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4-3/2. TEHNIČNO POROČILO 
 
 

2.1. PROJEKTNA NALOGA 
 
Za potrebe objekta naj se izvede projektna dokumentacija strojnih inštalacij in strojne opreme. 
Kot osnova projektiranju naj služijo projektni pogoji in gradbeni načrt projektanta arhitekture, iz 
katerih so razvidni vsi osnovni podatki o objektu. 
Projektirati se mora v skladu z Zakonom o varstvu pri delu, Zakonom o graditvi objektov in 
upoštevati ukrepe, normative, standarde in tehnične predpise, ter uporabljati predpisane 
varstvene priprave in naprave. 
V obravnavanem objektu se ne bo uporabljalo drugih nevarnih ali eksplozivnih snovi, posebnih 
odpadkov in posebnih tehnoloških emisij. 
Vsa dela naj bodo takšna, da ne predstavljajo večjih posegov v okoliških in že obstoječih enotah in 
drugih površinah ter v skladu s tehničnimi predpisi, mnenji in pogoji. 
Potrebno je izvesti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PZI. 

Za ogrevanje se bo uporabi toplotna črpalka. 
Vsi prostori se prezračujejo naravno. 
Objekt se bo priključil na javni  vodovod . 
Kanalizacija se priključi na javno kanalizacijo. 
 
 
 

2.2. GRADBENE OSNOVE 
 
Gradbene osnove in načrti so podane v projektu P-2019/07 (STUDIO RAZVOJ d.o.o.),  
 

2.3. SPLOŠNO 
 
Za objekt je potrebno izdelati projekt strojnih instalacij, ki bodo oskrbovale objekt 
oziroma njegove dele s toplotno energijo, sanitarno toplo in hladno vodo in zagotavljale 
ustrezni mikroklimatske pogoje v smislu zagotavljanja ustrezne kvalitete zraka v 
posameznem obravnavanem prostoru.  
Objekt naj se priključi na infrastrukturo v skladu s projektnimi pogoji soglasodajalca, 
pristojnega za posamezni medij. 
Primarni viri energije potrebni za obratovanje strojnih instalacije in naprav: 

 Voda iz javnega vodovoda 

 Elektrika iz javnega elektroenergetskega omrežja (obdelano v elektro projektu) 
Osnova za projektiranje so gradbeni načrti projektanta arhitekture, iz katerih so razvidni 
vsi osnovni podatki o objektu ter vsa iztočna mesta. 
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2.4. OGREVANJE  

 
Predviden je sistem ogrevanja z lokalno enoto (DX) v glavnem prostoru. Zunanja enota se 
bo namestila na fasado. 
Ogrevanje, pohlajevanje in razvlaževanje prostorov se bo izvedlo s sistemom DX. Zrak v 
prostoru se bo ogreval preko notranje enote. 
Freonska povezava se bo izvedla iz ustreznih bakrenih cevovodov v tlaku. Cevovodi bodo 
ustrezno zaščiteni s toplotno izolacijo namenjeno za klimatske sisteme.  
Kondenzat notranje enote (stenska izvedba) se bo izvedel v montažni steni. Cevovod 
kondenzata bo ustrezne dimenzije (min 32mm) da omogoča morebitno čiščenje. Cev je 
izolirana s toplotno izolacijo, da ne bo prihajalo do kondenzacije vodne pare na hladnih 
površinah. 
Nadzorna enota notranje enote hladilnega sistema bo krmiljena s daljinskim 
upravljavcem. 
Na cevovodih in opremi je potrebno izvesti tlačni preizkus  
O tlačnem in funkcionalnem preizkusu se naredi zapisnik overjen in podpisan s strani 
izvajalca in nadzora. 
 
