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Opis gradnje in njene značilnosti 

Povzetki tehničnih poročil iz posameznih načrtov 

 

 

 

1.2 opis gradnje in njene značilnosti  

 

Investitor Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljnje 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, želi na lokaciji v Kobaridu 

preurediti obstoječo ribogojnico, ki obsega izgradnjo nove servisne stavbe in karantenskega prostora. 

Zasnova novogradnje izhaja iz zahtev naročnika in funkcije objekta.  

Tlorisna zasnova servisnega objekta je v obliki črke L in temelji na podolgovati tlorisni zasnovi. Vhod v poslovni 

del objekta in prostor valilnice je iz vzhodne strani, vhod v prodajalno za stranke pa iz severne strani. Etažnost 

poslovnega dela objekta je P+1, etažnost valilnice in vmesnega dela s skladiščem pa P. 

Karantenski objekt se nahaja južno od glavnega servisnega objekta Ribogojnice v Kobaridu. Je pritlične etažnosti 

in pravilne pravokotne oblike. 

 

1.3 povzetki tehničnih poročil iz posameznih načrtov  

 

POVZETEK IZ NAČRTA ARHITEKTURE 

SERVISNI OBJEKT: 

Dimenzije pritličnega dela so 25.5 m x 12.7 m +  3.9 m x 5.3 m , dimenzije poslovnega dvoetažnega dela pa 6,5 

m x 17.2 m. 

Poslovni del objekta je pravokotne oblike in orientiran v smeri vzhod-zahod. V poslovni del objekta skozi vhodna 

vrata na severni strani vstopimo direktno v prodajalno, ki je povezana s pomožnim prostorom za pripravo rib na 

prodajo. Iz pomožnega prostora se vstopa v hodnik s stopniščem, ki vodi v zgornjo etažo. Iz hodnika se poleg 

tega prehaja tudi v utility, garderobo s tušem, sanitarije za moške, umivalnico in sušilnico. Iz hodnika je možen 

direkten izhod na prosto, pravtako se na prosto dostopa neposredno iz umivalnice z namenom ločitve umazanih 

in čistih prostorov. V pritličju poslovnega dela objekta se nahaja tudi delavnica v katero se dostopa iz dvorišča. V 

nadstropju poslovnega objekta s stopnic vstopimo na hodnik, ki vodi v pisarno s kuhinjskim kotom, ženski wc, 

sejno sobo in skladišče. V skladišče je možen prenos blaga tudi preko vrat na vzhodni strani objekta.  

Med poslovnim delom objekta in valilnico se nahaja pritlično skladišče hrane, v katerega je možen dostop iz 

vzhodne in zahodne strani parcele. 
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Valilnica se nahaja na južnem delu in je z daljšo stranico orientiran v smeri sever-jug. V njo se dostopa iz 

vzhodnega in južnega dela dvorišča. V objektu se nahajajo bazeni za vzrejo rib, južni del stavbe je pregrajen  z 

valilnimi koriti. 

Južno od servisnega objekta se nahaja ograjen karantenski prostor z manjšim zidanim objektom z valilnimi koriti, 

mer 5.5 m x 5 m in etažnosti P. 

Ves servisni objekt je pokrit z dvokapno streho, ki je vzporedna daljšim stranicam objekta in poteka nad valilnico 

in vmesnim delom v smeri sever-jug in nad poslovnim delom v smeri vzhod-zahod. Naklon vseh strešin je 25°. 

Strešine imajo urejeno odvajanje meteorne vode. 

V prostoru utility v pritličju je predvidena namestitev tehnologije za ogrevanje objekta. 

Fasada objekta je umazano bela (RAL 9001).  

KONSTRUKCIJA IN MATERIALI 

Temelji 

Temeljenje poslovnega dela objekta se izvede z AB temeljno ploščo , debeline 25 cm, na gramoznem utrjenem 

nasutju, ki sega pod mejo zmrzovanja. Po zunanjem obodu plošče poteka AB pasovni temelj debeline 40 cm, ki 

služi tudi kot proti zmrzlinski rob, ki je tudi dodatno toplotno izoliran. Temeljenje valilnice se izvede s točkovnimi 

temelji, mere pete temelja so 1.5 m x 1.5 m, višine 0.5 m in čaše 0.8 m x 0.8 m, višine 0.7 m, ki so povezani s 

temeljnimi gredami širine 20cm in pasovnimi temelji širine 60cm višine 70cm, pod AB prečnimi gredami širine 

20cm. Vse na komprimiranem gramoznem nasutju, komprimacija in višina po geomehanskih zahtevah, ki sega 

pod mejo zmrzovanja.  

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi drenaže okoli objekta in pravilni odvod meteornih in podtalnih 

vod, vstran od objekta (lokacijo in globino določi geomeganik). 

Zaradi potrebe po temeljenju objekta v dobro nosilno-nepodajno osnovo, naj gradbeno jamo pred izdelavo 

temeljev pregleda pooblaščeni geomehanik. 

Gradbene izkope in temeljenje ter vsa gradbena dela bo treba izvajati pod geomehanskim nadzorom. Pri 

utrjevanju in zgoščevanju blazine se zagotovi prisotnost geomehanika, ki mora izvajati meritve zbitosti, kjer je na 

koti temeljenja potrebno doseči zahtevano zbitost. Geomehanik v pisni obliki poda načine vgradnje in 

komprimiranje tampona, lego geotekstila, višino polaganja drenažne cevi, ter ostale detajlne podatke, potrebne 

za zanesljivo in kvaliteto temeljenje. O terenskih ugotovitvah je treba sprotno poročati nadzorniku, investitorju in 

ostalim neposredno v gradnjo vpletenim osebam.  

Stene 

Konstrukcija valilnice in poslovnega dela je ločena. Konstrukcija valilnice je betonska skeletna konstrukcija, 

prostor med stebri je pozidan z betonskim zidakom deb. 20cm. Obodni nosilni zidovi vmesnega in poslovnega 

dela bodo pozidani z votlim opečnim modularnim zidakom širine 20 cm (kot npr. Phorotherm Wieneberger). 

Nosilni notranji opečni zidovi bodo sezidani z modularnim votlim zidakom, debeline 20 cm. Zidovi bodo ometani in 

ustrezno toplotno izolirani in obloženi. Tudi predelni zidovi se zaradi boljše zvočne izolacije oz. zaradi lažje 

vgradnje inštalacij, kjer je to potrebno izvedejo z opečnimi zidaki debeline 20 cm oz. 11,5 cm kjer ni potrebe po 

boljši zvočni izolaciji ali vgradnji inštalacij večjih dimenzij. 

Zidovi v pritličju bodo v zasutem delu 30-50 cm nad terenom obdelani z ustrezno toplotno in hidroizolacijo. 

V vogalih in stikih zidov so razporejene vertikalne armirano betonske zidne vezi, pretežno prereza 20/20 cm. 

Vertikalne vezi se izvedejo v vogalih in tudi na vsake 4-5 m neprekinjenega zidu. Nosilni zid pritličja je zaključen 

in povezan z armirano betonsko ploščo.  
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Za zunanje obodne stene v pritličju in nadstropju poslovnega dela objekta je predvidena obloga s toplotno 

izolacijo debeline 15 cm. Del objekta z valilnico je obložen s toplotno izolacijo debeline 5 cm. 

