno najprej ustrezno zaščititi armaturo s 
posebnim premazom za zaščito proti koroziji. Po sanaciji armature se konstrukcija zakita in zazida  s sanacijsko 
malto. Površine se izvedejo v zaglajeni izvedbi.  
 
Betonske površine se nato prepleska še z barvo za beton (vodoodporna, za zunanje površine, min. 2x premaz).  
 
V območju vhodnega portala se očisti zaraščeno površino in položi prane betonske plošče v beton C 8/10. Na 
krovne plošče (pred vhodom) se namesti  predpražno rešetko.  
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- Sanacija krovne plošče: 
Pri vgradnji vodovodnih cevi in zračnika v armaturno komoro bo odkopan večji del krovne plošče. Predvidena je 
odstranitev celotnega nasutja nad AB konstrukcijo in očiščenje krovne plošče. Na krovni plošči se podobno kot pri 
vhodnem portalu najprej sanira AB konstrukcijo, odvisno od ugotovljenih poškodb (armatura, AB konstrukcija).  
Na očiščeno in sanirano površino se najprej položi trde izolacijske plošče skupne debeline 10 cm (2x5 cm, s 
prklopom) s koeficientom toplotne prevodnosti λ≤0,04  W/m.K (styrodur plošče). Nad toplotno izolacijo se položi 
plast naklonskega betona C 8/10 v debelini 5-10 cm,  naklon je proti zahodni strani krovne plošče.  Pred 
polaganjem betona se preko toplotne izolacije položi PVC folija (deb 0.5 mm) za zaščito toplotne izolacije pri 
betoniranju. Preko naklonskega betona se izvede hidroizolacija. Hidroizolacije se izvede preko krovne plošče in 
zaključi  na odkapnem robu. Hidroizolacija se izvede z 2xhladnim bitumenskim premazom in 2x bitumenskimi 
varilnimi trakovi (polaganje s prekrivanjem). Preko hidroizolacije se položi za  zaščito plast betona C 8/10  deb. 5 
cm, preko betona pa se do nivoja roba betonaske konstrukcije nasuje humus in celotno površino zatravi.  
 
Notranja ureditev: 
 
- Vodni celici: 
Predvideno je čiščenje vodnih celic. Najprej se izvede odstranjevanje oblog s pranjem betonskih površin z vodnim 
curkom z visokim pritiskom (400 bar). Poškodovane dele sten in stropa se odstrani. V primeru luščenja betonske 
konstrukcije do armature je potrebno armaturo očistiti korozije s peskanjem in jo proti korozijsko zaščititi.  
 
Pripravljene poškodovane  betonske površine se sanira z mikroarmirano polimerizirano malto. Sanirane površine je 
potrebno zagladiti. Glede na velikost poškodb in granulacijo agregata v malti se izbere ustrezna debelina nanosa 
(debelina nanosa je najmanj 3xdebelina zrn v malti).  
 
Po končanih delih pri sanaciji betonskih površin se po vseh površinah izvede polimeriziran premaz AB sten s 
tesnilnim premazom (hidrotes  ali podobno). Pri nanašanju premaza je potrebno upoštevati navodila proizvajalca in 
izbrati tako debelino nanosa, da je sanirana površina po izvedbi nanosa gladka.   
 
Vsi vgrajeni materiali morajo imeti atest za pitno vodo.  
 
 
- Armaturna komora: 
V armaturno komori se najprej odstrani vse vgrajene kovinske elemente, odstrani okvirje, izvede potrebne preboje 
za nove cevovode, odstrani stare vgrajene cevi Sledi vgradnja predvidene opreme – cevni elementi, lestve,  
zračniki, okvirji vrat, … Po vgradnji opreme sledi sanacija poškodovanih delov betonske konstrukcije. Cevne 
elemente je potrebno v odprtine vgraditi  vodotesno. Prehodno cev se ovije s tesnilnim nabrekajočim trakom (na 
obeh straneh, 2 ovoja). Dodatno se lahko   privari še dodatna prirobnica  (v sredini vgrajenega dela). Prehodni kos 
se namesti na predvideno lokacijo (vertikalno in horizontalno, niveliranje)  in učvrsti,  nato pa zalije z ekspanjzijskim 
betonom oz. malto. Element se pri vgradnji ovije s PVC folijo, tako da se prepreči raznos malte oz. betona po  
elementu.  
  