 

2.4.1. Ogrevala – električni radiatorji 
 
Pomožni prostor (sanitarije) se bo ogreval preko električnega radiatorja ustrezne toplotne 
moči. Izvedba je skladna z učinkovito rabo energije v stavbah, saj bi vzdrževanje 
toplovodnega sistema pomenilo velike finančne stroške vzdrževanja in zaščite opreme 
(zmrzal). 
Regulacija se bo izvajala s brezžičnim centralnim regulatorjem in enotami, katere bodo 
prigrajene posameznemu radiatorju. 
 
 

2.4.2. Transmisija 
 

 
  

Enota v zgradbi: 01

Številka / Oznaka ΦT,ie ΦT,iue ΦT,ij ΦT ΦV,min ΦV,inf ΦHL

001/Hodnik

   20.0 °C         2.4 m²         6.0 m³
251 266 34 16 300

002/WC

   20.0 °C         2.9 m²         7.1 m³
192 209 120 19 329

003/Vratarnica

   20.0 °C        17.6 m²        43.9 m³
845 931 246 197 1177

Nadstropje  0

                  22.8 m²     57.0 m³
1287 0 1406 400 232 1806

17

86

119

ΦT,ig

15
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2.5. PREZRAČEVANJE 

 
 

2.5.1. TEHNIČNA REŠITEV 
 
Osnova za projektiranje so gradbeni načrti projektanta arhitekture, iz katerih so razvidni 
vsi osnovni podatki o objektu. 
Projektna dokumentacija upošteva splošno veljavne tehnične predpise in standarde za 
tovrstne objekte. 
 
 
Vsi prostori imajo možnost naravnega prezračevanja preko oken in vrat. 
 
  

mailto:info@smati.


Smati d.o.o. 

Florjanska ulica 27 
8290 SEVNICA 

info@smati.si 
Tel. 031 646 095 

št. projekta:    P-2019/07 
 

št. načrta:     SR20310-4/3 
 

faza:           PZI 

MAPA 4/3 
 

stran: 6 

 

UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G15 NA RELACIJI CELJE – ŠTORE – ŠENTJUR 
PRESTAVITEV ČUVAJNICE 

 
2.6. VODOVOD IN KANALIZACIJA 

 
 

2.6.1. TEHNIČNA REŠITEV 
 
Osnova za projektiranje so situacija, projektni pogoji soglasodajalcev in gradbeni načrti 
projektanta arhitekture, iz katerih so razvidni vsi osnovni podatki o objektu ter vsa iztočna 
mesta. 
Projektna dokumentacija obsega razvod hladne vode do posameznih sanitarnih 
elementov; pripravo tople sanitarne vode z razvodom, kanalizacijo odpadne in fekalne 
vode do izhoda v horizontalno talno kanalizacijo z odzračevanjem; ustrezno armaturo, 
fazonske kose, izolacijo in pritrdilni material.  
Skupna horizontalna kanalizacija odpadnih in fekalnih vod z zbirnimi in revizijskimi jaški 
ter načinom prečiščevanja ni predmet obravnave te projektne dokumentacije.  
Projektna dokumentacija upošteva splošno veljavne tehnične predpise in standarde za 
tovrstne objekte. Pri montaži vodovodne instalacije se je potrebno uskladiti z drugimi 
instalacijami glede križanja oziroma razvrstitve vodov. 
Voda se bo uporablja za sanitarno higienske namene in tehnološke namene 
(prehranjevanje, umivanje, pranje, čiščenje). 
 
 
 

2.6.2. Priključni vodovod 
 
Obstoječa čuvajnica že ima vodovodni priključek. Za prestavljen objekt se izvede 
podaljšanje obstoječega vodovodnega priključka in izvedba novega termo vodovodnega 
jaška ob novem objektu. 
 
Vodovod je potrebno položiti na globino min. 1 m, oziroma izpod cone zmrzovanja. 
 
Vodovod pod opornim zidom je potrebno izvesti v zaščitni cevi. Če vodovod prečka traso 
javne poti, ga je potrebno ustrezno zaščititi. Vodovodna cev PE32 se bo položila v zaščitno 
cev PVC 110, minimalne globine 1 m. 
 
