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Risbe 
 
PRILOGE (V TEHNIČNEM POROČILU): 
           
            PRILOGA 0 - zahtevane varnostne razdalje rezervoarja UNP 
            PRILOGA 1 - zasip plinovoda 
            PRILOGA 2 - odmiki instalacij do plinovoda 
            PRILOGA 3 - detajl glav. pož. pipe in plinsko reduc.                       mer. postaje 
            PRILOGA 4 - prehod plinovoda skozi zid 
            PRILOGA 5 -  shema instal. plina v kineti 
 
 
 

1. situacija – vodovod, zunanja plinska instalacija UNP 
2. tloris pritličja – vodovod  
3. tloris pritličja - kanalizacija 
4. tloris pritličja – talno ogrevanje, plin 
5. tloris pritličja – prezračevanje 
6. tloris pritličja – hlajenje, odvod kondenza 
7. tloris kleti - tehnični prostor, cevovodi, freonske povezave, hlajenje 
8. shema ogrevanja in STV 
9. principielna shema zraka – kuhinja 
10. principielna  shema freonske instalacije 
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 TEHNIČNO POROČILO 
 
1.  ZUNANJI VODOVOD 
 
 
1.0. Splošno  
 
Obstoječi vrtec je priključen na vodovod preko vodomera DN50/20 (notranja 
hidrantna mreža) lociranem v objektu. Le ta se prestavi oziroma zamenja z 
vodomerom DN 40.  

 
 
1.1. Gradbena dela 
 
 
Predvidena vodovodna instalacija se izvede s priklopom na obstoječ vodovod preko 
vodomernega mesta lociranem na začetku investitorjevega kompleksa preko 
vodomera DN40. 
 
Cevi se polagajo v izkopan jarek v globini 1,2 do 1,3 m na izravnano plast drobnega 
neostrega peska oz mivke. Izkopi za jarek so strojno-ročni (80% - 20%) predvidena 
III. - V. kategorija zemljišča. Povprečna globina izkopa znaša 1,3 m z upoštevanjem 
potrebnega razpiranja v skladu s predpisi o varstvu pri delu.Izkopi na lokacijah 
komunalnih vodov so se izvajali ročno. Na očiščeno dno jarka se je pripravila 
posteljica iz mivke. Zasip cevovoda se je vršil do višine 20 cm nad temenom ročno z 
neostrim peskom ali mivko nakar je sledilo ročno komprimiranje tako, da ne pride do 
poškodbe cevi. Nad ročnim se je izvršil strojni zasip v plasteh po 30 cm s sprotno 
komprimacijo plasti do višine terena.  
 
 
1.2. Prečkanje komunalnih vodov 
 
Izvajalec del si je pred pričetkom del bil dolžan pridobiti točne podatke o legi 
komunalnih vodov, jih zakoličiti na mestih križanj in njihovi neposredni bližini.  
 
 
 
 
1.3. Označba cevovoda  
 
Cestne kape armatur so opremljene z AB podstavki, vso podzemno armaturo pa 
označena z ustreznimi označevalnimi tablami. Prav tako je na višini 30 cm nad 
temenom  cevi ob zasipavanju cevovoda položen PVC opozorilni trak z napisom 
"POZOR VODA" v celotni dolžini trase.  
 
1.4. Izpiranje oz odzračevanje cevovoda 
 
Izpiranje in odzračevanje cevovoda se predvidi preko hišnega priključka. 
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1.5. Pregled, tlačna preizkušnja in dezinfekcija 
 
Po končanih montažnih delih in pred končnim zasipom trase je izveden pregled s 
strani nadzornega organa ki preveri izvedbo vozlišč, prebojev, prehodov in ugotavlja 
skladnost izvedenih del s projektom (sidranje lokov, vozlišč itd). Pred dokončnim 
zasipom je potrebno izvesti tudi tlačni preizkus. Tlačni preizkus se sestoji iz 
predpreizkusa in glavnega preizkusa. Vsa vozlišča v času tlačnega preiskusa morajo 
biti nezasipana.  
Izvajalec je dolžan napisati izčrpno poročilo testiranja in predložiti diagrame iz 
registrirnih instrumentov, zapis o merjenju, temperature cevi in okolice in vsa 
obvestila o lomih, puščanju cevovoda ter po končanem testiranju predati en izvod 
dokumentov nadzornemu organu.  
Izvajalec je dolžan popraviti vse napake na cevovodu, ki so jih ugotovili v času 
testiranja, po navodilih nadzornega.  
Po končani tlačni preizkušnji vseh cevovodov, se cevovod kompletira z vsemi 
armaturami in spojnimi vari tako, da je v celotni dolžini povezan. Nato je izvedena 
dezinfekcija cevovoda s sredstvom, ki ga določi sanitarni inšpektor. Po končani 
dezinfekciji se cevovod izpere in ustrezno časovni reakciji dezinfekcijskega 
sredstva(običajno 12 ur) je potrebno odvzeti vzorce vode in pridobiti atest pristojnega 
zavoda o izvršeni dezinfekciji - izvedbena dokumentacija (Zavod za zdravstveno 
varstvo).  
Po končanih vseh preizkusih in dezinfekciji ter popravilih so vozlišča zasipa in teren 
vzpostavi v prvotno stanje.  
 
 
1.6. Tehnični Izračun velikosti vodomera in porabe vode 
 
 

Tip zgradbe 6           

            

vsota pretokov - stanovanje tip 1: 
(brez stalnih porabnikov) 

 vsota pretokov - stanovanje tip 2: 
(brez stalnih porabnikov) 

 

iztočno mesto 
števil

o 
VR, HV VR, TV   iztočno mesto 

števil
o 

VR, 

HV VR, TV   

[l/s] [l/s]   [l/s] [l/s]   
WC (tlačni 
ventil)         

WC (tlačni 
ventil)         

WC (kotliček) 19 2,47     WC (kotliček)         

umivalnik 32 2,24 2,24   umivalnik         

kopalna kad 4 0,6 0,6   kopalna kad         

tuš 1 0,15 0,15   tuš         

pralni stroj 3 0,75     pralni stroj         

bide         bide         

pisoar 1 0,3     pisoar         
pomivalno 
korito 5 0,35 0,35   

pomivalno 
korito         

pomivalni stroj 2 0,3     pomivalni stroj         
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drugo       drugo       

drugo       drugo       

za stanovanje 
VR 

= 7,16  + 3,34  = 
10,
5 

l/
s za stanovanje 

VR 
=       

l/
s 

število 
stanovanj 1   

število 
stanovanj     

iztočna mesta izven stanovanj: 
(razen stalnih porabnikov)   

iztočna mesta izven stanovanj: 
(razen stalnih porabnikov)   

drugo       drugo       

drugo       drugo       

skupaj za celotni objekt VR, skupno = 10,5 l/s     

            

vodomer za 
stanovanje: 

HV TV   vodomer za 
stanovanje: 

HV TV   
G 1 
1/2" 

G 1 
1/4"         

 max. dov. izgube 
[mbar]: 1000 1000   

 max. dov. izgube 
[mbar]: 

100
0 1000   

VR, HV [l/s] : 7,16 3,34   VR, HV [l/s] :       
Vposamezne porabe > 0,5 

l/s?:       

Vposamezne porabe > 0,5 
l/s?:       

Vs      [v  l/s] : 4,08 2,68   Vs      [v  l/s] :       

Vs       [v m³/h] : 14,68 9,66   Vs       [v m³/h] :       
DN sprememba [-

1/1]:       

DN sprememba [-
1/1]:       

Vmax    [v m³/h] : 20,0 12,0   Vmax    [v m³/h] :       
p stan.vodomer HV 

[mbar]:
538 648 

  

p stan.vodomer HV 
[mbar]:

    
  

            

določitev Vs za objekt 
  

hišni vodomer: 
G 1 
1/2"   

VR, celotni objekt          [l/s] : 10,50    max. dov. izgube [mbar]: 300   

Vposamezna poraba > 0,5 l/s?:     Vs      [v  l/s] : 4,89   

Vstalna poraba [l/s]:     Vs       [v m³/h] : 17,61   

VS na hišnem vodomeru [l/s]: 4,89   DN sprememba [-1/1]: -1    

      Vmax    [m³/h] : 12,0   

    Vn       [l/s] : 1,7   

      phišni vodomer   [mbar]: 646   
 
 
 
 
Izberem vodomer DN40. 
 
 



 

 

6 
 

 
 
1.6. Zaključek 
 
Po opravljenem tlačnem preizkusu je izvedeno izpiranje in dezinfekcija cevovoda v 
skladu z veljavnimi sanitarnimi predpisi in opravljena mikrobiološko analizo vzorcev 
pitne vode s strani pooblaščene institucije, ki o rezultatih analize poda poročilo. Ves 
vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po veljavnih standardih in opremljen 
z ustreznimi veljavnimi atesti. Po izvršenih montažnih delih je na celotni trasi izvršen 
geodetski posnetek in ga vnesti v kataster komunalnih naprav.  
 
 
 
 
 
 
2. NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA  
 
 
2.1. Splošno 
 
Projekt obsega instalacijo notranje vodovodne instalacije s priključitvijo na zunanji 
vodovod. Vodovodno omrežje sanitarne pitne vode je predvideno kot pretočno na 
način, da ne pride do zastajanja vode v ceveh. Ogrevanje sanitarne tople vode se 
vrši preko toplotnih črpalk zrak/freon/voda.  
 