Vse notranje stene so ometane z grobim in finim ometom, kitane in slikane z disperzijsko oz. poldisperzijsko 

barvo in ustrezno zaščitene v prostorih s prisotnostjo vlage. Vsi izpostavljeni vogali v notranjosti objekta morajo 

biti zaščiteni s tipskimi podometnimi PVC ali Alu profili. Stene sanitarnih prostorov in prostorov prodajlne in 

priprave rib, so do stropa obložene s keramiko. Stene kuhinje morajo biti izvedene iz pralnega, za vodo 

nepropustnega materiala, najmanj do višine 1,50 m. 

Končni fasadni omet obravnavanih objektov bo gladek, barva fasade pa bo umazano bela (RAL 9001).  

Plošče, stropovi 

Nad pritličjem se izvede monolitna armirano betonska plošča, debeline 18 cm. Plošča je linijsko podprta z 

nosilnimi opečnimi stenami iz votlih opečnih modularnih zidakov. 

Dimenzioniranje posameznih AB in opečnih elementov in posamezne rešitve detajlov, pa so razvidne v načrtu 

arhitekture, ter v načrtu gradbeništva.  

Streha 

Streha je predvidena kot simetrična dvokapnica z naklonom 25° in 21°. Sleme poteka vzdolž daljše stanice in 

sicer nad valilnico in vmesnim delom objekta v smeri sever-jug in nad poslovnim delom objekta v smeri vzhod-

zahod. Na vzhodno stran, kjer se nahaja dvorišče poteka streha preko mej objekta in služi kot nadstrešek. 

Predvidena kritina je navaden gladek korec. Žlebovi in odtoki so polkrožne oblike iz barvane pločevine. Streha 

ima na vseh straneh razen kjer je nadstrešek kratke napušče dolžine 20cm in zaključke s polovičnim korcem.  

KARANTENSKI OBJEKT – LOPA: 

Karantenski objekt se nahaja južno od glavnega servisnega objekta Ribogojnice v Kobaridu. Je pritlične etažnosti 

in pravilne pravokotne oblike dimenzij 5.0 m x 5.5 m. Objekt bo grajen z betonskim zidakom in ga pokriva 

simetrična dvokapna streha. Objektu pripada tudi ograjen prostor okvirne kvadrature 140 m2, ki je ograjeno z 

žičnato ograjo višine 1.8 m. 

Temelji 

Temeljenje krantenski objekta se izvede z AB temeljno ploščo, debeline 25 cm, na gramoznem utrjenem nasutju, 

ki sega pod mejo zmrzovanja. Po zunanjem obodu plošče poteka AB pasovni temelj debeline 30 cm, ki služi tudi 

kot proti zmrzlinski rob. 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi drenaže okoli objekta in pravilni odvod meteornih in podtalnih 

vod, vstran od objekta. 

Zaradi potrebe po temeljenju objekta v dobro nosilno-nepodajno osnovo, naj gradbeno jamo pred izdelavo 

temeljev pregleda pooblaščeni geomehanik. 

Gradbene izkope in temeljenje ter vsa gradbena dela bo treba izvajati pod geomehanskim nadzorom. Pri 

utrjevanju in zgoščevanju blazine se zagotovi prisotnost geomehanika, ki mora izvajati meritve zbitosti, kjer je na 

koti temeljenja potrebno doseči zahtevano zbitost. Geomehanik v pisni obliki poda načine vgradnje in 

komprimiranje tampona, lego geotekstila ter ostale detajlne podatke, potrebne za zanesljivo in kvaliteto 

temeljenje. O terenskih ugotovitvah je treba sprotno poročati nadzorniku, investitorju in ostalim neposredno v 

gradnjo vpletenim osebam.  
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Stene 

Konstrukcija lope bo grajena z betonskim zidakom širine 20 cm. Zidovi bodo ometani in ustrezno zaključeni z 

finlnim slojem. Zidovi bodo do 50 cm nad terenom obdelani z ustrezno hidroizolacijo. 

V vogalih in stikih zidov so razporejene vertikalne armirano betonske zidne vezi, pretežno prereza 20/20 cm. 

Vertikalne vezi se izvedejo v vogalih in tudi na vsake 4-5 m neprekinjenega opečnega zidu.  

Fasada objekta je umazano bela (RAL 9001).  

Plošče, stropovi 

Nad pritličjem se izvede lesena dvokapna streha.  

Streha 

Streha je predvidena kot simetrična dvokapnica z naklonom 25°. Sleme poteka v smeri vzhod-zahod. Predvidena 

kritina je enaka kot na servisnem objektu in sicer navaden gladek korec. Obrobe, žlebovi in odtoki so iz barvane 

pločevine. Streha ima na vseh straneh kratek napušč dolžine 20cm in zaključke s polovičnim korcem. 

Ostrešje se izvede iz žaganih lesenih nosilcev iz iglavcev trdnostnega razreda C 24, vezna sredstva so 

pocinkane izvedbe.  

 

POVZETEK IZ NAČRTA GRDBENIŠTVA 

Za investitorja (Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljnje 61a, Ljubljana) smo pripravili načrt gradbenih 

konstrukcij (faza PZI) za Ribogojnico, sestavljeno iz treh segmentov: vališče zunanjih dimenzij cca. 25.4 x 

12.60m, pisarniški aneks zunanjih dimenzij 6m x 17.1m ter karantenski prostor 5.5m x 5m.  

Vališče 

 

Objekt v katerem je predvideno vališče je zunanjih dimenzij 25.4m x 12.6m. Nosilna konstrukcija je sestavljena iz 

dveh vzdolžnih AB okvirjev, na katerih stojijo v prečni smeri lesena trapezna povezja v rastru 2.5m. Trapezna 

povezija nosijo vmesni slemenski 18/20 legi na katerih stojijo špirovci 14/20 v rastru 1m. Vmesni legi sta dodatno 

ojačani z rokami, katere se namestijo med stebri trapeznih vešal in vmesnimi legami. AB okvir je sestavljen iz 

točkovnih temeljev 150/150 in AB stebrov 40/40, kateri potekajo v rastru 5m. Ponekod je raster stebrov zaradi vrat 

nekoliko prestavljen. Nad stebri je predviden AB nosilec. Fasadne stene so izvedene iz betonskih zidakov med AB 

stebri. Preklade nad okenskimi odprtinami so izvedene iz AB. V objektu so predvideni montažni bazeni, med 

katerimi je predvidena talna plošča. Objekt bo izdelan iz betona C25/30 in armiran z armaturo B500. Zaščitni sloj 

temeljev je 3.5cm, ostale konstrukcije pa 2.5cm. Potrebna armatura in detajli polaganja so razvidni v armaturnih 

načrtih. Napetost pod temelji ne presega 150kPa. Temeljna tla morajo biti pripravljena v skladu z navodili 

geomehanika. 

 

Pisarniški aneks 
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Ob vališču je predviden pisarniški aneks, v katerem je predvidena pisarna, sanitarije, sušilnica, delavnica in 

skladišče. Objekta sta med seboj povezana s strešno konstrukcijo. Objekt je klasično grajena zidana stavba z AB 

temeljno in etažno ploščo ter lesenim ostrešjem. Razdeljen je na dve etaži: p+1. 

Nad pritličjem je AB etažna plošča debeline 18cm, katera bo izvedena iz betona C25/30 in armirana z armaturo 

B500. Zaščitni sloj znaša 2.5cm. Potrebna armatura in pozicija le te je razvidna iz armaturnih načrtov. 