Izvedba vodovodnega priključka je v celoti strošek investitorja. Investitor se zaveže za 
traso priključka pridobiti ustrezna dovoljenja od lastnikov zemljišč, v kolikor trasa 
priključka ne poteka v celoti po parcelah v lasti investitorja. 
 
Uporabnik se zaveže omogočiti upravljavcu javnega vodovoda neoviran dostop na 
zemljišče, po katerem poteka vodovodni priključek, za namen redne kontrole in 
vzdrževanja merilnega mesta, ter komplet hišnega priključka v primeru rednih in 
investicijskih vzdrževalnih del.  
 
Pred objektom se bo izvedel zunanji termo vodni jašek z možnostjo namestitve merilnega 
mesta. V njem bo grupa sestave glavni ventil, atestiran vodomer DN15 in nepovratni 
ventil.  
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Vodomerni jašek mora biti zaradi odčitavanja in vzdrževanja vodomera zgrajen na 
dostopnem mestu zunaj novozgrajenega objekta. 
 
Za morebitne prekope tujih zemljišč, po katerih bo potekala trasa priključne cevi, mora 
investitor z lastniki skleniti služnostne pogodbe in sicer za čas izdelave priključka, kot tudi 
za potrebe izvajanja kasnejših vzdrževalnih del. 
 
Vodovod je potrebno položiti na globino min. 1 m, oziroma izpod cone zmrzovanja. 
 
Natančnost vrisa komunalnih vodov je omejena, zato je potrebno naročiti zakoličbo 
vodovoda, kamor bo možna priključitev objekta. 
 
Po končanih montažnih delih in tlačnemu preizkusu se bo izvedel osnovni zasip vodovoda, 
ki mora biti izveden s peskom premera do 8 cm. Osnovni zasip mora biti izveden v 
debelini min. 10 cm nad temenom cevi. 
 
Na osnovni zasip, se izvede končni zasip vodovoda, z izkopanim do višine 30 cm. Nato se 
položi opozorilni trak z jeklenim vložkom, z napisom »POZOR VODOVOD«. 
Vsa zemeljska dela v zaščitnem pasu komunalnih vodov, širine 1,5m levo in desno od 
komunalnih vodov, se izvajajo pod stalnim nadzorom pooblaščenega predstavnika 
upravljavca komunalne javne infrastrukture, ter ob upoštevanju njegovih navodil, pri 
čemer morajo biti zemeljska dela pri križanju z vodovodom izvedena ročno. 
Na trasi javnega vodovoda oz. v njegovem varovalnem pasu je prepovedano postavljati 
vse vrste gradbenih objektov ter saditi sadna ali okrasna drevesa in drugih trajnih 
nasadov. 
V varovalnem pasu vodovoda je prepovedano dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi 
imelo za posledico zviševanja ali zniževanje globine vodovoda od predpisane. 
Investitor je dolžan redno vzdrževati vodomerni jašek v skladu s sanitarno tehničnimi 
predpisi, hkrati pa mora biti vedno dostopen pooblaščenim osebam upravljavca. 
Vodovodni priključek do obračunskega vodomera je v lasti in upravljanju upravljavca 
vodovoda. 
Investitor ne sme samovoljno odstraniti, prestavljati, zamenjati ali popravljati 
obračunskega vodomera. 
Investitor je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi jo s predmetnim 
posegom povzročil objektom in napravam komunalne javne infrastrukture. 
Od jaška poteka instalacija PE25 v zemlji ob objektu.  
Uporabnik se zaveže omogočiti upravljavcu javnega vodovoda neoviran dostop na 
zemljišče, po katerem poteka vodovodni priključek, za namen redne kontrole in 
vzdrževanja merilnega mesta, ter komplet hišnega priključka v primeru rednih in 
investicijskih vzdrževalnih del. 
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2.6.3. Interni vodovod 