2.2. Vodovodna instalacija 
 
2.2.1. Cevno omrežje 
 
Notranje cevno omrežje je predvideno iz jeklenih nerjavnih cevi iz avstenitnega 
CrNiMo jekla spojenih z mapress nerazstavljivimi spoji (npr. Geberit Mapress), 
razvodi za dovode do oz. priključke posameznih sanitarnih elementov pa s 
polietilenskimi gibljivimi cevmi, prehodnimi fazonskimi kosi in priključki (npr. Geberit 
Mepla sistem za pitno vodo).   
Vsi razvodi potekajo v talni plošči, vidno ali zidnih utorih. Cevi so speljane s padcem 
proti vodomeru. Pred vsakim iztočnim mestom je predviden podometni ali kotni 
regulacijski ventil. 
Vse cevi je potrebno ustrezno toplotno izolirati:  
- hladna voda vidno in v zidovih oz. tlakih prostorov: izolacijski žlebaki z zaprto 
celično strukturo (npr. Savalit, Armaflex ali Plamaflex) debeline izolacije do DN 40 
minimalno 13mm, do DN 200 minimalno 38mm  
- cevi za toplo vodo vodene v zidovih oz. tlakih ogrevanih prostorov, izolacijski 
žlebaki z zaprto celično strukturo (npr. Savalit, Armaflex ali Plamaflex) debeline 
izolacije do DN 40 minimalno 13mm,  
- dovod vode v objekt mora biti izveden tako, da se prepreči morebitne kakršnekoli 
mehanske in druge poškodbe zaradi atmosferskih vplivov.   
Sanitarni elementi so opremljeni z MS ventili ali kotnimi regulacijskimi ventili tako, da 
je omogočeno ustrezno vzdrževanje armatur.  
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WC školjke so z zadnjim odtokom, opremljene z nizkomontažnim izplakovalnikom, 
držalom za toaletni papir, WC metlico in obešalnikom za obleko. Predvidene so tudi 
otroške WC školjke.  
Umivalniki so različnih velikosti in so opremljeni s stoječo enoročno armaturo, s 
sifonom, ogledalom, etažero, držalom za papirnate brisače in milnikom za tekoče 
milo. Za prhanje so predvidene pršne in kadi s sifoni, držali za milo in brisače. Višine 
posameznih sanitarnih elementov je potrebno uskladiti z investitorjem in s 
Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za vrtce. 
 
2.2.2. Ogrevanje sanitarne tople vode  
 
Za potrebe ogrevanja sanitarne tople vode je predvidena toplotna črpalka zrak/freon/ 
voda (po SIST EN 255-3) skladno s smernico TSG 01-004-2010, ki je namenjena 
tudi za ogrevanje. 
Predvideno je občasno pregrevanje vode na temperaturo min. 700C skladno z 
zahtevami standarda SIST EN 806 za varovanje sistema pred pojavom bakterij 
(legionela), ki se vrši avtomatsko po tedenskem programu (v času odsotnosti 
uporabnikov objekta – v noči od sobote na nedeljo) za vse sisteme ogrevanja 
sanitarne tople vode.    
 
2.2.2.1 Izračun velikosti bojlerja 
          
         
 

PRIPRAVA STV – VRTEC 
   

         
 

POTREBNA MOČ ZA PRIPRAVO STV 
   

    
 

Za posamezno vrsto sanitarnega elementa 
je potrebna toplotna moč: 

   
    
         
 

Qi=(Vi×ΔTi ×1,2 ×cp×φi×ni)/3600 [ W ] 
  

   
         
 

Celotna moč znaša: 
   

         
 

Qcel = ∑Qi  [ W ] 
    

         
         
         
         
 

Vi - poraba vode pri enkratni uporabi 
   

 
ΔTi(K) - temperaturna razlika Ti-10 

   

 
1,2 - faktor izgub 

   
 

cp (J/kgK)- specifična toplota vode 4200 
  

 
φi – faktor istočasnosti – ( za poslovne 
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objekte velja φi =1 ) 

   

 
ni – število istovrstnih sanitarnih elementov 

   

         
 

Qi =(Vi × ΔTi × 1,2 × cp × φi× ni) / 3600 [ W ] 
  

   
         
 

Celotna moč znaša: 
   

         
 

Qcel = ∑Qi  [ W ] 
    

         
  

sanitarni element ni Vi ΔTi φi Qi  
1. umivalnik 32 10 35 1 15680  
2. bide 0 10 35 1 0  
3. tuš 2 50 30 1 4200  
4. kopalna kad 5 200 30 1 42000  
5. pomivalno korito 5 50 35 1 12250  
6. iztočna pipa DN15 0 50 35 1 0  
7. trokadero 2 50 35 1 4900   

drugo 0 
    

  
drugo 0 

    
         
  

Qcel = ∑Qi  [ W ] 
  

Qcel = 79.030 
         
         
 

PRIKLJUČNA MOČ 
    

         
 

Čas segrevanja: ts = 2 h ts = 3 h 
  

         
 

Čas porabe: tp = 1 h 
  

         
         
 

Qpriklj = (Q×tp)/(ts + tp) [ W ] 
    

     
         
 

Qpriklj = 
 

19.758 W 
  

         
         
 

VOLUMEN AKUMULATORJA STV 
   

         
 

V=((3600×(Qcel-Qpriklj)×tp)×1,2×1000)/(cp×ΔT×ρ) 
 

  
         
 

ΔT(K) - temperaturna razlika  ΔT= 60 K 
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cp (J/kgK)- specifična toplota vode cp= 4200 J/kgK 

 
ρ (kg/m3)-gostota ρ  983 kg/m3          

 
V= 1.034 l 

     
         
 

Izberem akumulator volumna 1500l s toplotnim izmenjevalcem s 
priključno močjo 20 kW(65/60)º C ter dodatnim električnim grelcem 9 
kW. 

 
 
 
         
         
         
 

IZRAČUN VARNOSTNEGA VENTILA ZA POTREBE PRIPRAVE STV  
         
 

Tabela za dimenzioniranje varnostnega ventila v sistemu priprave STV 
po DIN 4753: 

 
 

 

  

       

         
 

Pri velikosti varnostnih ventilov nad DN 25 se za izračun uporabi 
naslednja formula: 

 
         
 

P = G×1,63 
     

         
 

P – priključna moč toplotnega izmenjevalca (kW)  
G – izračunan masni pretok sanitarne tople vode (kg/h)  
      

     
         
 

Q - priključna moč toplotnega izmenjevalca (kW):   
Q =  20 kW 

     
         
 

Vsp - volumen akumulacije (litrov):  
 

Vsp = 1500 l 
     

         
 

pst - staticni tlak v sistemu sanitarne vode (bar): 
 

pst = 4,5 bar 
     

         
         
 

pSV - tlak odpiranja varnostnega ventila 
 

pSV > pst / 0,8  [bar] 
     



 

 

10 
 

      
         
 

psv= 5,625 bar 
     

         
 

Tabela za izbor nazivnega tlaka varnostnega ventila v sistemu priprave 
STV: 

 
         
         

 

  

        

         
         
         
 

Izbran varnostni ventil: 
     

         
 

DN 20 s tlakom odpiranja pSV =  8 bar. 
  

         
         
 

IZRAČUN RAZTEZNOSTNE POSODE – STV PO DIN 4807 T5  
         
         
 

pSV - tlak odpiranja varnostnega ventila [bar] 
 

pSV=  8  bar 
     

         
 

Tmax * maksimalna temperatura: 
 

Tmax=  75 °C 
     

         
 

e - procentualni raztezek vode glede na volumen vode pri 10°C:   
 

e = 2,49 
      

         
 

Vsp - volumen akumulacije: 1.500 l 
 

Vsp =  1500 l 
    

         
 

Ve - raztezek vode v sistemu v litrih 
         
 

Ve =e×( Vsp/100) 
 

  
 

Ve = 37,35 l 
     

         
         
 

p0 - predtlak v razteznostni posodi [bar] 



 

 

11 
 

 
p0 = pst -0,2 

     

 
p0= 4,3  bar 

     

         
 

pe - maskimalni delovni tlak [bar] 
         
 

pe=pSV-20% 
     

 
pe= 6,4  bar 

     

         
 

Vexp min - minimalni volumen razteznostne posode 
         
         
 

 
 
 

       

         
         
 

Vexp min 59,36 l 
    

         
 

Ustreza razteznostna posoda za sanitarno vodo volumna 100 litrov 
pretočne izvedbe skladno z DIN 4807 T5 

 

 
         

 
 
 
2.2.2.2 Nevtralizator vodnega kamna  
 
 
Je  galvanska nevtralizacija z aktivno cinkovo (Zn) anodo za: 
- nevtralizacijo vodnega kamna in korozije 
- zaščito pred korozijo cevnih sistemov 
- sanacijo z vodnim kamnom obloženih cevovodov 
- katodno zaščito jeklenih in bakrenih cevi 
 Namenjen je za vodovodne priključke po DIN 1988 z ACS in TUV GS certifikatom za 
pitno vodo.  
 