Predvidena je vgradnja naslednjih elementov: 

- Dotok v vodohran, DN 50 
- Odtok iz vodne celice, DN 80 
- Izpust iz vodne celice, DN 80 
- Preliv iz vodne celice, DN 80 
- Dotok v vodno celico, DN 50 

Prezračevanje:  
- zunanji zračnik v vodni celici, DN 150 
- notranji zračniki v armaturni komori, DN 150 

 
Izven objekta se dimenzije vodovodnih cevi povečajo na dimenzije obstoječih in novih cevovodov (DN 80, DN 100).  
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Elementi, vgrajeni v steno vodne celice, morajo biti izvedeni povsem vodotesno, enako kot betonska konstrukcija 
(vodni tlak do 1 bar). Pri ostalih elementih  ni neposrednega stika z vodo, saj  prisotna le vlaga iz okolice. Tesnjenje 
se lahko izvede samo z ovojem cevi z nabrekajočim trakom in vgradnjo v steno z uporabo ekspanjzijskega betona 
ali malte. 
 
Prehodne odprtine za nove elemente  v AB konstrukciji se izvede z vrtanjem. Prehodi v vodni celici ostanejo na istih 
lokacijah. Ostale cevne elemente, ki po novi ureditvi ne bodo več v uporabi, se odstrani iz konstrukcije. Odprtine  se 
zazida z ekspanjzijsko malto, vidno površino pa zagladi, enako kot je ostala konstrukcija.  V kolikor  posameznega 
elementa ni možno v celoti odstraniti, ker bi v tem primeru nastala prevelika poškodba AB  konstrukcije, se element 
odreže vsaj 1 cm pod nivojem stene, tako da se lahko odprtina ustrezno zazida.  
 
 
 
Vrata:  
Za vstop v objekt je predvidena tudi vgradnja novih vrat s kovinskim okvirjem. Zunanja dimenzija odprtine za 
vgradnjo vrat je 98/200 cm. Polnilo vrat je poliuretan deb. 70 mm. V spodnjem delu vrat je odprtina za 
prezračevanje s fiksno žaluzijo na obeh straneh in vgrajeno mrežico proti mrčesu. Dimenzija odprtine za dovod 
zraka je 600/100 mm. Vrata so iz aluminija z barvnim premazom RAL 9002 ali po izboru naročnika. Vrata se 
odpirajo na ven (leva vrata).  
 
 tlak in stene:   
Tlak v spodnji etaži se poravna v padcu proti poglobitvi in zagladi (rob ob poglobitvi zaradi vgradnje novega okvirja, 
druge poškodovane površine). V kolikor je obstoječ tlak v ustreznem naklonu, se tlak poravna z ustrezno izravnalno 
maso (Mapei, Kema, TKK, Sika). V primeru večjih nepravilnosti se po celotni površini plošče izvede plast 
cementnega estriha debeline 3.5 do 5-8 cm. Stik stena – tlak se izvede z zaokrožitvijo – r=5 cm. Na mestu 
poglobitve se estrih poravna z vgrajenim okvirjem rešetke.  
 
Stene se poravna z izravnalno maso in pobrusi. Strop se prepleska z vodoodbojnim impregnacijskim 
paropropustnim premazom (2x) in končnim notranjim dekorativnim premazom (bela barva, 2x premaz).  Izbrana 
barva mora biti odporna proti vlagi in  paropropustna. Stene se prepleska 2x, po potrebi 3x.  
 
Za tlak je predvidena položitev talnih protizdrsnih keramičnih ploščic R9. Po stenah se položijo običajne keramične 
ploščice. Stik stena – tlak  se izvede z zaokrožitvijo.   
 
Kovinska oprema: 
 
Vsi vgrajeni kovinski elementi so iz nerjavečega jekla AISI 304/EN 1.4301.  
Vrata so iz aluminijske pločevine s polnilom debeline najmanj  70 mm in prepleskana z dekorativno barvo.  
 