 
Notranji razvod hladne vode se prične s priključitvijo v prostoru sanitarij. Na notranji 
strani se izvede zaporna pipa z možnostjo izpusta. Odtok v kanalizacijo se izvede na 
nivoju, ki je višji od tal prostora.  
Vsa obravnavana točilna mesta so preskrbljena s hladno in po potrebi s toplo sanitarno 
vodo. Za varnost sistema skrbi varnostni ventil ter pipica za praznjenje sistema pri 
glavnem ventilu. Padec celotnega razvoda je (0,5%) proti glavnemu ventilu z izpustno 
pipico oziroma proti najnižji točki sistema. Le ta se uporabi v zimskem času, če je zaradi 
zmrzali potrebna izpraznitev sistema. Horizontalni vodi se položijo v izolacijsko plast v 
tlaku, dvižni vodi se pa položijo v utore v stenah in z odcepi na iztočna mesta v sanitarnih 
prostorih. Vsak sanitarni in kuhinjski element je pred priključkom na vodovodno omrežje 
opremljen s prehodnim ventilom ali pipo (bojler) zaradi izločitve elementa iz uporabe pri 
okvarah ali popravilih. Višine oziroma lokacije priključkov so razvidne iz sheme dvižnih 
vodov, dimenzije pa v načrtih in popisih del. 
Cevovodi so predvideni iz predizoliranih cevi (kot npr.: Unipipe), ki so predpisano 
zaščitene in toplotno in zvočno izolirane. Zaradi večjih toplotnih raztezkov cevi se 
priporoča polaganje cevi s krajšimi odseki in brez vkleščenja. Obešala izvesti kot togo ali 
gibljivo zvezo s tem, da imajo objemke elastično podlogo (guma, plastika) zaradi dušenja 
šumov. Priporočeni so blagi prehodi smeri polaganja. Zaradi prenosa šumov na samo 
zgradbo in klokotanja v ceveh se posebno pozornost posveti pri napeljevanju in izolaciji v 
prehodih preko sten, betonskih plošč in dilatacij. Vodni iztoki iz pip in ostalih sanitarnih 
predmetov naj ne bodo usmerjeni direktno v sifone oziroma iztoke ker s tem povzročajo 
preveč hrupa. 
Vsa instalacija sanitarne vode naj se izvede iz plastičnih cevi, kar preprečuje pojav korozije 
ob izpustu vode. 
 
 
Omrežje tople sanitarne vode 
 
Za pripravo tople sanitarne vode bo v sanitarijah namestil toplovodni grelnik sanitarne 
vode V=5l. Hranilnik sanitarne vode bo opremljen z elektrogrelcem 2 kW.  
 
Glede na pripravo, in uporabo tople sanitarne vode, je lokalna priprava tople sanitarne 
vode z električnimi grelci energetsko in ekonomsko najučinkovitejša. Sistem s centralno 
pripravo bi zahteval dolge cevovode in veliko energije za vzdrževanje sistema (TSG-1-004 / 
člen 7.1.3) 
 
 
Izolacija 
 
Cevi hladne vode vodene prosto pod stropom ali v vertikalnih kanalih je potrebno izolirati 
z izolacijo. Cevi tople vode je treba izolirati z izolacijo povsod zaradi toplotnih izgub. Zato 
so predvidene že predizolirane Unipipe cevi. 
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Tlačni preizkus in poskusno obratovanje po DIN 1988 
 
Sistem vodovoda z vijačnimi ali zatisnimi spoji mora biti po končani montaži tlačno 
preizkušen na podlagi DIN 1988, del 2. Pri tem je potrebno uporabljati samo instrumente, 
ki omogočajo jasno odčitavanje kakršnekoli spremembe tlaka velikosti 0,1 bara. 
 
 
Priprava: 
 

 Vsi odseki sistema morajo biti tlačno preizkušeni. 

 Merilec tlaka mora biti priključen na najnižji točki inštalacije. 