 
2.3. Gasilniki 
 
Gašenje začetnih požarov je ob pravočasnem odkrivanju najpomembnejši ukrep 
aktivne borbe proti požaru, če že ni mogoče s preventivnimi ukrepi preprečiti požara. 
Vrsta, kapaciteta in število gasilnikov je odvisna od vrste požara, požarne 
obremenitve in požarne ogroženosti oziroma nevarnosti za nastanek požara. 
Gasilniki so nameščeni na komunikacijah, ob evakuacijskih poteh, v bližini izhodov, 
na stopniščih in kjer so tudi druge naprave za gašenje. Število, tip in lokacija 
gasilnikov mora biti skladna z zahtevami Zasnove varstva pred požarom. 
 



 

 

12 
 

 
2.4 Zaključek  
 
Vsa vgrajena sanitarna oprema naj bo I. kvalitete, vrsta oz tip in barva po izbiri 
arhitekta in investitorja. Razporeditev je razvidna iz priloženih načrtov.  
Za vso instalacijo se sme uporabiti le prvovrstni material. Izvesti se mora v skladu z 
veljavnimi standardi in predpisi.  
Montaža instalacije za potrebe raznih strojev in naprav mora biti izvedena po 
navodilih in montažnih načrtih dobaviteljev opreme. 
Po končani grobi montaži in izpihovanju ter pred vzidavo oz. izolacijo stičnih mest 
cevovodov je potrebno opraviti preizkus tesnosti s tlačnim preizkusom skladno z DIN 
predpisi (DIN 1988 oz. TRWI 1988), kot sledi: 
- cevovode je potrebno napolniti z vodo in jih odzračiti, 
- preizkusni tlak mora znašati minimalno 1,5 kratnik obratovalnega tlaka – preizkusni 
tlak, na katerega mora biti preizkušena notranja vodovodna in hidrantna instalacija 
objekta mora znašati min. 7 bar, 
- čas preizkušanja po izenačitvi temperatur mora znašati min. 10 min., 
- tlak med preizkusnim časom ne sme pasti, 
- vsa mesta preizkušane instalacije morajo biti vidno tesna 
- tlačni preizkus je potrebno ustrezno dokumentirati. 
O tlačnem preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga mora potrditi nadzorni 
organ.  
Celotno vodovodno instalacijo je potrebno tudi dezinficirati skladno z DVGW predpisi 
(DVGW delovni list W291) in po navodilih, potrjenih od IVZ in opraviti mikrobiološko 
analizo vzorcev pitne vode s strani pooblaščene institucije, ki o rezultatih analize 
poda poročilo.  
Ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izveden po veljavnih standardih in 
opremljen z ustreznimi veljavnimi atesti. Po končani fini montaži je potrebno izvesti 
preizkusni pogon z vregulacijo pretokov, armatur ter vseh elementov in naprav.  
Za gašenje začetnih požarov so predvideni gasilniki za suho gašenje, ki se namestijo 
na vidna in dostopna mesta.  
 
 
2.5. Tehnični izračuni 
 
Izračun potrošnje vode je izveden na osnovi obremenilnih enot sanitarnih elementov 
po DIN 1988 T1-T8, ter se nahaja arhivskem izvodu. 
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3  NOTRANJA VERTIKALNA IN HORIZONTALNA ODTOČNA KANALIZACIJA 
 
3.1. Splošno  
 
Projekt obsega notranjo vertikalno in horizontalno odtočno kanalizacijo. Posamezne 
odtočne vertikale so speljane v zbirne jaške izven objekta, od koder se odplake 
vodijo v kanalizacijsko omrežje z odvodom v kanalizacijsko omrežje.  
 
3.2. Fekalna odtočna kanalizacija 
 
Horizontalna fekalna odtočna kanalizacija se izvede s PVC odtočnimi cevmi in 
fazonskimi kosi. Vertikalna kanalizacija vodena v instalacijskih jaških je predvidena v 
varjeni PE izvedbi s povečano zvočno zaščito dB20. Cevi se položijo v stenske utore, 
vodijo v instalacijskskih jaških oz. delno v tla in so speljane v PE vertikale, kot je to 
razvidno iz situacije. Od sanitarnih elementov in talnih iztokov so položene odtočne 
cevi z nagibom 1 - 2 % do vertikalne odtočne cevi. Odzračevanje je potrebno speljati 
nad streho, kjer se naj na višini 0,5 m nad površino namesti odzračna kapa. Vsak 
sanitarni element je potrebno priključiti na odtočno kanalizacijjo preko vodne 
smradne zapore, to je sifona. Za odvod razlite vode so predvideni talni odtoki s sifoni. 
Posamezni priključki se izvedejo na ustreznih višinah, ki znaša za umivalnike pa 50 
cm od tal, za priključke naprav pa v skladu z navodili za montažo le-teh.  
Po končani montaži je potrebno opraviti preizkus tesnosti odtočne kanalizacije in o 
tem sestaviti zapisnik, ki ga potrdi nadzorni organ.  
Vsaka vertikala se pred prehodom v horizontalo opremi s čistilnim kosom. Po končani 
montaži je potrebno opraviti preizkus tesnosti odtočne kanalizacije in o tem sestaviti 
zapisnik, ki ga potrdi nadzorni organ.  
Lokacija, število in dimenzije priključkov sanitarnih elementov v kuhinji je potrebno 
uskladiti z dobaviteljem opreme kuhinje. 
 
Odpadmo vodo iz procesa kuhinje se vodi preko  lovilca maččob. 
 
3.3. Zaključek 
 
Za vso instalacijo se sme uporabiti le prvovrstni material. Izvesti se mora v skladu z 
veljavnimi standardi in predpisi.  
Po končani grobi montaži in izpiranju ter pred obzidavo stičnih mest je potrebno 
opraviti preizkus tesnosti s tlačnim preizkusom tako, da se kompletna instalacija do 
najvišjega mesta napolni z vodo in opazuje morebitno puščanje odtočne kanalizacije. 
O tlačnem preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga mora potrditi nadzorni 
organ.  
 
 
3.4. Izračun količine odpadnih vod 
 
Izračun količine odpadnih vod po DIN 1986 T2 
 
Izračun lovilca maščob 
 

     

  premer veje       
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ELEMENT ø mm KOS Aws(l/s) Skupaj 
Aws(l/s) 

          

umivalnik 50 5 0,5 2,5 
WC 100 0 2,5 0 
pisoar 50 0 0,5 0 
trokadero 100 1 2,5 2,5 
tuš 50 0 1 0 
odtok ø50 50 4 1 4 
odtok ø70 70 12 1,5 18 
odtok ø100 100 5 2 10 
pralni stroj <6kg 50 0 1 0 
pralni stroj 6 
do12kg 70 0 1,5 0 
SKUPAJ       37 
          

     

     

     

 Qs=k*√(∑Aws)    

  k   

 Qs=k*√(∑Aws) 0,7 37  
 Qs= 4,26 l/s  

 
Izberem lovilec maščob s kapaciteto 5 litrov na sekundo. 
 
 

  premer veje       
ELEMENT ø mm KOS Aws(l/s) Skupaj 

Aws(l/s) 

          

umivalnik 50 32 0,5 16 
WC 100 20 2,5 50 
pisoar 50 1 0,5 0,5 
trokadero 100 2 2,5 5 
tuš 50 2 1 2 
odtok ø50 50 2 1 2 
odtok ø70 70 6 1,5 9 
odtok ø100 100 0 2 0 
pralni stroj <6kg 50 2 1 2 
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pralni stroj 6 
do12kg 70 0 1,5 0 
SKUPAJ       86,5 
          

     

     

     

 Qs=k*√(∑Aws)    

  k   

 Qs=k*√(∑Aws) 0,7 86,5  
 Qs= 6,51 l/s  

 
 
Izračun in dimenzioniranje cevovodov odpadnih vod je izveden na osnovi 
obremenilnih enot sanitarnih elementov po SIST EN 12056-2 (2001.12)  in se nahaja 
v arhivskem izvodu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OGREVANJE 
 
4.1. Splošno  
 
 
Objekt stoji na delno izpostavljenem mestu z minimalno računsko temperaturo -16 
oC. Temperature posameznih prostorov so določene z ozirom na vrsto in 
namembnost prostora.  
Izračun je izvršen po metodi projektne toplotne obremenitve po SIST EN 12831 in se 
nahaja v prilogi arhivskega izvoda načrta. Koeficienti prehoda toplote so računani po 
normativih in določeni na podlagi kvalitete in sestave posameznih gradbenih 
elementov ob upoštevanju standardov in pravilnikov glede max. vrednosti le-teh 
(Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji 
stavb) in so bili povzeti iz elaborata gradbene fizike. Ogrevanje prostorov je 
predvideno s toplovodnim dvocevnim sistemom vode 35/29oC za talno ogrevanje, 
katere priprava se vrši v kompaktnih reverzibilnih toplotnih črpalkah, ki so namenjene 
tudi za ogrevanje sanitarne vode.  
 
Ogrevanje je predvideno tudi s toplotno črpalko zrak – zrak (freonska povezava), 
katera služi tudi za hlajenje. Tako je zagotovljeno ogrevanje z uporabo obnovljivih 
virov.  
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Ogrevanje kuhinje je predvideno s split sistemom – možno ja tudi pohlajevanje. 
 