Vse nosilne stene so zidane  iz blokov normalnega formata v širini 20. Zaključene so s horizontalno vezjo, ter 

povezane z vertikalnimi vezmi, kar zagotavlja ustrezno varnost v smislu predpisov o gradnji na seizmičnih področjih. 

Vertikalne vezi je možno zamenjati z ustreznimi elementi, ki omogočajo vgradnjo in zalitje predpisane vertikalne 

armature (414, stremena 10/15). Preklade nad okenskimi in vratnimi odprtinami so izdelane v armiranobetonski 

izvedbi ali kot montažne preklade.  

Objekt je temeljen s temeljno ploščo debeline 25cm. Izdelana bo iz betona C25/30 in armirana z armaturo B500. 

Zaščitni sloj armature znaša 3.5cm.  

Pri izračunu smo upoštevali modul reakcije tal 10.000kN/m3 in maksimalno napetost 50kPa (nefaktorizirana 

obtežba). Pred izvedbo temeljev mora tla pregledati geomehanik in podati svoje mnenje ter morebitne napotke za 

sanacijo. Tla se pripravijo skladno z geomehanskim navodilom. Pravilno izvedbo potrdi geomehanik. 

Strešna konstrukcija, je narejena iz špirovcev 14/18, kateri s škarjami tvorijo trikotne okvirje, kateri stojijo na kapnih 

legah v rastru 95cm. Kapne lege se sidrajo v zaključno horizontalno vez z navojnimi palicami fi16/2m. 

 

Karantenski prostor 

 

Ob vališču je predviden samostojen objekt v katerem je predvidena karantena. Objekt je sestavljen iz temeljne 

plošče debeline 25cm, zidanih sten ter lesenega ostrešja. Dimenzije objekta so 5 x 5.5m. 

 

Statični preračun je narejen v skladu EC. 

 

POVZETEK IZ NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ 

Načrt električnih inštalacij in električne opreme je izdelan v skladu z: 

- Gradbenim zakonom (GZ, Ur.l. RS, št. 61/2017) 
- Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur.l. RS, št. 36/2018) 
- Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. list RS, št. 12/2013, 49/13) ter pripadajočo tehnično 

smernico TSG-1-0-001:2019 Požarna varnost v stavbah 
- Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.l.RS št. 41/09 in 2/12) ter 

pripadajoče tehnične smernice TSG-N-002:2013 
- Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l.RS št. 28/09 in 2/12) ter ter pripadajoče tehnične                          

smernice TSG-N-003:2013 
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- Varnostna razsvetljava je načrtovana v skladu s SIST EN 1838, SIST EN50171, SIST EN60598-2-22 in 
SIST1013. 

V projektu so predvidene naslednje elektro inštalacije : 

 dovod od glavne omarice PMO/+NE do razdelilnika +RG / +R1 

 povezava med +RG in +R1 ter +R2 in +R3 

 splošna razsvetljava 

 varnostna razsvetljava 

 vtičnice in moč 

 telekomunikacije  

 izenačitev potenciala 
 

Tehnološki del opreme objekta ni predmet tega načrta. Za tehnološko opremo je načrtovana samo priključitev 

napajanja in priključitev telekomunikacijske povezave. Podatki za priključevanje tehnološke opreme so povzeti po 

načrtu tehnologije prejete z dne 22.8.2019. 

RAZSVETLJAVA 

Za osvetljitev prostorov je izdelan izračun splošne in varnostne razsvetljave za posamezne prostore objekta.  

Načrtovana je vgradnja oz. namestitev LED svetil. Izbor oz. določitev svetil je razvidna iz grafike, popisa in 

izračuna v prilogi. 

Posluževanje razsvetljave je izvedeno lokalno po prostorih objekta. V hodnikih, stopnišču oz. hojnicah je 

načrtovana vezava menjalnih stikov v kombinaciji križne vezave. 

V prostorih s povečano prisotnostjo vlage (valilnica, karantena,..) so inštalacije in oprema načrtovani v vodotesni 

izvedbi s stopnjo zaščite IP65. 

Za osvetljitev vhodov v objekt oz fasade objekta so načrtovani stenski reflektorji s prižiganjem preko stikal v 

objektu, lokalno glede na pozicijo svetilke. 

Za osvetljitev parkirišča je načrtovan izvod v delilniku z vezavo fotocelice. Svetilke niso določena – določi 

investitor oz. projekt okolja. 

Montažo in priklop posameznih svetil natančno definirati s strani naročnika ob izbranem posameznem svetilu. 

Za varno evakuacijo iz objekta ob izpadu el. energije so načrtovane svetilke varnostne razsvetljave z lokalnimi 

akomulatorji. Zagotavlja se osvetljenost min. 1lux na višini tal v smeri osi evakuacijske poti, z vklopnim časom 1 

sekunde. Svetilke varnostne razsvetljave morajo zagotavljati rezervno napajanja (lokalni akomulatorji) za čas 

delovanja 1 ure. 

Svetilke varnostne razsvetljave se označijo s številko tokokroga in zaporeno številko svetilke v skladu z enopolno 

shemo. Označbe naj bodo rdeče barve. 

Na tokokrogu varnostne razsvetljave se vgradi stikalo za za preiskus delovanja svetilk. Stikalo se ustrezno 

označi. 

MOČ 

Dovod električne energije je izveden iz priključno merilne omarice (v nadaljevanju PMO) locirane ob robu 

parcele. PMO je izvedena kot prostostoječa omarica. V PMO se uredi odjem električne energije 3x50A. 

Priključno merilna omarica (PMO) in napajanje le-te ni predmet tega načrta. 
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V objektu se v skladišču namesti delilnik +RG, izveden kot dozidna prostostoječa omarica velikosti 

1600x2000x400 mm, deljen na levo in desno polovico. V desnem delu +RG se načrtuje vgradnja opreme 

dovoda, glavnega stikala oz. stikala za preklop mreža-agregat, ter varovalnih ločilnikov, ki varujejo posamezne 

sklope elektro inštalacij celotnega kompleksa.  

Načrtovana je delitev na tri območja (+R1, +R2 in +R3).  

Prvo območje +R1 je predvideno za osrednji del valilnice, karantene, skladišča in delavnice. Varovalni elementi 

za ta del se namestijo v levo polovico delilnik +RG / +R1. 

Drugi sklop predstavlja pritličje upravnega dela stavbe - +R2., ter tretjega nadstropje uprave – +R3. 

Delilnika +R2 in +R3 se izvedeta kot tipski podometni omarici. Lokacije prikazane v grafičnih prikazih. 

Posamezen delilnik se opremi z vrati in zapiralom, oznako delilnika in sistemom inštalacije.  

Napajanje glavnega delilnika +RG se izvede s kablom 4x25 mm2 iz PMO, napajanje delilnika +R1 s kablom 5x16 

mm2 iz +RG, delilnik +R2 s kablom 5x10 mm2 iz +RG, ter delilnik +R3 s kablom 5x6 mm2 iz +RG. 

Električni porabniki objekta s priključeni s kabli, položenimi v podometno po konstrukciji objekta v upravnem delu 

in nadometno v prostorih skladišča, valilnice in karantene. V teh prostori – prostori s povečano prisotnostjo vlage 

se vsa inštalacija izvede v vodotesni izvedbi IP65. Kabli se polagajo na perforirane kabelske police PK ustreznih 

dimenzij za izvedbo kabelskih razvodov. Vertikale od kabelske police do posameznega priključka se izvedejo v 

PN ceveh oz. PVC kanalih ustreznih dimenzij. Kabelske police se namestijo ločeno za močnostni razvod in 

ločeno za šibki tok. Uporabijo se kabli za vlažne prostore. 