 Popolnoma izgotovljena inštalacija, vendar še ne zaprta (pokrita, prekrita, 
zametana, zabetonirana, …), mora biti napolnjena s prečiščeno pitno vodo (paziti 
na zaščito proti zmrzali) in odzračena. 

 Vodovodno inštalacijo preizkusiti s tlakom, ki je 1,5 krat večji od delovnega tlaka  
vendar ta ne sme biti manjši od 15 barov. 

Pred preizkusom je potrebno zapreti ventila pred in za sanitarnimi elementi ali jih 
odstraniti zaradi prenizke tlačne stopnje, varnostne ventile odstraniti zaradi prenizko 
nastavljenih vrednosti in odpiranja le teh, raztezne posode odstraniti zaradi pokanja 
membran in manometre odstraniti zaradi prenizkega merilnega območja. 
 
 
Glavni preizkus 
 
Čas trajanja preizkusa znaša 2 uri. Padec tlaka po opravljenem preizkusu ne sme znašati 
več kot 0,2 bara glede na odčitan preizkusni tlak ob koncu predhodnega testa. Pregledati 
je potrebno tudi vse spoje; na nobenem mestu inštalacije se ne sme pojaviti netesnost. 
Po končanem kompletiranju in montaži sanitarnih elementov jih je potrebno preizkusiti 
na tesnost, jih izprati in dezinficirati s kloriranjem. Preizkus se izvede v prisotnosti 
izvajalca, nadzornega organa in investitorja. O tem se napravi zapisnik, ki ga podpišejo vsi 
prisotni. 
Po preizkusu se odstranjeni elementi znova montirajo, prehodi skozi zidove zapro, 
cevovod pa opleska in izolira. Celotni sistem je treba pred uporabo izprati in očistiti. Prav 
tako je potrebna regulacija armatur s pomočjo podometnih ventilov. Zahtevani iztočni 
tlak na armaturah je 1 MPa. 
 
Dezinfekcija vodovodnega omrežja 
 
Dezinfekcija vodovodnega omrežja v objektu se izvede 14 dni pred prevzemom objekta. 
Naročnik je izvajalec vodovodne inštalacije. Dezinfekcija se izvede s klorovim preparatom 
(Izosan G).  
Naročnik poda sledeče podatke: količina vode v omrežju in v bojlerju za toplo vodo, način 
ogrevanja tople vode.  
Glede na količino vode se dozira klorov preparat – hiperkloriranje:  
15-20g/1m3 .  
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Klor se dozira pri vodni uri (vodomer). Vse izlivke se postopoma odprejo (od spodaj 
navzgor), kontrolira se prisotnost klora v vodi (ortotoluidin). Ko se dokaže prisotnost 
klora, se izlivki zaprejo. Po 24 urah se omrežje v objektu temeljito izpere (na vseh 
izlivkah). Odvzamejo se vzorci vode za mikrobiološko in po potrebi kemijsko analizo – 
prisotnost mineralnih olj.  
 
Število odvzetih vzorcev vode za mikrobiološko analizo: 
Glede na število dvižnih vodov – v vsakem drugem nadstropju po en vzorec vode 
če je centralni bojler se odvzame topla in hladna voda 
če ni centralnega bojlerja se odvzame samo hladna voda. 
Vzorci vode se jemljejo na takih iztočnih mestih, kjer je večja poraba vode (kuhinja, 
kopalnica). 
Število odvzetih vzorcev vode za ugotavljanje mineralnih olj: en vzorec na objekt.  
 
ODVZEM VZORCEV VODE ZA MIKROBIOLOŠKO ANALIZO 
 
Vzorec vode se mora odvzeti sterilno v sterilno embalažo. Če je voda klorirana, se vzorec 
vode odvzame v steklenico s tiosulfatom (rdeč pokrov), če pa voda ni klorirana pa v 
steklenico z belim pokrovom. Z izlivke snamemo mrežico, pipo obžgemo z alkoholom in 
pustimo vodo teči vsaj 5 minut. Po petih minutah natočimo vodo sterilno (se ne dotikamo 
vratu stekleničke) v sterilno stekleničko do ¾. Med odvzemom mora biti pokrov 
stekleničke obrnjen navzdol. Stekleničko dobro zapremo in jo označimo. Vzorce vode 
oddamo skupaj z zapisnikom v laboratorij v najkrajšem možnem času, ta ne sme biti daljši 
od 6 ur. Med transportom mora biti vzorec v hladilni torbi.  
 