Povezava notranjih in zunanjih enot je z bakrenimi cevmi – freonska povezava. 
Kvaliteta uporabljenih cevi mora biti SF-Cu. Med seboj se cevi spajajo s trdim 
lotanjem v zaščitni (najbolje N2) atmosferi. Pri izdelavi lokov je potrebno upoštevati 
minimalne razdalje krivljenja (min 3,5 * d). Pri montaži cevovodov je potrebno v 
dvižne vode namestiti oljne sifone zaključne z loki navzgor, da je omogočeno 
nemoteno vračanje olja iz hladilnega kompresorja. Po končani montaži cevi je 
potrebno sesalni-parni in povratni-tekočinski vod toplotno izolirati z 
AC/ACCOFLEXOM, ki preprečuje difuzijo pare. 
Po končani montaži in po uspelem tlačnem preizkusu z dušikom pri tlaku 24 bar se 
izvedejo vse faze vakumiranja instalacije: 
- sistem se vakumira na tlak manjši od 100 Pa oz. 1 mbar in sicer čim dlje oz. več 
vlage in zraka - ob tem morajo biti vsi zaporni elementi na cevovodu odprti 
- tako vakumirano instalacijo napolniti do tlaka 1 bar s freonom, ki je pri tem tlaku v 
plinski fazi in nase veže vlago 
- sistem ponovno vakumirati ( freon pomešan z ostanki raznih plinov in vlage se s 
tem odstrani iz instalacije) 
- sistem ponovno napolniti s čistim freonom, nakar ga ponovno izprazniti in 
vakumirati 
- tako vakumirano instalacijo napolniti na kompresorskem priključku s freonom preko 
sušilnika visokega učinka (zaradi varnosti) - pri tem se jeklenka lahko ogreje s toplo 
vodo 40C kompresor pa mora med tem obratovati. Pravilnost polnitve sistema se na 
koncu kontrolira preko pokaznega okenca, kjer se ne smejo več pojavljati mehurčki. 
V času montaže, vakumiranja ter polnjenja sistema s hladilnim sredstvom se je nujno 
ravnati po navodilih za montažo proizvajalca opreme. 
 
4.2. Instalacije ogrevanja obsegajo: 
  
- cevne razvodi do razdelilne omarice 
- cevne razvodi talnega ogrevanja od razdelilne omarice 
- freonske povezave 
 
Njihova razporeditev je razvidna iz risb. 
 
 
4.2.1. Talno ogrevanje  
 
Talno ogrevanje je predvideno po SIST EN 1264 
 
Sistem talnega ogrevanja se sestoji iz sistemskih nosilnih elementov, cevi tip  PE-Xa 
toplotno izolativnih elementov in horizontalne izolacije navedenih površin. Vertikalna 
toplotna in hidroizolacija se izvede z izolativnim  trakom višine 150 mm iz polietilena 
debeline 10 mm.  
Na predhodno položeno toplotno izolacijo so položeni nosilni elementi, ki so izdelani 
z ustreznim rasterjem za razmak cevi in so medsebojno speti, se položijo cevi v 
predpisani gostoti v utore in se fiksirajo s cevnimi držali. Ob zidovih se namesti 
izolativni trak in izvede se po celotni površini hidroizolacija s PE folijo deb. 0,2 mm. 
Dovodni priključki se položijo v razmaku 15 cm in so prav tako toplotno izolirani. 
Spajanje cevi ni dovoljeno. Vsi prehodi skozi zidove morajo biti dodatno izolirani v 
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dolžini 0,5 m. Razvodi posameznih zank gredo iz razdeline omarice. V razdelilni 
omarici so termostatski ventili na elektromotorni pogon 24V. Prostorska (lokalna) 
regulacija temperature je izvedena preko termostata vsakega prostora do 
pripadajoče razdelilne omarice, iz katere je izvedeno talno ogrevanje prostora. 
Razdelilci so vgrajeni v podometne omarice predpisane velikosti. Omarice imajo 
pokrov nastavljiv po globini, da se prilega ometu. V vsakem prostoru se namesti 
prostorski termostat v višini 1,5 m od tal. Razvodni sistemi, ki oskrbujejo posamezni 
prostor s toploto, morajo imeti hidravlično uravnotežene pretoke ogrevnega medija, s 
čimer se zagotovijo tlačne in pretočne razmere tudi pri delnih obremenitvah. 
Po končani montaži se izvede tlačni preizkus na tesnost sistema s tlakom 10 bar. 
Med nadaljnjimi gradbenimi deli je potrebno zagotoviti v sistemu stalen nadtlak 2 
bara.  
Po končanih gradbenih delih (finalna tla) je potrebno ob poskusnem zagonu 
funkcionalno preizkusiti in vregulirati vse parametre sistema talnega ogrevanja.    
 
 
4.2.2. Cevni razvodi 
 
Cevovodi so dimenzionirani po splošno fizikalnih pravilih s pomočjo računalniškega 
programa koncipiranega na toplovodnem sistemu v skladno z namembnostjo 
določenega cevovoda in sicer sistem 45/40oC za prezračevalne naprave in 
konvektorje, sistem 35/30oC za talno ogrevanje in 55/40oC za radiatorsko ogrevanje. 
Pri prehodih skozi zidove ali stropove cevovodi ne smejo biti vpeti, da jim je vsled 
temperaturnih diletacij omogočeno gibanje. Prehode vertikal skozi ploščo etaž izvesti 
v sistemu cev v cevi, s čimer omogočimo že navedeno gibanje cevi vsled 
temperaturnih diletacij.  
 
 
4.2.2.1 Toplotna izolacija cevovodnega razvoda 
  
(1) V neogrevanih prostorih je treba cevi in armature za razvod vode v ogrevalnih 
sistemih z notranjim premerom cevi do 100 mm zaščititi pred izgubo toplote s 
toplotno izolacijo. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu 
premeru cevi,če toplotna prevodnost izolacije znaša manj ali enako 0,035 W/(mK). 
Pri ceveh in armaturah z notranjim premerom, večjim od 100 mm, mora debelina 
toplotne izolacije znašati najmanj 100 mm. Pri materialih, katerih toplotna prevodnost 
ni manjša ali enaka 0,035 W/(mK), se najmanjša dopustna debelina toplotne izolacije 
preračuna po pravilih računanja prehoda toplote skladno s standardom SIST EN ISO 
12241.  
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je polovična debelina toplotne izolacije dovoljena:  
– pri ceveh in armaturah,ki oddajajo toploto v ogrevane prostore različnih 
uporabnikov oziroma lastnikov,  
– na prehodih cevi in armatur skozi stene ali strope,  
– pri križanju cevovodov,  
– pri cevnih razdelilnikih,  
– na priključnih vodih grelnih teles do dolžine 8 m. 
  
(3) Zahteve iz prvega in drugega odstavka te točke ne veljajo za cevi in armature, ki 
oddajajo toploto v ogrevane prostore istega uporabnika oziroma lastnika. 
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(4) Ne glede na določbe prvega do tretjega odstavka te točke, mora debelina 
toplotne izolacije cevi, vgrajenih v tla, znašati najmanj 6 mm. 
  
(5) Za centralno ogrevanje s temperaturo dovodne vode pod 50 °C se debelina 
toplotne izolacije cevi iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko zmanjša, 
vendar samo toliko,da toplotne izgube niso višje kot pri izolaciji cevi iz prvega 
odstavka te točke.  
 
V primeru, ko je cevovod enkrat v funkciji pretoka toplotnega medija, drugič v funkciji 
pretoka hladilnega medija mora biti izolacija z zaprto celično strukturo zaradi 
preprečevanja kondenzacije.  
 
4.2.2.2 Uravnoteženje in regulacija sistema ogrevanja  
 
(1) Razvodni sistemi, ki oskrbujejo posamezni prostor s toploto, morajo imeti 
uravnotežene pretoke ogrevnega medija.  
 
(2) Sistemi morajo biti projektirani in grajeni tako, da se doseže naravno hidravlično 
uravnoteženje sistema (sistemi razvoda z obrnjenim povratkom). Kadar iz tehničnih 
ali ekonomskih razlogov to ni mogoče, morajo biti na glavnih hidravličnih vejah 
vgrajeni elementi za ročno ali samodejno hidravlično uravnoteženje sistema z 
napisnimi tablicami in trajno oznako o potrebni nastavitvi.  
 