Posamezne naprave oz. stroji – sklopi (toplotna črpalka, ventilacija, črpalke...) so priključeni preko fiksnih 

priključnic. Nameščene so nadometne priključnice oz. doze ustreznih dimenzij. Inštaliranje posameznih sklopov 

opreme se izvede v sodelovanju z dobaviteljem oz. monterjem določene opreme v skladu s tehnološkim načrtom. 

V pisarni in sejni sobi se za namestitev vtičnic moči in šibkega toka namestijo PVC kanali na višini 90 cm od tal 

oz. pod okensko polico. V kanalu je fizična pregrada med močnostnim in šibkotočnim razvodom.  

Inštalacije v prostorih skladišča, valilnice in karantene so načrtovane v nadometni izvedni – nadometna stikala, 

vričnice ter razvod v PN ceveh. 

Vsi preboji elektro inštalacij med požarnimi sektorji se tesnijo s požarnimi tesnilnimi masami. Posamezni požarni 

sektor predstavlja posamezna etaža – medetažna plošča in skladišče – mejna stena med montažo in 

skladiščem. V skladu s požarno študijo je potrebno zagotoviti 30 min požarno odpornost tesnitve prebojev. 

Višine posamezni stikal, vtičnic oz. priključnic v objektu : 

- stikala za razsvetljavo - 1, 1 m 
- vtičnice za splošno uporabo ob vratih - 0,3 m  
- parapetni kanali v pisarni in sejni sobi – 0,9 m oz. pod okensko polico 
- vtičnice v sanitarijah- 1,5 m od tal 
- stikala in vtičnice v valilnici, karanteni, skladišču in delavnici – 1,5 m od tal  

Izenačitev potencialov je izvedena s povezavo vseh kovinskih mas, zbiralnice za izenačitev potenciala in 

ozemljitvenega traku.     

Pred zaključkom del je potrebno inštalacijo preizkusiti glede pravilnosti vezave in sistema zaščite, ter izvesti 

zahtevane meritve. 

TELEKOMUNIKACIJE 
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Za telekomunikacijski sistem objekta je nameščena komunikacijska omara 19", z varnostnim steklom in 

enostavno ročico za zaklepanje dimenzije 2000x600x600 mm v katero se namestijo delilniki telefonije, 

računalniške mreže, protivlomna centrala in sistem video nadzora. 

Predvideno je univerzalno ožičenje za potrebe telefonije in računalniške mreže. Namestijo se telekomunikacijske 

priključnice RJ45, priključene s kablom S-FTP cat6e v skupno točko – TLK omarico. 

Kabli se speljejo iz priključne omarice do telekomunikacijskih vtičnic v posameznih enotah objekta po sistemu 

zvezde. 

Trase kablov potekajo ločeno od močnostnih razvodov na svojih kabelskih policah oz. prekatih parapetnih 

kanalov, delno podometno v zaščitnih ceveh. 

Načrtovana je namestitev protivlomnega sistema. 

Za sistem alarma se izvede predinštalacija - kabliranje med predvideno lokacijo sirene, senzorjev, tipkovnicami 

oz. šifratorji in TLK omarico, kjer se vgradi alarmna centrala. Inštaliranje se izvede z alarmnim kablom 2x0,75 

mm2. Do centrale se pripelje priključek univerzalnega ožičenja S-FTP cat6e. Oprema protivlomnega sistema se 

izbere naknadno glede na izbor naročnika. 

Za video nadzor okolice objekta in prostora valilnice ter karantene je načrtovana namestitev video nadzora. 

Predvidena je izvedba predinštalacije za vgradnjo video nadzora. Predinštalacija zajema kabliranje med TLK 

omaro in posameznimi lokacijami nadzornih kamer. Sistem video nadzora se določi naknadno po ločenem 

načrtu. Lokacije kamer definira tehnolog.  

OZEMLJITVE 

Izenačitev potencialov je izvedena s povezavo vseh kovinskih mas, zbiralnice za izenačitev potenciala in 

ozemljitvenega traku.                  

Za glavno izenačitev potenciala v objektu je predvidena glavna ozemljitvena zbiralka, na katero so povezani: 

- Glavni zaščitni vodnik PE 
- Glavni ozemljitveni vodnik in glavna ozemljitvena sponka 
- Glavni vodniki za izenačevanje potenciala, ki povezujejo cevi vseh inštalacij, vseh kovinskih delov, ter 

drugih kovinskih elementov objekta 
Spoji morajo biti zavarovani pred samopopuščanjem.  

Ohišij električnih naprav ni potrebno povezovati ločeno na sistem za izenačevanje, če imajo trden zavarovan 

kovinski stik z deli ogrodja ali cevovoda, ki so povezani na sistem za izenačevanje potenciala. 

 

Ustreznost izenačevanja potencialov je potrebno dokazati z meritvami. 

ZAŠČITA PRED UDAROM STRELE 

Splošno 

Sistem zaščite pred delovanjem strele v nadaljevanju LPS (Lihtening Protection System) je sestavni del objekta in 

mora biti združljiv ter smiselno povezan z vsemi drugimi napravami in napeljavami v objektu. 

Za vsak objekt je potrebno najprej izvesti vrednotenje rizika na osnovi katerega se za posamezni objekt določi 

zaščitni nivo zaščite pred delovanjem strele v nadaljevanju  LPL (Lihtening Protection Level). 
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LPS mora biti izveden tako, da lahko odvede razelektritev v zemljo brez škodljivih posledic in da pri tem ne pride 

do poškodb živih bitij, električnih preskokov in hkrati iskrenj. 

Vrsta in namestitev LPS morata biti ustrezno izbrana že med načrtovanjem novih objektov, da se čim bolj 

izkoristijo njihovi električni prevodni deli in da se z najmanjšimi stroški izdela učinkovit LPS, ki se tudi estetsko 

vključuje v objekt in okolico. 

Tehnične lastnosti LPS morajo med uporabo objekta zagotavljati vse načrtovane zahteve, upoštevajoč primerno 

vzdrževanje, skladno s smernico TSG-N-003:2013. 

LPS mora po rekonstrukciji izpolnjevati vse tehnične lastnosti, ki jih je imel pred rekonstrukcijo. 

Glede na položaj v objektih je LPS sestavljen iz zunanjega in notranjega LPS. V posameznih primerih, kadar ni 

potreben zunanji LPS, je potrebno izdelati samo notranji LPS. 

Vrednotenje rizikov 

Tlorisna zasnova objekta je v obliki črke L in temelji na podolgovati tlorisni zasnovi. Vhod v poslovni del objekta in 

prostor valilnice je iz vzhodne strani, vhod v prodajalno za stranke pa iz severne strani. Etažnost poslovnega dela 

objekta je P+1, etažnost valilnice in vmesnega dela s skladiščem pa P. 

Dimenzije pritličnega dela so 25.5 m x 12.7 m +  3.9 m x 5.3 m , dimenzije poslovnega dvoetažnega dela pa 6,5 

m x 17.2 m. 