  ODVZEM VZORCEV VODE ZA UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI MINERALNIH OLJ 
Po temeljitem izpiranju omrežja se odvzame vzorec vode za ugotavljanje prisotnosti 
mineralnih olj: 
Količina vode: 3 x po 0,5 l vode v steklene steklenice. Odvzete vzorce oddamo v 
laboratorij skupaj z zapisnikom. 
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2.6.4. INTERNA KANALIZACIJA 

 
 
Omrežje interne kanalizacije 
 
Vse fekalne in odpadne vode se vodijo v vertikalno in potem v horizontalno notranjo 
kanalizacijo. Ta je vezana v novi zunanji fekalni jašek in naprej v javno kanalizacijsko 
omrežje. 
 
Interna kanalizacija je sestavljena iz PP cevi z ustreznimi fazonskimi kosi in zajema vse 
odvode sanitarnih elementov. Odtočne cevi od sanitarnih predmetov v tleh položiti z 1 do 
2 % padcem. Odtočne cevi morajo biti položene pod vodovodnimi cevmi. Cevovodi ter 
povezave se vodijo v utorih v stenah podometno ter s preboji sten in stropov, kjer pa 
zaradi betonskih nosilcev ali stebrov ni mogoča ta izvedba, se pa vodijo nadometno pod 
oblogami. Velikosti in oblike oblog so obdelane v gradbenih načrtih. Zaradi večjih 
temperaturnih raztezkov plastičnih cevi se izogibajmo daljšim ravnim odsekom ali pa jih 
opremimo z drsnimi spojkami in fiksnimi točkami cevovoda. To velja tudi za vertikalne 
zbirne cevi. 
Vertikalna zbirna odtočna cev je podaljšana preko strehe in služi kot odduh. Ta oddušna 
cev je speljana vsaj 1 m nad streho. Pri prehodu skozi streho so cevi opremljene s 
strešnimi prevodnicami, na vrhu pa imajo vgrajene strešne kape. PP odtočne cevi in 
pripadajoči fazonski kosi se zvočno izolirajo, da se ublaži šumenje in toplotne raztezke. 
 
 
Tesnostni preizkus in poskusno obratovanje 
 
Vse kanalizacijske cevi, revizijski in zbirni jaški morajo biti vodotesni. To se preveri pred 
zasutjem in betoniranjem. 
Prva faza oziroma preizkus za horizontalno mrežo se opravi pred zasutjem, ko so vsi spoji 
cevi še vidni. Z mehovi se vsi odtoki in veje zaprejo na najvišji točki pa vliva voda.  Če je 
nivo po 15. min upadel, sistem torej spušča, se puščanje odpravi, postopek pa ponovi. 
 
Druga faza velja za vertikalno omrežje. Ta se preizkusi po vejah na enak način z 
zapiranjem in preizkusom z natočeno vodo v najvišji točki veje. V zimskem času se 
preizkus opravlja z komprimiranim zrakom in milnico, s katero so premazani spoji cevi. 
Tretja faza je preizkus funkcionalnosti, ko so vsi sanitarni elementi že vgrajeni. Če voda 
med preizkusom ne pušča je preizkus opravljen. Preizkus se izvede v prisotnosti izvajalca, 
nadzornega organa in investitorja. O tem se napravi zapisnik, ki ga podpišejo vsi prisotni. 
Po preizkusu se lahko prehodi skozi zidove zapro, cevovodni spoji zasujejo, cevi pa 
izolirajo. 
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