 
4.2.3. Preizkusi instalacije ogrevanja 
 
Za ugotavljanje kvalitete izvedenih instalacij centralnega ogrevanja je potrebno 
izvesti sledeče preizkuse: 
- hladni tlačni preizkus vseh cevovodov 
- toplotni preizkus 
- preizkusno obratovanje 
Namen hladnega tlačnega preizkusa je ugotoviti ustreznost in tesnost instalacij 
ogrevanja pri obratovalnem in preizkusnem tlaku. 
Hladni tlačni preizkus se izvede tako, da se celotna instalacija napolni z vodo in se s 
tlakom vode vodovodnega omrežja ali s tlačno črpalko poveča tlak v instalaciji na 1,5 
kratno vrednost najvišjega obratovalnega tlaka, vendar ne manj, kot 4 bar. Pri tako 
napolnjenem sistemu je treba pregledati ali je celotno omrežje centralnega ogrevanja 
tesno, tlak v mreži pa ne sme pasti v 10 min pri nespremenjeni temperaturi vode v 
instalaciji.  
Po dokončanju del na celotni instalaciji je potrebno v navzočnosti nadzornega organa 
izvesti toplotni preizkus. 
Pri toplotnem preizkusu je potrebno počasi dvigovati  temperaturo na ogrevalnem 
sistemu in pri tem stalno kontrolirati tlak v sistemu. Če začne le-ta naraščati in 
preseže za 20 % začetni obratovalni tlak, je potrebno toplotni preizkus prekiniti, 
ugotoviti napako ter vzroke za povišanje tlaka odpraviti.  
Če tlak v sistemu ne narašča, je potrebno temperaturo v ogrevalnem sistemu dvigniti 
do maksimalne obratovalne temperature, jo v tem območju zadržati ter pregledati vse 
cevovode in naprave v smislu diletacij in morebitnih deformacij vsled temperaturnih 
raztezkov. Nato je potrebno preveriti še delovanje varnostnih naprav.  
Po uspelem toplotnem preizkusu je potrebno celoten ogrevalni sistem počasi ohladiti, 
ga ponovno pregledati in ugotoviti med preizkusom nastale morebitne poškodbe.  
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Hladnem tlačnemu in toplotnemu preizkusu sledi preizkusno obratovanje, kateremu 
morajo prisostvovati pooblaščeni predstavniki izvajalca del ter nadzorni organ.  
Preizkusno obratovanje mora trajati najmanj 8 ur, največ pa neprekinjeno 72 ur. O 
vseh izvedenih preizkusih in meritvah je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga podpišejo 
vsi prisotni. Po opravljenih preizkusih je instalacija centralnega ogrevanja pripravljena 
za tehnični pregled. Instalacija mora ostati napolnjena z ogrevnim medijem. Če so v 
tem času zunanje temperature nižje od 0oC, mora izvajalec zagotoviti normalno 
obratovanje ogrevalne naprave do časa tehničnega prevzema. Stroški goriva ter 
osebja za posluževanje naprave bremene investitorja.  
 
 
 
4.2.3. Freonske povezave 
 
Povezava notranjih in zunanjih enot je z bakrenimi cevmi – freonska povezava. 
Kvaliteta uporabljenih cevi mora biti SF-Cu. Med seboj se cevi spajajo s trdim 
lotanjem v zaščitni (najbolje N2) atmosferi. Pri izdelavi lokov je potrebno upoštevati 
minimalne razdalje krivljenja (min 3,5 * d). Pri montaži cevovodov je potrebno v 
dvižne vode namestiti oljne sifone zaključne z loki navzgor, da je omogočeno 
nemoteno vračanje olja iz hladilnega kompresorja. Po končani montaži cevi je 
potrebno sesalni-parni in povratni-tekočinski vod toplotno izolirati z 
AC/ACCOFLEXOM, ki preprečuje difuzijo pare. 
 
 
4.2.4. Požarnovarnostne zahteve cevovodov 
 
Prehodi cevovodov in inštalacij skozi požarno odporne stene morajo izpolnjevati 
zahteve SZVP 408. 
 
4.3. Generator toplote 
 
Za zagotavljanje zadostne količine ogrevalnega medija, njegove distribucije in 
možnosti regulacije posameznih ogrevalnih krogov ogrevanja objekta se predvidi 
toplotna črpalka ZRAK-VODA, ki obratuje do -20 (-25) oC zunanje temperature. 
Nameščena je varnostna in pomožna oprema potrebna za varno in nemoteno 
delovanje kotlovnice in sicer:  
- regulacijski krogi posameznih ogrevalnih vej z regulatorji 
- toplovodni cevni razvod 
- zaprta membranska raztezna posoda  
- regulacijski krogi posameznih ogrevalnih vej z regulatorji 
 
 
4.3.1. Varovanje sistema 
 
Varovanje sistema je izvedeno skladno z DIN 4751/Bl 2. V ta namen je v sistem 
prigrajena ustrezno dimenzionirane zaprta membranska raztezna posoda, in sicer:  
- membranska raztezna posoda je prigrajena na skupni vod ter ustrezno 
dimenzioniranim varnostnim ventilom, predtlakom membranskega prostora in 
povezave s povratnim zbiralnikom skladno DIN 4751/T1,T2.  
 
4.4. Tehnični izračuni ogrevanja 
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4.4.1. Izračun toplotnih izgub objekta  
 
- minimalna zunanja temperatura -13oC 
- normalna pokrajina 
- notranja temperature 
kuhinjski prostori:            19- 20C 
    pisarna:     20 - 21C 
    kopalnice:     24C 
    WC:              18- 22C 
    bivalni prostori:             23- 24C 
 
-na prostori za otroke,    20 °C v 
-       na 23 °C v prostorih za nego otrok do 3 let, 
-       na 18 °C do 19 °C v športni igralnici. 
 
 
4.4.2. Koeficienti prehoda toplote U ( W / m2 K ) so povzeti iz elaborata gradbene 
fizike, kjer je izveden tudi njihov izračun. 
 
 
4.4.3 Izračun je izvršen po metodi projektne toplotne obremenitve po SIST EN 12831 
in se nahaja v arhivskem izvodu. 
 
4.4.3.1. Seznam rezultatov za zgradbo 
 

Seznam rezultatov za zgradbo Datum:   18. 03. 2020 
 

  

Toplotne izgube - koeficienti W/K 
 

Koeficient transmisijskih toplotnih izgub:         
 

  proti okolici preko plašča zgradbe ΣHT,ie   448   
 

  proti okolici preko neogrevanih prostorov ΣHT,iue   2   
 

  proti terenu ΣHT,ig   54   
 

  proti sosednji zgradbi ΣHT,ij   0   
 

Toplotne izgube zaradi prezračevanja ΣHV   425   
 

Koeficient skupnih toplotnih izgub ΣH   929   
 

  

Toplotne izgube v zgradbi W 
 

Skupne toplotne izgube zaradi toplotnega prenosa ΣΦT   19102   
 

  Toplotne izgube zaradi minimalnega prezračevanja ΣΦV,min   16049   
  

  Toplotne zahteva zaradi infiltracije 0,5·ΣΦV,inf   3160   
  

  Toplotne izgube zaradi mehanskega prezračevanja ΣΦV,su   0   
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  Toplotne izgube zaradi izrabljenega zraka ΣΦV,mech,inf   0   
  

Skupne toplotne izgube zaradi prezračevanja ΣΦV   16049   
 

  

Toplotna obremenitev zgradbe W 
 

Skupne toplotne izgube zgradbe ΣΦ   35151   
 

Skupna grelna moč (zaradi začasnega znižanja temperature) ΣΦRH   ---   
 

Projektna toplotna obremenitev zgradbe ΦHL   35151   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. PLINSKA INSTALACIJA Z DEPONIJO UNP  
 
 
5.0.  Splošno  
 
Obstoječa deponija UNP se prestavi na novo lokacijo. Plinske instalacije obstoječega 
vrtca se popolnoma odstranijo. Ogrevanje je s TČ zrak/voda. Kuhinja je predvidena 
na elektriko. Plinska instalacija ostane za potrebe ogrevanja šole. Predvidi se nova 
lokacija glavne požarne pipe, od koder se potem instalacija vodi do plinskih 
porabnikov. 
 
 
5.1. Opis instalacije 
 
Hišni priključek za potrebe objekta se izvede iz nadzemnega rezervoarja za UNP in 
glavno požarno pipo na objektu. Požarna pipa z dielektrično prirobnico se namesti na 
zunanjem zidu v omarico izdelano iz jeklene pločevine z zaščitnimi vrati s 
ključavnico. Za požarno pipo se v sami omarici namesti še plinski filter, lahko pa tudi 
regulator tlaka, elektromagnetni ventil in plinomer. Cev je speljana skozi zid objekta v 
zaščitni cevi, kjer se izvede kondenčni rog in od koder so cevi speljane do mest 
priključitve posameznih plinskih trošil. Pred vsakim plinskim trošilom se namesti ventil 
za plin in  termovarovalo. Za celotno instalacijo plina so uporabljene jeklene 
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brezšivne cevi materiala ST. 35 (Č.1212). Vse uporabljene armature morajo imeti 
atest za UNP. Cevi vodene nadometno morajo biti očiščene do kovinskega sijaja, 
antikorozijsko zaščitene z 2x premazom antikorozijske barve in prebarvane z rumeno 
barvo. 
 