Streha je predvidena kot simetrična dvokapnica z naklonom 25°. Sleme poteka vzdolž daljše stanice in sicer nad 

valilnico in vmesnim delom objekta v smeri sever-jug in nad poslovnim delom objekta v smeri vzhod-zahod. Na 

vzhodno stran, kjer se nahaja dvorišče poteka streha preko mej objekta in služi kot nadstrešek. Predvidena kritina 

je navaden gladek korec. Žlebovi in odtoki so polkrožne oblike iz barvane pločevine. Streha ima na vseh straneh 

razen kjer je nadstrešek kratke napušče dolžine 20cm in zaključeni s polovičnim korcem.  

Odločitev o izbiri zaščitnega nivoja stavb za zaščito pred delovanjem strele se izvede skladno s standardom SIST 

EN 62305-1 in SIST EN 62305-2. Postopek vrednotenja rizikov in ovrednotenja stroškov izvedbe zaščite poteka v 

naslednjem zaporedju : 

- zbiranje podatkov o stavbi, ki jo je potrebno zaščititi, 

- ugotovitev vseh vrst možne škode na objektu in oskrbovalnih povezavah, 

- ocenjevanje rizika za vse vrste škode, 

- ocenjevanje potrebe po zaščiti pred strelo s primerjavo posameznih rizikov s tolerančnim rizikom RT, 

- ovrednotenje stroškov izvedbe zaščite pred strelo glede na stroške brez zaščitnih ukrepov. 

 
Iz izračunov ugotovimo, da pri izvedbi strelovodne zaščite LPS v zaščitnem razredu IV in pri izvedbi 
prenapetostne zaščite SPD IEC 62305-4 dosežemo, da so izračunani riziki R po vseh štirih vrstah izgube manjši 
od tolerančnih rizikov RT. 
 
Izvedba strelovodne napeljave 

Lovilni sistem 
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Predvidena je izvedba lovilnega sistema z Al-u žico Φ8 mm kot lovilnim vodom, ki se položi po strehi in fasadi 
objekta. Okrog štrlečih delov na strehi se prav tako položi Al-u žica in poveže na lovilni vod. Lovilni vod se poveže 
na glavne odvode. 
Strelovodni lovilci morajo biti izvedeni tako, da je izvedena zaščita po principu kotaleče krogle polmera 60m, kar 
ustreza IV zaščitnemu nivoju. 
 
Odvodni sistem 
 
Strelovodni odvodi odvajajo tok strele od točke udara do zemlje in omogočajo : 
- več paralelnih poti 
- minimalno dolžino paralelnih poti 
- izenačitev potencialov s prevodnimi deli objekta, ki morajo biti skladni z dimenzijami vodnikov po tabeli iz TSG-

N-003:2013. 

Razdalja med navpičnimi odvodi in posameznimi horizontalnimi krožnimi povezavami so prikazane v tabeli 

spodaj: 

 

VRSTE LPS RAZDALJE MED ODVODI (m) Radij kotaleče krogle (r) 

I 10 20 m 

II 10 30 m 

II 15 34 m 

IV 20 60 m 

 
Pri našem objektu se za odvodni sistem LPS uporabi žica Al-u Φ8mm, ki se položi po fasadi do merilnega spoja 
na višini 1,8 m. Od merilnega spoja se položi trak Fe/Zn 25x4mm2 do temeljnega oziroma krožnega ozemljila. 
 
Ozemljitveni  sistem 
 
Pri razpršitvi toka strele v zemljo se zmanjšujejo prenapetosti s primernim razporejanjem ozemljil. V splošnem je 
nizka ozemljilna upornost manjša od 10 Ω, najprimernejša. V našem primeru imamo notranji sistem SPD izveden 
s prenapetostnimi odvodniki na vseh vstopajočih električnih vodnikih v objekt v skladu s SIST EN 62305-4. Glede 
na navedeno mora biti ozemljilna upornost Roz = < 5 Ω. 
 
Za ozemljilo je predviden trak Fe/Zn 25x4 mm2. Ozemljilo se položi kot krožno ozemljilo v razdalji 1,0 m okrog 
objekta v zemlji 0.6 m globoko. V temeljih je potrebno povezati na ozemljilo vse večje kovinske mase objekta. 
 
Na ozemljilo se vežejo tudi glavna zbiralka za izenačitev potenciala, kakor tudi razdelilniki elektro, telekom, catv. 
Ozemljitev se poveže tudi s sosednimi ozemljili obstoječih objektov v bližini. 
 
Predvidena je tudi povezava ozemljila do vseh posameznih kovinskih delov objekta (ograje, pregrade, kovinski 

okvirji vrat). 

Pregled, preiskus in meritve LPS je potrebno izvesti po njegovi končani izvedbi. 
Redni periodični pregled sistema zaščite pred strelo je potrebno izvajati vsaka 4 leta pri zaščitnih nivojih III in IV. 
Pregled je potrebno izvesti z dodatkom E7 standarda SIST EN 62305-3.  
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Pregled mora potekati skladno z dokumentacijo, ki mora vsebovati osnovne podlage za posamezne rešitve, opis 
zunanjega in notranjega LPS, razporeditev, uskladitev in nameščanje SPD, tehnične načrte, skupaj z načrti za 
povezave izenačitve potencialov. 
 
O vsakem pregledu je potrebno sestaviti zapisnik in vanj vnesti ugotovljene izmerjene vrednosti.  
 
Iz zapisnika mora biti razvidno, da je vgradnja LPS brezhibna, oziroma katera popravila so potrebna, da bo 
brezhibna. V zapisniku mora biti skica  oštevilčenih odvodov, ki omogoča, da je meritve kadar koli ponoviti. 
Navedene morajo biti kovinske mase, katerih galvanska povezava je bila priskušena. V zapisniku morajo biti 
natančno navedeni uporabljeni merilni instrumenti. Zapisnik mora zajemati vse dejavnosti, navedene v točkah 
7.1, 7.2 in 7.3 dodatke E/, standarda SIST EN 62305-3 in ga mora izvajalec pregleda podpisati. Podan mora biti 
tudi rok naslednjega pregleda. 
 
Izvedba strelovodne inštalacije se izvede v skladu z risbami v sklopu elektro načrta. 

 

POVZETEK IZ NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ 

 

V načrtu PZI za izgradnjo Ribogojnice v občini Kobarid, se obravnavajo naslednje strojne instalacije: 

- talno ogrevanje v poslovnem (upravnem) objektu 

- energetska oskrba poslovnega aneksa za toplotne potrebe s toplotno črpalko zrak/voda  

- ogrevanje, hlajenje in razvlaževanje prostorov vališča 

- prezračevanje sanitarnih, pomožnih in funkcionalnih prostorov 

- vodovod, kanalizacija, hišni priključek vode, požarno varstvo 

- priprava tople potrošne vode s toplotno črpalko zrak/voda  
 

OGREVANJE,  HLAJENJE 

Transmisijski izračun je izdelan v skladu s SIST EN, z upoštevanjem standardov ter podatkov iz gradbenega 

projekta. Zunanja projektna zimska temperatura je -70C (Kobarid). Projektne temperature prostorov so v skladu s 

pravilniki in so razvidne iz ostale dokumentacije. Predvideno je talno ogrevanje. 