- Vstopne lestve 
Vstopne lestve za dostop v  vodni celici in v razdelilno komoro se izvedejo iz cevnih profilov d 30x2.0 mm in prečk 
iz ovalnih profilov 40/20/1.5 mm. Proti zdrsu se zgornjo stran prečnih profilov  izvede s perforacijami premera 5 mm. 
Razmak med prečnimi profili je 30 cm. Vertikalni del lestve v vodnih celicah  se podaljša do stropa in služi kot 
držalo pri dostopu. Nad višino 2 m nad tlakom se na lestev vgradi hrbtno varovalo. Lestve v armaturni komori so 
višine do 0.7 m. Pritrditev lestev na  obstoječo AB konstrukcijo se izvede enako kot pri ograji s pritrdilnimi 
ploščicami in sidrnimi vijaki M10.    
 
Vsi jekleni elementi v vodohranu se izdelajo iz nerjavečega jekla AISI  304 /EN 1.4301. Podrobnosti izvedbe 
posameznih elementov so razvidne iz detajlov v prilogi.  
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- Zračniki: 
Za prezračevanje armaturne komore se v zadnjo steno vgradi nov zračnik iz nerjavečega jekla. Za prezračevanje 
vodnih celic se v steno vodne celice vgradi zračnik nad nivojem vode (20 cm  pod stropom vodne celice). Vsi 
zračniki so enake izvedbe.  
 
Zračnikov je iz jeklene cevi premera 150 mm (d 168,3x3.0 mm). Zračnik se  izvede iz jeklene cevi  in vgradi na 
prehodni T kos in F kos. F kos je vgrajen v steno objekta na mestu obstoječega zračnika. Cevni kos se položi za 
naklonom proti zračniku, tako da ni možen dotok kondenza v prostor. Na zaključku cevi v objektu se na notranji del 
cevi privari rob višine do 2 cm. Na spodnjo stran T kosa se s prirobnico pritrdi  plast geotekstila, ki omogoča odtok 
kondenza v ponikovanje. Na zgornjo stran T kosa pa se pritrdi cev  s kapo za prezračevanje. Na zaključku cevi se 
na cev pritrdi mrežica proti mrčesu (PVC, raster 1/1 mm). Preko zaključka cevi se namesti še kapa zračnika 
premera 300 mm (poseben detajl).     
 
V objektu  se preko odprtine zračnika namesti še PVC zaključna fiksna žaluzija.  
 
Dovod zraka v vodno celico je po prelivnem cevovodu DN 80 in preko prezračevalnih odprtin  v  armaturni komori. 
V steno se izvede izvrtina premera 180 mm, v odprtino pa se vgradi jeklena cev d 168.3x3 mm in na obeh straneh 
odreže po robovih stene. Cev se v konstrukcijo fiksira s tesnilnim kitom. Na obeh straneh se na prezračevalno cev 
namesti fiksna PVC žaluzija. Na strani armaturne komore se pod žaluzijo namesti še mrežica proti mrčesu.      
Vsi prezračevalni elementi morajo biti opremljeni z mrežico proti mrčesu, regulacijo pretoka zraka in zaključno 
žaluzijo. 
  
- Rešetke: 
Vgradijo se nove rešetke nad montažno odprtino v etažni plošči in rešetka nad poglobitvijo za izpust vode v talni 
plošči spodnje etaže armaturne komore. Rešetke se vgradijo v obstoječo odprtino v okvir iz jeklenih profilov 
(enakokraki kotni profil 35/35x5 mm. Okvir se vgradi v AB konstrukcijo s sidri HSA M8x75/10, 1 sidro na 1 m.  
 
Pri okvirju ob poglobitvi se okvir vgradi na talno ploščo in zazida do roba z estrihom. Ob poglobitvi se odstrani 
obstoječ okvir in rešetka. Vgradi se nov okvir – enakokraki kotnik 35/35/5 mm. Kotnik se vgradi ob rob AB 
konstrukcije. V okvir se položi pohodne rešetke iz nerjavečega  jekla. Dimenzije rešetk so predvidoma 570x350 
mm, točno dimenzijo se določi glede na vgrajen okvir (10 mm prostora za demontažo). Predvideni sta dve rešetki.   
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1.4 Hidravlične razmere 
 
Tlak v predvidenem vodovodnem omrežju bo določal vodohran Inlauf na koti 727 m n.m. Na mestu porabe (Gornja 
Briga) se tlaki zmanjšajo z regulatorjem tlaka, ki bo vgrajen v vodovodnem jašku  pred naseljem. Izhodni tlak iz 
regulatorja tlaka bo 667 m n.m. 
 