 
5.2. Gradbena dela 
 
Cevi se polagajo skladno z DWGW 472 v izkopan jarek na izravnano plast mivke 
tako, da znaša kritje nad temenom cevovoda od min. 60 cm do 100 cm. Izkopi za 
jarek so strojno-ročni (70% - 30%) predvidena III. - V. kategorija zemljišča. 
Povprečna globina izkopa znaša 100 cm z upoštevanjem potrebnega razpiranja v 
skladu s predpisi o varstvu pri delu, sam jarek pa poteka večinoma ob robu ceste. 
Material izkopa se odlaga min. 50  cm od roba izkopa, po potrebi pa se odvaža v 
deponijo, kar velja predvsem za izkope v robu ceste in tam, kjer je cesta z obeh 
strani omejena. Minimalna širina izkopa jarka pri dnu mora biti za 40 cm širša od 
zunanjega premera cevovoda, vendar ne širša od 60 cm za cevovode zunanjega 
premera do 400 mm. Jarke do globine 100 cm je potrebno izvesti pod kotom 
notranjega trenja tal (naravni nagib terena) ali jih je opažiti.  
Izkopi se na lokacijah komunalnih vodov morajo izvajati izključno ročno, da ne pride 
do poškodb. 
Obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka kot tudi višinska kontrola 
objektov. Dno jarka mora biti očiščeno in planirano, na tako pripravljeno dno pa je 
izvesti peščeno posteljico iz mivke debeline 10 cm s komprimiranjem.  
Zasip cevovoda se vrši do višine 10 cm nad temenom ročno z mivko, nakar sledi 
ročno komprimiranje tako, da ne pride do poškodbe cevi. Na zasip z mivko se vrši 
ročni zasip z materialom iz izkopa, katerega granulacija ne sme preseči velikosti 50 
mm do višine 30 cm nad temenom cevi s komprimiranjem te plasti. Nad ročnim se 
izvrši strojni zasip v plasteh po 30 cm s sprotnim komprimiranjem plasti do višine 
terena. Na izpostavljenih mestih, kjer se pojavljajo vibracije zaradi prometa je 
potrebno plast mivke povečati na debelino 30 cm.   
Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasip se izvrši po 
uspešno opravljenem vizuelnem in tesnostnem preizkusu.  
 
 
5.3. Prečkanje komunalnih vodov 
 
Izvajalec del si je pred pričetkom del dolžan pridobiti točne podatke o legi komunalnih 
vodov, jih zakoličiti na mestih križanj in njihovi neposredni bližini. Vsa dela je dolžan 
izvajati  v prisotnosti upravljalca oziroma v skladu z njihovimi navodili.  
Na mestih križanj in na odsekih, kjer ni mogoče izvesti minimalnih horizontalnih in 
vertikalnih odmikov, se cevovod vodi v zaščitni PE cevi.  
 
 
5.4. Spajanje cevi in povezovanje odsekov zunanje plinske instalacije 
 
Instalacija je v celoti izvedena iz črnih brezšivnih jeklenih cevi kvalitete Č. 1212. Cevi 
so medsebojno spojene z varjenjem, armature pa z navojnimi priključki. Navojni 
priključki so premazani s tesnilno pasto TIGHT SEAL.  
Plinovod, ki poteka med rezervoarjem in objektom je položen v globini cca 80 cm, 
vendar min. v globini 60 cm in je obdan s 15 cm slojem presejane mivke ali peska. 
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Nad plinske cevi v zemlji se na višini 40 cm nad cevjo med zasipom položi opozorilni 
trak “POZOR PLIN”.  
Vse prehode plinovoda skozi stene je potrebno izvesti v zaščitni cevi, prostor med 
plinovodom in zaščitno cevjo pa je potrebno zatesniti s trajno elastičnim materialom.  
V zaščitni cevi ne sme biti spojev cevi (varjenje, vijačenje).  
Vsak plinovod se zaključi s plinsko pipo, če ni nanj vezano trošilo pa še s čepom.  
Variantno je mogoče izvesti zunanjo plinsko instalacijo tudi iz PE cevi katerih 
spajanje je predvideno z oglavki in elektrouporovnim varjenjem. Spajanje s 
prirobnično armaturo se izvede tako, da se na koncu PE cevi z elektrouporovno 
objemko privari PE končnik z letečo prirobnico oz. prehodni kos JE-PE. Spajanje 
fazonskih PE kosov in armatur je prirobnično. 
Vse vgrajene cevi PE cevi morajo imeti trajno oznako proizvajalca, ki mora vsebovati 
tip materiala, premer, standard, leto izdelave, proizvajalca, besedo "PLIN" in črto 
rumene barve RAL 1018 po celotni dolžini cevi skladno z DWGW predpisi. Cevi 
dolžin krajših od 80 cm ni dovoljeno vgrajevati. 
Cevi je potrebno pred varenjem radialno in čelno ostrgati na točno dimenzijo oglavka, 
predvideno mesto spoja razmastiti z alkoholom in spoj centrirati v držalnem orodju. 
Varenje cevi se praviloma vrši ob trasi, za varenje odsekov, ki se varijo v jarku , pa je 
potrebno le-tega ustrezno razširiti in poglobiti za cca 30 cm. Spust cevovoda na 
posteljico iz mivke je potrebno opraviti tako, da ne pride do poškodb cevi in krušenja 
brežin. Pri strojnem spuščanju cevi v jarek je tako  potrebno uporabljati platnene 
trakove in ustrezna obešala tako, da se prepreči poškodba cevi. Upoštevati je 
potrebno tudi dovoljene minimalne krivinske radiuse  cevi, ki znašajo 50 dz pri 
temperaturi 0oC in 20 dz pri temperaturi +20oC.  

Varenje z elektrouporovnimi  spojkami se lahko vrši pri temperaturah višjih od +4oC. 
Pri izvajanju del je potrebno upoštevati tehnološka navodila proizvajalcev za varenje 
PE cevi in PE fazonskih kosov. Talilni indeksi materialov, ki se spajajo, morajo biti 
kompatibilni ali enaki. Fazonski kosi morajo biti tovarniško izdelani, preizkušeni in 
opremljeni z oznako DWGW ter napisom "PLIN". Varenje se vrši le z napravo za 
varenje kalibrirano s strani pristojnega varilnega inštituta preko čitalca črtne kode z 
avtomatsko nastavitvijo parametrov varenja. 
 
5.5. Vizuelna kontrola zvarov zunanje plinske instalacije 
 
Po opravljenem varenju cevi, oglavkov in fazonskih kosov je potrebno izvršiti 
vizuelno kontrolo: 
- centričnosti postavitve cevi in oglavkov,  
- pravilnosti prekritja oglavka in cevi, 
- kontrolnih odprtin z istisnjenim testastim materialom, na obeh straneh oglavka, 
- ostrganosti cevi, ki mora biti vidna na obeh straneh oglavka, 
- nagubanost cevovoda po varenju 
 
 
5.6. Antikorozijska zaščita vkopanih jeklenih cevovodov, kovinskih armatur in drugih 
          kovinskih delov 
 
Vkopani jekleni plinovodi podvrženi koroziji morajo biti pred montažo in zasipom 
obvezno antikorozijsko zaščiteni, kvaliteta zaščite pa preizkušena z ustreznim 
aparatom. Predvidena je zaščita pred korozijo in mehanskimi poškodbami s PE 
trakovi. Izolacijski material mora biti kvalitetnega razreda B ali C po DIN 30627. 
Povijanje s trakovi naj se praviloma opravi strojno v delavnici, na terenu pa le 
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izjemoma, če je temperatura traku najmanj +5oC, temperatura okolice pa nad -10oC. 
Pri nižjih temperaturah in vlažnem vremenu ni možno cevi kvalitetno izolirati. 
Izoliranje cevi s trakovi poteka v sledečem redu:  
- očiščenje cevi 
- nanašanje preimerja 
- ovijanje trakov 
- kontrola izolacije 
- popravilo poškodovane izolacije 
Čiščenje cevi pred začetkom izoliranja je bistvenega pomena za kvaliteto izolacije. 
Od čistoče površine cevi je odvisno prileganje preimejra in izolacijskih trakov. Za 
premazanje cevi se lahko uporabi preimer Primol S za strojni in Primol R za ročno 
nanašanje. Priporočljivo je cevi premazati takoj po opravljenem čiščenju cevi. 
Uporabnost preimerja je med -10oC in +17oC. Pred zmrzovanjem mora biti preimer 
dobro premešan. Nanaša se s čopičem v tankem sloju. Potrošnja je cca 0,11 kg/m2.  
Premazanju sledi ovijanje s trakovi za zaščito pred korozijo in mehanskimi 
poškodbami.  Na očiščeno in razmaščeno podlago je potrebno oviti 2 ovoja traku na 
osnovi polivinilklorida in polietilena s prekritjem min. 2 cm. Izolacijo je potrebno 
kontrolirati na preboj 20 kV. 
Za zaščito pred korozijo in mehanskimi poškodbami, ter prebojem el. napetosti 20 kV 
se uporabi izolacija Polyken tip 980-80 
Konci cevi morajo ostati neizolirani v dolžini 20 do 30 cm zaradi varjenja.  
Izolira se jih na enak način po končani montaži in uspešno opravljenih tlačnih 
preizkusih. Prekrivanje trakov pri montaži izolacije na terenu naj bo 50 % . Cevi naj 
bodo skladiščene tako, da se ne poškoduje izolacije. Ni dovoljeno metanje, valjanje 
in potiskanje cevi z vzvodom. Izoliranih cevi se ne sme polagati na zemljo. Cevi se 
dvigujejo s pomočjo trakov, ki morajo biti najmanj tako široki, kot premer cevi. 
Prepovedana je uporaba vrvi, verig, jeklenih pletenic itd. Pri polaganju v jarek je 
potrebno paziti, da se s cevjo ne udarja v stene jarka. Cevi naj se zasuje takoj po 
polaganju, montaži in kontroli izolacije. Pipe, prirobnice in druge ne izolirane dele se 
zaščiti s pasto Izokit 1 do 2 cm na debelo.  
Na odsekih, kjer se zahteva dvojna zaščita plinovoda (križanja, prečkanja), se najprej 
ovijeta dve plasti traku za korozijsko zaščito in nato ena plast traku za zaščito pred 
mehanskimi poškodbami. 
Armature morajo biti vroče izolirane s snovmi na bazi bitumna in dodatkov v dvojni 
debelini glede na armature s katodno zaščito. Pri izvajanju antikorozijske zaščite  ne 
smejo priti v stik z deli cevovoda iz PE. 
 