Poslovni aneks: 

Vsi delovni in funkcionalni prostori se ogrevajo s sistemom talnega ogrevanja. Talno ogrevanje sistema kot Uponor 
izvedemo s polaganjem visokotlačno zamreženih polietilenskih cevi po DIN 16892 in DIN 4729 s 5 x difuzijsko 
zaporo po DIN 4726 v estrih debeline min. s = 5,0 cm. Cevi so pritrjene na sistemsko ploščo, ki imajo raster Vz = 
11, 16,5, 22 cm. V obsegu dobave talnega ogrevanja so sistemske plošče, osnovna izolacija pa je v obsegu 
gradbenega dela. Na sistemske plošče položimo cevi  16,0 x 2,0 mm in jih pritrdimo s posebnimi pritrdilci na mrežo. 
Obrobni trak, ki ga položimo ob notranjih stenah prostora mora po položitvi estriha gledati iz estriha, do višine 
potrebne za položitev talne obloge. V estrih dodajamo plastifikator, da dosežemo pravilno strukturo in kvaliteto 
estriha. Cevne povezave so speljane na kompaktne razdelilce talnega ogrevanja na ustreznih lokacijah v vsaki 
etaži. Regulacija talnega ogrevanja je izvedena centralno z regulacijo v TČ. Za talno ogrevanje je predviden 
temperaturni režim ogrevanja max. 35/30 C. Regulacija temperature posameznih prostorov oz. zank se izvaja v 
omaricah talnega ogrevanja z regulacijskimi ventili na posameznih zankah talnega ogrevanja.  
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Za pokrivanje vseh toplotnih potreb po ogrevanju in prezračevanju za poslovnega (pisarniškega) dela objekta je 

predvidena vgradnja  toplotne črpalke sistema zrak/voda, ki je locirana v posebnem prostoru v pritličju objekta. 

Predvidena je vgradnja toplotne črpalke, ki izkorišča toploto zraka in jo pozimi transformira v medij - toplo vodo 

sistema 50/450C (max. 550C). 

Celotni primarni sistem TČ zajema zunanji del in notranji del z vgrajenim bojlerjem za sanitarno toplo vodo, obtočno 

črpalko, sisteme varovanja z zaprto raztezno posodo in varnostnim ventilom, regulacijo/avtomatiko delovanja, 

razvodne cevi med zunanjim in notranjim delom za prenos grelnega medija (tekoča in plinasta faza). Sekundarni 

sistem ogrevanja predstavljajo povezave med TČ in etažnimi razdelilci ogrevanja. 

Na zahtevo investitorja se hlajenje izvaja samo v prostorih prodajalne. Predviden je samostojni »multisplit« sistem (dvojček) z 
vgradnjo ene zunanje enote in dveh notranjih stenskih enot. Regulacija temperature se izvaja z daljimnskimi upravljalniki. 
Odvod kondenzata se vodi v najbližnjo kanalizacijo preko sifonov oz v drenažo. 
 

Vališče: 

Za ogrevanje, hlajenje in razvlaževanje vališča, to je prostora »Lasca RAS« in Valilnice je predvidena vgradnja 

samostojnih »split« sistemov.  

Sistemi so sestavljeni iz notranjih stenskih hladilnih enot in zunanjih hladilnih enot, cevnih povezav iz Cu cevi za 

prenos hladilnega medija (parna in tekoča faza) ter električnih povezav. Sistemi delujejo neodvisno od ostalih 

sistemov. Notranje stenske enote se namestijo na ustrezno mesto nad vrati. Zunanje enote se namestijo na fasadi 

objekta. Odvodi kondenzata se vodijo v najbližnje priključke kanalizacije preko sifonov oz. v drenažo. 

PREZRAČEVANJE 

V sklopu poslovnega dela objekta je predvidenih nekaj samostojnih sistemov odsesovanja za sanitarije, prodajalno, 

garderobo in sušilnico z lokalnimi ali cevnimi odvodnimi ventilatorji. 

Zrak vstopa v predmetne  prostore iz hodnika skozi vrata in skozi zunanja okna. Odvod je preko prezračevalnih 

ventilov in rešetk vgrajenih v odvodne kanale pod stropom. 

Del prostorov se prezračuje z odvodnimi ventilatorji cevne izvedbe. Dobavijo se z enofaznim elektromotorjem in z 

brezstopenjskim regulatorjem vrtljajev s katerim izberemo poljubno intenzivnost prezračevanja. Odvodi slabega 

zraka se izvedejo s samostojnimi vertikalami v steni  ter izpuhom nad streho ali pa skozi fasado. Vklop in izklop 

delovanja sistema je povezan s posebnim stikalom-regulatorjem in z uro v elektro krmilni omari s čimer je možno 

nastaviti poljubni režim obratovanja. 

 

Posamezne prostore kot so lokalne sanitarije, utility, ČK in podobno se prezračujejo z lokalnimi odvodnimi 

ventilatorji. V te prostore se vgradijo ustrezni lokalni ventilatorji stenske ali stropne izvedbe. Odvodi slabega zraka 

se izvedejo s samostojnimi vertikalami v steni  ter izpuhom nad streho ali pa skozi fasado. Vklop in izklop delovanja 

sistema je povezan s posebnim stikalom. Prezračevalni kanali so iz pocinkane pločevine ustreznih debelin po DIN 

oz SIST  predpisih. Vsak priključek za distribucijo zraka mora imeti možnost regulacije količine zraka 

Za prostore vališča ni zahtev po sistemih prisilnega prezračevanja. Prezračevanje tega dela objekta se vrši občasno 
skozi okna in vrata. 
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VODOVOD  IN  KANALIZACIJA 

Vodovodna instalacija 

Predložena projektna dokumentacija je izdelana ob upoštevanju Odredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS 88/12) 
ter Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, veljavni čl. 9 in 10).  

Ves vgrajeni material za izvedbo vodovodne instalacije mora biti prve kvalitete, biti izdelan v skladu s standardom 
SIST EN 805 in 806 ter mora imeti priložen veljaven atest ali certifikat. Za vso vgrajeno opremo je potrebno pridobiti 
predhodno soglasje investitorja ter nadzora. 

Objekt se priključi na javno vodovodno omrežje v skladu s proj. pogoji upravljalca le-tega KOMUNALA TOLMIN JP, 
d.o.o. (Projektni pogoji št. 117/17-Vpp z dne 20.12.2017). Tlak na mestu priključitve znaša ca 3,0bar. 

Hišni vodovodni priključek 

Hišni priključek na javno vodovodno omrežje se izvede na že obstoječe javno vodovodno omrežje v skladu s pogoji 
distributerja in sicer se izvede priključitev v že obstoječem vodomernem jašku, ki je lociran na parc. št. 537/8 k.o. 
2223-Kobarid. Priključek se izvede z razrezom obstoječega cevovoda ter vgradnjo ustreznega odcepa po 
predhodni zapori in praznjenju dela omrežja. Točen način priključitve se določi na kraju samem.  

V jašku se poleg potrebne armature vgradi hor. vodomer za hladno vodo z daljinskim odčitavanjem ter prigrajeno 
povratno zaporo. Vse cevne povezave v jašku se izvedejo s poc. cevmi ter fitingi, izstop iz samega jaška pa mora 
biti izveden vodotesno. 

OPOMBA: vsa dela priključitve na javno vodovodno omrežje ter vgradnjo potrebne merilne opreme sme izvesti 
pristojni upravljalec javnega vod. omrežja (KOMUNALA Tolmin d.o.o.), ki si lahko tudi pridrži pravico do spremembe 
velikosti vodomera ! 