Kota terena na območju naselja: Gornja Briga:  625 m n.m. 
    VH Gornja Briga:  640 m n.m. 
    Dolnja Briga:  610 - 615 m n.m. 
 
V primeru opustitve vodohrana Gornja Briga (trenutno je raztežilnik za Dolnjo Brigo) se vgradi dodaten regulator 
tlaka z izhodnim tlakom 650 m n.m. 
 
Poraba vode na obravnavanem območju je majhna, tako da so karakteristični dnevni pretoki vode pod 1 l/s. Glede 
na majhne dnevne pretoke so obratovalni tlaki pri različnih dnevnih porabah vode praktično enaki hidrostatičnim .   
 
1.5 Geomehanske karakteristike 
 
Kameninsko podlago celotnega  področja sestavljajo karbonatne kamenine. Površinski sloji so sestavljeni iz 
apnenih prepernin, pod njim pa so bloki skraselega apnenca. Propustnost za vodo je pod površjem dobra. 
Površinska preperninska plast, ki jo v dolinskem travnatem delu predstavljajo gline, ki so za vodo manj prepustne, 
določajo tok površinskih vod proti ponikovalnicam v najnižjih točkah doline. Na področju, ki  je  poraslo z gozdom, je 
preko pobočnega kamenin tanka plast prepernin (humus, 20-30 cm).  
 
Pri gradnji objekta je predviden izkop za vodovodni jarek, ki bo potekal v vgrajenem materialu ceste. Tako je 
pričakovati izkope v vgrajenem lomljencu, na večjih globinah pa v apnencu. Kameninski sloji so kompaktni in 
deloma skraseli. Na celotnem odseku je pričakovati izkope v terenu IV. in V. ktg. Nosilnost temeljnih tal je 
minimalno 150 kN/m2. 
 
1.6 Ravnanje z gradbenimi odpadki 
 
Pri izvajanju del bodo nastajali gradbeni odpadki v obliki razne embalaže (PVC materiali, karton, papir), višek 
izkopanega materiala, ostanki betona.  
 
Odpadke od embalaže se shranjuje v zabojnik  na lokaciji gradbišča in po potrebi odvaža v stalno deponijo. Višek 
gradbenega materiala se lahko uporabi pri zasipih ostalih objektov oz. se ga odpelje na stalno gradbeno deponijo.      
 
Pri gradnji vodovoda je predvidena uporaba naravnih mineralnih materialov  - lomljenec in beton. Vgrajen material 
ne vplival  na okolico.  
 
1.7 Ureditev gradbišča 

Celotna gradnja predvidenega objekta bo potekala med naseljema Borovec in Gornja Briga.      

Odkopan gradbeni material, ki ni predviden za ponovno vgradnjo, se odpelje na stalno deponijo izvajalca del.  
 
Na območju gradbišča je potrebno namestiti gradbiščni bivalnik za pisarno, garderobo in shranjevanje priročnega 
orodja. Namestiti je potrebno tudi ustrezne prenosne sanitarne kabine za zaposlene na gradbišču ter zagotoviti 
redno praznjenje. Lokacijo gradbiščnih objektov določi izvajalec del skladno s soglasji lastnikov zemljišč in glede na 
odsek gradnje. Med izvajanjem del je potrebno gradbišče ustrezno označiti v skladu z veljavno zakonodajo.  
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Dostop na traso bo iz magistralne ceste Kočevska Reka  - Borovec in po lokalni cesti Borovec – Dolnja Briga – 
Banja Loka.  
 
Vse poškodovane površine je po končanih delih potrebno ustrezno sanirati in vzpostaviti prvotno stanje terena.  
 
1.8 Vzdrževanje vodovoda 
 
Vzdrževanje vgrajene opreme se izvaja v skladu navodili proizvajalcev opreme in programom vzdrževanja 
upravljavca vodovodnega omrežja.   
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3.5.5.1  Karakteristični prerez vodovoda      1:25 

3.5.5.2  Vstopna lestev        1:25 

3.5.5.3  Prečkanje pod električnimi kabli      1:25 

3.5.5.4  Prečkanje pod telekomunikacijskimi vodi     1:25 

3.5.5.5  Prečkanje pod meteornim propustom     1:100, 1:50 

3.5.5.6  Prečkanje pod meteornim odtokom – cevni propust   1:100, 1:50 

3.5.5.7  Detajl zračnika v vodohranu      1:10 
 

 