 
5.7. Označba plinovoda zunanje plinske instalacije 
 
Po celotni trasi plinovoda je potrebno ob zasipavanju cevovoda položiti opozorilni 
trak: 
- na višini 40-50 cm pod okolnim  terenom - PVC opozorilni trak z napisom "POZOR 
PLIN "  
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5.8. Preizkus tesnosti zunanje plinske instalacije 
 
5.8.1. Splošno 
  
Vsi preizkusi morajo biti opravljeni na način, ki je predviden v DVGW G 469. 
Preizkusni medij je zrak, dušik ali drugi inertni plin.  
Pri preizkusu smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preizkusa. Vsi 
spoji na napeljavi morajo biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta 
ali zazidana. Vkopani plinovodi naj bodo obsuti, dostopna morajo biti spojna mesta in 
armatura.  
O rezultatih preizkusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh parametrov 
preizkusa. Zapisnik podpišeta po izvedbi preizkusa odgovorni delavec in nadzorni 
organ. Če se med preizkusom pokažejo netesna mesta, jih je potrebno popraviti, 
oziroma zamenjati netesne dele cevovoda in ponoviti preizkus.  
 
 
5.8.2. Preizkusni postopek B3 
 
Preizkusni postopek B3 se uporablja pri plinovodih z delovnim nadtlakom do 1 bar s 
preizkusnim tlakom najmanj 3 bar in geometrijskim volumnom cevovodov do 4 m3 (za 
DN 200 znaša dolžina cca 125m in trajanje preizkusa 4 ure) ob uporabi registratorja 
in korektorja temperature. V primeru, da je geometrijski volumen cevovodov večji ali 
manjši, se v istem razmerju podaljša ali skrajša čas preizkušanja, vendar le-ta ne 
sme znašati manj kot 30 min. Preizkus je uspešen, če v času trajanja preizkusa 
padec tlaka ni večji od od 0,1 bar. Vse montažne spoje, zvare in prirobnične 
priključke je potrebno premazati s penečim  sredstvom in na podlagi vizuelnega 
pregleda sklepati na tesnost oz. netesnost celotne instalacije. 
 
5.8.3. Preizkusni postopek A3 
 
To je postopek preizkusa tesnosti napeljave s pregledovanjem in zrakom kot 
preizkusnim medijem, pri obremenitvi s preizkusnim tlakom, ki občutno presega 
dopustni delovni nadtlak, pa tudi trdnosti položenega cevovoda. V preizkus mora biti 
vključena v primeru, da gre za hišni priključek tudi glavna plinska požarna pipa in 
povezovalni del napeljave od pipe do sekundarnega plinovoda. V kolikor se hišni 
priključek preizkusi s plinovodom veljajo pogoji, ki so predpisani za plinovod.   
Preizkusni tlak mora za 2 bar presegati maksimalni delovni tlak in je najmanj 3 bar. 
Tlak v plinovodu je potrebno zvišati postopoma (max. 2 bar/min). Preizkušani 
plinovod mora pod tlakom ostati tako dolgo, da se vse spoje, armature, vretena, 
prirobnice in drugo premaže z dobro penečim se sredstvom. Po izenačitvi temperatur 
(3 ure), preizkusni tlak od upoštevanju temperaturnih sprememb ne sme pasti 
najmanj 2 uri. V primeru, da je volumen napeljave večji od 2000 l, je potrebno 
podaljšati trajanje preizkusa za 15 min na vsakih dodatnih 100 l  volumna 
napeljave.Spoji so tesni, če se ne tvorijo mehurji. Priporočljivo je nato znižati 
preizkusni tlak na 2 bar in pri tem tlaku ponovno premazati vse spoje.  
 
 
5.9. Zaščita napeljave 
 
Plinsko cev je potrebno zaščititi pri vseh prehodih skozi stene in pri vidnem vhodu 
cevi v plinsko stensko omarico z jekleno cevjo  trgovske kvalitete. Prostor med 
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plinsko in zaščitno cevjo je potrebno zapolniti s trajno elastično maso ter onemogočiti 
vdor vode v tesnilno maso.  
 
Zaščitne cevi za notranjo plinovodno napeljavo pri prehodih skozi stene, morajo pred 
vgradnjo biti centrirane na plinovodno napeljavo, votel prostor pa zapolnjen z 
negorljivim trajno elastičnim tesnilnim materialom (slika 1). Zaščitna cev mora biti iz 
negorljivega materiala v skladu z veljavnimi DVGW TRGI 2008 predpisi. Pri tem je 
potrebno paziti, da je zaščitna cev iz enakega materiala ali iz takšnega materiala, 
katerega medsebojno dotikanje ne povzroča razjedanja cevnih instalacij. Pri vodenju 
plinske napeljave :  
• skozi strope je treba uporabiti zaščitne cevi, katerih konci morajo biti vidno izpeljani 
iz stropa na zgornji strani (tla) in iz stropa na spodnji strani v dolžini približno 5 cm,  
• skozi zidove je treba uporabiti zaščitne cevi, ki so na obeh straneh jasno vidni,  
Zaščitne cevi morajo biti pred vgradnjo v steno, centrirane na plinsko napeljavo, votel 
prostor pa napolnjen z negorljivimi snovmi za tesnenje. 
 
 
5.10. Plinovodi hišne plinske instalacije 
 
Instalacija je v celoti izvedena iz črnih brezšivnih jeklenih cevi kvalitete St 35. Cevi so 
medsebojno spojene z varjenjem, armature pa z navojnimi priključki. Navojni 
priključki so premazani s tesnilno pasto TIGHT SEAL.  
Plinovod, ki poteka od prehodnega kosa PE - JE do glavne požarne pipe je položen v 
globini cca 80 cm, vendar min. v globini 60 cm in je obdan z 20 cm slojem presejane 
mivke ali peska. Nad plinske cevi v zemlji se na višini 40 cm nad cevjo med zasipom 
položi opozorilni trak “POZOR PLIN”.  
Vse prehode plinovoda skozi stene je potrebno izvesti v zaščitni cevi, prostor med 
plinovodom in zaščitno cevjo pa je potrebno zatesniti s trajno elastičnim materialom.  
V zaščitni cevi ne sme biti spojev cevi (varjenje, vijačenje).  
Vsak plinovod se zaključi s plinsko pipo, če ni nanj vezano trošilo pa še s čepom.  
 
Pri razvodnem omrežju zemeljskega plina je potrebno upoštevati min. razdalje med 
podporami in plinovoda od stene. Konci odzračevalnih, izpušnih in oddušnih, ter 
izpihovalnih vodov morajo biti speljani v atmosfero in sicer najmanj 1m od oken in 
drugih odprtin na stavbi.  
 
 
 
Presledki med obešali vodoravno položene kovinske napeljave zemeljskega plina 
 
Nazivni premer  Zunanji premer  Presledek med obešali 
DN   da (mm)  X (m) 
-     15   1,25 
15    18    1,50 
20    22    2,00 
25    28    2,25 
32    35    2,75 
40    42   3,00 
50    54    3,50 
-    64    4,00 
65    76,1    4,25 
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80    88,9    4,75 
100    108    5,00 
 
 
 
 
 
5.11. Zaščitne cevi hišne plinske instalacije 
 
Plinsko cev je potrebno zaščititi pri vseh prehodih skozi stene in pri vidnem vhodu 
cevi v plinsko stensko omarico z jekleno cevjo  trgovske kvalitete. Prostor med 
plinsko in zaščitno cevjo je potrebno zapolniti s trajno elastično maso ter onemogočiti 
vdor vode v tesnilno maso.  
 
5.12. Spajanje cevi hišne plinske instalacije 
 
Spajanje cevi je dovoljeno le z varjenjem, armature pa je dovoljeno spajati z 
navojnimi priključki.  
 