Hišni priključni vod – zunanji razvodi 

Od vodomernega jaška do objekta se položi v tleh priključni cevovod. Priključni cevovod poteka ob robu cestišča 
oz. ga prečka in poteka po naslednjih parcelah: parc. št. 537/8, 558/1, 559/1, 559/2, 564/14, 3009 (vse k.o. 2223 
Kobarid) 

Pred pričetkom izvajanja del si mora investitor pridobiti pisno soglasje lastnikov glede služnosti, zaradi del ob 
javnem cestišču pa še potrebno soglasje upravnih organov ter poskrbeti za ustrezno prometno signalizacijo in 
zavarovanje gradbišča. Po končanih delih je potrebno vso signalizacijo in odstraniti, na površini pa vzpostaviti 
prvotno stanje (zatravljenje, makadam). 

Hišni priključni vod se izvede s cevjo PE80-d40x3,7/SDR11.0-12,5 bar, ki se položi na dno izkopanega jarka ca 
1,2m globoko ter dovolj ohlapno, da bo mogoče njihovo krčenje oz. širjenje vsled temperaturnih sprememb. Po 
zasipu cevi ter uspešno izvedenem tlačnem preizkusu se ca 30cm nad temenom položi PVC opozorilni trak s 
kovinskim vložkom ter ponavljajočim se napisom POZOR-VODOVOD. Zasip cevi se enako kot nabijanje izvede 
najprej ročno z drobnim neostrim materialom (do ca 1/3 višine), dokončen zasip pa se lahko izvede strojno z 
izkopanim materialom, v katerem pa ne sme biti večjih kosov (npr. kamni, skale, les, gradbeni material…). 
Prečkanje javne ceste ter vstop vodovodne cevi v objekt se izvedeta v zaščitnih ceveh, katerih konci se zaradi 
preprečitve vdora zemljine zaščitijo s termoskrčnimi spojkami.  

mailto:info@prodom.si


PROdom biro d.o.o. 

Družba za projektiranje, gradbeništvo, trgovino in storitve 

Tržaška cesta 65, 2000 Maribor 

T: +386 (0)2 320 10 45, F: +386 (0)2 320 10 47 

E: info@prodom.si 

               

www.prodom.si                                                                                             
 

ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO - OBJEKT RIBOGOJNICA  PZI št.: 2719-321-2018 15 

 

Pred pričetkom vseh del na predvideni trasi priključnega voda morajo pristojne službe na terenu označiti morebitne 
druge komunalne vode, ki jih bo potrebno prečkati ob izvedbi obravnavanega cevovoda. V primeru takšnih križanj 
z že obstoječimi ter tudi vsemi novopredvidenimi komunalijami je potrebno upoštevati naslednje min. razdalje med 
obodi cevi oz. kablov: 
 

a / vert. odmiki – križanja, vodovod iznad: 

- kanalizacija, plin, toplovod: 0,6 m  

- elektrika, telekomunikacije: 0,4 m  

b / vert. odmiki – križanja, vodovod izpod: 

- kanalizacija: 1,0 m  

- plin, toplovod, elektrika, telekomunikacije: 0,5 m  

c / horizontalni odmiki: 

- kanalizacija (fekalna, mešana) poleg ali izpod: 3,0m  

- kanalizacija (fekalna, mešana) iznad: 1,5m 

- kanalizacija (meteorna): 1,0 m  

- plin, toplovod, elektrika, telekomunikacije (poleg ali iznad): 0,8m 

- plin, toplovod, elektrika, telekomunikacije (poleg ali izpod): 1,0m 

V primeru, da predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod položiti v zaščitni cevi, ki 
vsaj 3m presega drug komunalni vod ali pa cev zaščititi z glinenim nabojem.  

Pri križanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno upoštevati tudi zahteve upravljalcev le-teh, ki pa morajo biti 
podane v ustreznih projektih in niso predmet obdelave tega načrta.  

Tlačni preizkus hišnega priključnega voda se izvede še pred zasutjem cevi vodovodnega omrežja in sicer po 
napolnjenju cevi z vodo ter popolnim odzračenjem, temp. stene cevovoda pa ne sme biti višja kot 20 C. Preizkus 

se mora izvajati po določilih SIST EN805 - poglavje 10 ter z naslednjimi dopolnili: 

 MDP = sistemski obratovalni tlak opredeljen kot največji možni obratovalni tlak v sistemu na mestu 
priključka. Če upravljalec ne določi drugače, znaša MDP za centralni vodovodni sistem 7,00 bar. 

 STP = sistemski preizkusni tlak za vse cevovode in se določi  

STP = MDPx1,5 ali STP = MDP+500kPa (kar je več).  

Predpreizkus se izvede tako, da se v vodovodu za dve uri vzpostavi tlak STP, dovoljeno je dopolnjevanje. Pred 
glavnim preizkusom se tlak ponovno dvigne na STP. Glavni preizkus traja 3 ure in je uspešen, če v tem času tlak 
v cevovodu ne pade za več kot 0,2 bar. V času glavnega preizkusa ni dovoljeno dodajanje vode ali dodatno 
dvigovanje tlaka 

Zapisnik o tlačnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN4279/del 9. 
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Notranja vodovodna instalacija 

Takoj za vstopom vodovodne cevi v objekt se vgradita Ms krogelni zaporni ventil ter samodejni fini filter s 
posrebreno mrežico (mrežica pod 105μm), priporočljiva pa je tudi vgradnja Zn-galvanske naprave za zaščito pred 
vodnim kamnom in korozijo cevovodov (npr. AQUABION ali POLAR). 

Celotna notranja vodovodna instalacija se izvede s sistemskimi kompozitnimi plast. cevmi za vodovodne instalacije 
(PE-xb/Al/PE80, npr. GEBERIT-MEPLA, REHAU db20 ali UPONOR), ki se spajajo s hitrospojnimi fitingi. Pri njihovi 
montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Uporabiti se smejo le cevi priznanega proizvajalca, ki imajo 
sistemski atest (proizvajalca in ne dobavitelja) za uporabo v tovrstnih instalacijah ter omogočajo tedenski 
kratkotrajni (3-4ure) dvig temperatur do 75°C.  

Vse cevi je potrebno tudi toplotno zaščititi in sicer se uporabi samougasljive izolacijske žlebake (λ≤0,04W/mK pri 
10°C), debelina izolacije naj bo v skladu z zahtevami DIN 1988/200:2012 (vidno položene cevi debelina izolacije 
večja ali enaka naz. premeru izolirane cevi, v tleh ali stenskih utorih zadošča debelina izolacije večja ali enaka 
polovici naz. premera izolirane cevi).  

Vsi razvodi potekajo v tleh posameznih etaž le delno tudi vidno pod stropom, dvižni vodi pa se naj enako kot 
priključki na posamezne sanitarne elemente položijo v stenskih utorih. 

Vsak sanitarni element se na vodovodno instalacijo priključi preko podometnega zapornega ventila, da ga bo tako 
mogoče v primeru potrebe (okvare in popravila) izključiti iz uporabe brez vpliva na ostale.  

Priprava sanitarne tople vode je skupna za vse potrošnike v objektu in sicer z grelnikom san. tople vode, ki je 
izveden v sklopu naprave za ogrevanje objekta.  

Zaradi razsežnosti razvodov san. tople vode je predvidena vgradnja samoregulirnega grelnega kabla, ki se ovije 
na delu razvodnega omrežja tople san. vode. Kabel se priključi na elektroomrežje in sicer preko posebnega stikala, 
kjer ga bo mogoče v primeru potrebe oz. odločitve uporabnika zgradbe izločiti iz uporabe. Priporočljiva je tudi 
vgradnja programske ure, ki ga izključi v času neuporabe zgradbe (ponoči, nedelje in prazniki), kar se izvede v 
sklopu elektroinstalacij. 
 
Fekalna odtočna kanalizacija 

Za odvod fekalnih odpadnih vod je predvidena fekalna odtočna kanalizacija. V celoti se izvede s PP odtočnimi 
cevmi ter fazonskimi kosi, ki se medsebojno spajajo z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili. Horizontalni razvodi 
se praviloma polagajo pod talno ploščo pritličja. Dvižni vodi se polagajo v stenskih utorih, horizontalni vodi pa v tleh 
posameznih etaž in sicer s padcem ca 2% proti odtočnim vertikalam ali kanalizacijskim priključnim jaškom. Odtočna 
kanalizacija se priključuje na priključne jaške zunanje kanalizacije, ki so predmet obdelave projekta ureditve okolja. 
Za primer zamašitve in potrebnega čiščenja se vgradijo potrebne čistilne odprtine. Odzračenje se spelje nad streho 
kjer je potrebno 30 cm nad streho namestiti odzračne kape.  

Priključki posameznih sanitarnih elementov na odtočno kanalizacijo se prav tako izvedejo s PP odtočnimi cevmi ter 
fazonskimi kosi. Te cevi se polagajo v montažnih stenah ali v stenskih utorih oziroma v delno v tleh z min. padcem 
2% proti odtočnim vertikalam. Vsak sanitarni element je potrebno na odtočno kanalizacijo priključiti preko vodne 
smradne zapore, to je sifona. Za odvod razlite vode so v sanitarijah predvideni še talni odtoki s sifoni, pokriti s 
pokrom. perforirano ploščico, ki morajo biti pretočne izvedbe. 
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Za vse spremembe smeri odtočne kanalizacije se uporabijo 45  elementi (v horizontali ali prehod iz vertikale v 

horizontalo, pri čemer se na glavnih vertikalah vgradi še vmesni ravni del dolžine 25cm). Priključki hor. odtočnih 
vodov na odtočne vertikale se lahko izvedejo pod kotom 87 , vendar ne sme biti protitoka.  

Za odvod kondenzata od hladilnih naprav se izvede posebna odtočna kanalizacija, ki se na fekalno kanalizacijo 
priključi preko posebnih stenskih sifonskih zapor. Ta kanalizacija se sicer izvede enako kot fekalna s PP odtočnimi 
cevmi ter priključi na drugo kanalizacijo zgradbe. 

 
Sanitarna oprema 

Vsa vgrajena sanitarna oprema naj bo I. kvalitete, tip in barve pa naj bodo po izbiri investitorja. Razporeditev je 
razvidna iz priloženih načrtov, opis pa iz popisa materiala in del. 

Splošno 

Za vsa v tem načrtu predvidena dela je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje pri pristojnem Upravnem 
organu. Za potrebe izvajanja del je bil izdelan pričujoči načrt za izvedbo (PZI). Med izvedbo del je potrebno za vsa 
odstopanja od dokumentacije pridobiti soglasje odg. projektanta ter nadzora, vse spremembe pa vrisati v projekt 
izvedenih del (PID), ki se po zaključku del izroči investitorju. 

Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj se izvede tlačni preizkus (na 
vodovodni instalaciji z vodnim tlakom 11 bar v času 2 uri, na odtočni kanalizaciji z zalivanjem z nadtlakom 0,1 bar 
na najvišji točki v času 15 minut, pri čemer se po koncu preizkusa merjene vrednosti ne smejo za več kot 2% 
razlikovati od začetnih), po končani fini montaži pa še preizkusni pogon z regulacijo armatur ter vseh elementov in 
naprav. Investitorju je potrebno izročiti tudi vse garancijske liste, ateste in proizvajalčeva navodila za uporabo po-
sameznih proizvodov ter ga poučiti o delovanju celotne instalacije ter njenih posameznih sestavnih delov. 

Tik pred pričetkom uporabe se izvede tudi dezinfekcija omrežja sanitarne vode, kar sme izvesti le, pooblaščena 
oseba, ki mora tudi izdala potrebno potrdilo o ustrezni kvaliteti vode (mikrobiološka in fizikalna analiza) in sicer na 
podlagi odvzetih vzorcev vode.  

Ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest.  
 

ZAKLJUČEK 

Za celotno instalacijo in opremo je vgraditi elemente, ki po dimenziji in kvaliteti ustrezajo SiST ali DIN standardom. 

Po montaži se izvršiti regulacija armatur, celotna instalacija pa se izpere, razmasti in dezinficira.  

Za vsa v tem načrtu predvidena dela je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje pri pristojnem Upravnem 
organu. Za potrebe izvajanja del je bil izdelan pričujoči načrt za izvedbo (PZI). Med izvedbo del je potrebno za vsa 
odstopanja od dokumentacije pridobiti soglasje odg. projektanta ter nadzora, vse spremembe pa vrisati v projekt 
izvedenih del (PID), ki se po zaključku del izroči investitorju. 
 
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj se izvede tlačni preizkus (na 
vodovodni instalaciji z vodnim tlakom 11 bar v času 2 uri, na odtočni kanalizaciji z zalivanjem z nadtlakom 0,1 bar 
na najvišji točki v času 15 minut, pri čemer se po koncu preizkusa merjene vrednosti ne smejo za več kot 2% 
razlikovati od začetnih), po končani fini montaži pa še preizkusni pogon z regulacijo armatur ter vseh elementov in 
naprav. Investitorju je potrebno izročiti tudi vse garancijske liste, ateste in proizvajalčeva navodila za uporabo po-
sameznih proizvodov ter ga poučiti o delovanju celotne instalacije ter njenih posameznih sestavnih delov. 
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Vodovodni sistem je potrebno izprati in razkužiti (klorni šok) in pridobiti analizo kvalitete vode. Instalacijo  je izvesti 
po splošno veljavnih  navodilih  in  po  navodilih proizvajalcev opreme. Elementi, ki so v stiku s pitno vodo morajo 
izpolnjevati pogoje SiST EN805 in pogoje pravilnika o pitni vodi Ur.l.RS 19/2004. 
 

Po končani montaži in pred zakritjem cevovodov se za toplovodne instalacije izvede hladni tlačni preizkus s tlakom, 

ki naj bo 1,5 krat večji od obratovalnega oz. min. 4,0 bar. Tlačna preizkušnja naj traja min 2 uri, na koncu preizkusa 

pa tlak ne sme pasti več kot 2 % od začetnega preizkusnega tlaka.  

Pred spuščanjem v pogon je potrebno celotni sistem toplotno preizkusiti z največjo delovno temperaturo. Po 

opravljenih preizkusih je potrebno izvesti preizkusno obratovanje, pri čemer je potrebno doseči vse parametre, ki 

so predvideni v izračunih. Pri tem je potrebno izvršiti regulacijo posameznih sistemov tako, da se dosežejo 

predvideni parametri. 

 

Za realizacijo  si mora investitor priskrbeti ustrezni strokovni nadzor ter izbrati ustreznega kvalitetnega izvajalca posameznih 
del. 
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