 
5.12.1. Varenje 
 
Cevi so med seboj spojene z obločnim ali avtogenim varjenjem. Uporabljen naj bo 
postopek obločnega varjenja s kovinsko elektrodo. Oblika zvara je čelni V zvar. 
Priprava robov cevi in oblika zvara mora biti v skladu z EN normami.  
Pred pričetkom varjenja je potrebno notranjost cevi očistiti strojno ali ročno z žično 
ščetko na vrvi. V ceveh ne sme biti ostankov zemlje in drugih nečistoč. Kvaliteta 
čiščenja mora ustrezati ustreznim standardom. Varijo lahko le varilci z veljavnim 
atestom.  
Pri varilnih delih na plinovodu je potrebno upoštevati naslednje standarde:  
-Preizkušanje kakovosti zvarov 
- Porušitvena preizkušanja obločno in plamensko zvarjenih spojev na jeklu 
- Preizkušanje strokovne usposobljenosti varilcev 
- Zagotovitev kakovosti varilskih del 
- Spričevalo o sposobnosti 
Osnovne zahteve za varjenje:  
- izvajalec del mora pred pričetkom varilskih del izdelati elaborat poteka varjenja cevi 
- cevi so zvarjene s čelnim V zvarom 
- obodni vari plinovoda morajo biti izvedeni skladno z ANSI B.31.8 in API standardom  
št. 1140 
- konce cevi je potrebno pred centriranjem očistiti rje, olj, masti in drugih nečistoč 
- konci cevi za varjenje morajo biti pripravljeni za V obliko zvara s pripravo robov.  
- pri varjenju je potrebno uporabiti ustrezne elektrode AWS, E-6010 
- smer varjenja je od zgoraj navzdol 
- cevi, ki se jih vari, so lahko nagnjene max. za kot 45o 
- cevi je potrebno centrirati z zunanjo ali notranjo napravo za centriranje 
- uporabiti elektrode z nizko vsebnostjo vodika 
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5.13. Izvedba preizkusov tesnosti hišne plinske instalacije z delovnim tlakom do 100 
mbar 
 
5.13.1. Splošno 
 
Napeljava mora biti preizkušena s predpreizkusom in glavnim preizkusom po DWGW 
G 459. Preizkuse je potrebno opraviti preden je napeljava ometana ali zakrita in 
preden so spoji oviti z izolacijo. 
Vidno oz. nadometno vodeno napeljavo je potrebno antikorozijsko zaščititi tako, da 
se po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja opleska z dvema slojema temeljne 
in nato še  z dvema slojema  prekrivne rumene barve po lestvici RAL 1012. Skupna 
debelina osnovnega in prekrivnega premaza mora znašati min 110 um.  
Notranja napeljava mora biti priključena na spojno letev za izenačitev električnega 
potenciala ali ozemljena na drug primeren način v skladu s predpisi.  
V skladu s “Pravilnikom in tehničnimi normativi za nizko napetostne električne 
instalacije” (Ur. list SFRJ št. 53/88) in pripadajočimi jugoslovanskimi standardi je 
potrebno pri izvedbi plinske instalacije upoštevati:  
- notranji plinovodi morajo biti ločeno priključeni  na spojno letev za izenačitev 
električnega  potenciala. Letev mora biti povezana z ozemljitveno instalacijo objekta,  
- obvezno je premostiti vse spoje armatur (prirobnične in navojne).  
 
 
 
Tlačni preizkus NOTRANJE INSTALACIJE PLINA PO DVGW G600 (2008) 
 
Glavna kontrola 
se sestoji iz naslednjih točk: 
 materiali 
 vodenje cevi 
 določitev velikosti cevi 
 armature 
 naprave, postavitev in priključki 
 dovod zunanjega zraka za prezračevanje in zgorevanje 
 vodenje dimnih plinov 
 tesnost inštalacije 
 pregledi zvarnih mest 
 varnostna oprema (požarna zaščita) 
 regulacija- in varnostni ukrepi (vključno krmiljenje) 
 
Plinska napeljava z delovnimi tlaki od 100 mbar do 1 bar. Za nove plinske napeljave 
z delovnimi tlaki od 100 mbar do 1 bar, je predpisan kombinirani preskus. 
 
Kombinirani preskus 
Če plinska napeljava ni dimenzionirana za preskusni tlak, zajema preskus plinsko 
napeljavo vključno z armaturami, vendar brez regulatorjev tlaka plina, plinomerov ter 
plinskih trošil in pripadajočih varnostnih naprav. Povezave z napeljavo pod plinom so 
prepovedane. 
 
Po obremenitvi s preskusnim tlakom 3 bar (hitrost zviševanja tlaka največ 2 bar/min) 
in izravnavi temperature (približno 3 ure) se preskusni tlak z upoštevanjem možnih 
temperaturnih sprememb preskusnega medija med preskušanjem ne sme znižati 2 
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uri. Če je volumen cevi večji kot 2000 litrov, se trajanje preskusa podaljša za 15 
minut na vsakih 100 litrov volumna cevi. 
Za merjenje potrebujemo zapisovalnik izmerjenega tlaka razreda 1 ter manometer 
razreda 0,6. Oba morata imeti merilno območje, ki ustreza 1,5-kratniku preskusnega 
tlaka. Merilne naprave je treba aktivirati takoj po vzpostavitvi preskusnega tlaka. Po 
izvedenem preskusu je treba preskusni tlak sprostiti iz plinske napeljave na varen 
način.  
 
Ocena tesnosti obratujočih plinskih napeljav 
Če se na plinski napeljavi, ki je stalno dostopna, z napravo za zaznavanje plina po 
navodilih 
DVGW G 465-4 ali s penečimi sredstvi po DIN EN 14291 ugotovi uhajanje plina, je 
treba mesto puščanja takoj zatesniti ali po oceni lokalnih danosti vključiti v načrt 
popravil. Tesnost je treba zagotoviti z ustreznimi ukrepi. 
 
Pri površinskem preverjanju vkopane plinske napeljave treba upoštevati posebne 
zahteve za 
strokovno usposobljenost delavcev v skladu z delovnim zvezkom DVGW G 468-1. 
Priključki in spoji z delovnimi tlaki do 1 bar 
 
Pri izvajanju prej opisanih preskusov ni potrebno preskusiti naslednjih delov 
napeljave:  

 spojna mesta z glavnim zapornim elementom (glavna plinska zaporna 
pipa), z regulatorji tlaka plina, s plinomeri, s plinskimi trošili, s priključnimi 
armaturami trošil in z napeljavo pod plinom; 

 priključni vodi trošil; 
 čepi kontrolnih odprtin. 

 
To je dovoljeno pod pogojem, da vsi spoji lahko dostopni in da so preverjeni s plinom 
pod delovnim tlakom z napravo za zaznavanje plina po navodilih DVGW G 465-4 ali 
s penečimi sredstvi po DIN EN 14291.  
 
Začetek obratovanja plinske napeljave - zaplinjanje plinske napeljave 
 
Zaplinjanje nove plinske napeljave 
Pred zaplinjanjem se je treba prepričati , da je bila plinska napeljava preskušena za 
načrtovani tlak, in sicer z uspešno izvedenima preskusom trdnosti in preskusom 
tesnosti ali z uspešno izvedenim kombiniranim preskusom. 
Neposredno pred zaplinjanjem je treba zagotoviti, da so vse odprtine napeljave 
zaprte. To se lahko izvede s časovno usklajenim preskusom tesnosti oz. s 
kombiniranim preskusom ali z merjenjem tlaka pri delovnem tlaku, ki je najmanj enak 
načrtovanemu. 
 
Razen tega je treba s pregledom celotne plinske napeljave preveriti, ali so vse 
odprtine plinske napeljave tesno zaprte s čepi , kapami, pokrovi, vtičnimi prirobnicami 
ali slepimi prirobnicami iz kovinskih materialov. Pri zapornih elementih ne zadošča, 
če jih samo zapremo. Le-te je prav tako treba tesno zapreti s čepi , kapami , pokrovi, 
vtičnimi prirobnicami ali slepimi prirobnicami. Izjema so plinske priključne armature s 
priključenimi plinskimi trošili pripravljenimi za obratovanje, pri delovnih tlakih do 100 
mbar pa tudi plinske priključne armature po DIN 3383-1 in DIN 3383-4 ter po smernici 
za preskušanje DVGW VP 635-1. 
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V plinsko napeljavo je treba spuščati plin toliko časa, da se iz nje iztisne ves zrak ali 
inertni plin . Plin je treba na varen način izpustiti na prosto skozi gibljivo cev iz 
antistatične snovi. Z meritvijo ali s preskuševalnim gorilnikom je treba preveriti, ali je 
napeljava popolnoma odzračena . če je količina plina majhna, je dovoljeno plin na 
mestu uhajanja tudi sežgati z ustreznim gorilnikom (npr. preskuševalni gorilnik). 
 
Takoj po zaplinjanju je treba s preskusom tesnosti ali s kombiniranim preskusom 
preveriti nepreskušena spojna mesta v skladu z razdelkom. Netesne plinske 
napeljave ni dovoljeno zapliniti. Ponovno zaplinjanje plinske napeljave, ki je bila 
izločena iz obratovanja.  
 
Pri plinski napeljavi, ki je bile izločena iz obratovanja v skladu s predpisi, je treba: 

 z ogledom plinske napeljave preveriti splošno stanje namestitve; 
 izvesti preskus tesnosti po razdelku 5.6.4.2 oz. 5.6.5; (DVGW 2008) 
 izvesti zaplinjanje po razdelkih od 5.7.1 .1.2 do 5.7.1.1.4. 

Netesne plinske napeljave ni dovoljeno zapliniti. 
 
Delovni in preskusni tlaki po DVGW 2008 

Dovoljeno 
območje 

delovnega tlaka 

 pri preskusu 
trdnosti 

Preskusni tlak 

  (predhodni 
preskus) 

(glavni preskus) 
 

nad 100 mbar  kombinirani preskus 3 bar 
do 1 bar  kombinirani preskus 3 bar 

 
 
5.13.2. Izvedba predpreizkusa 
 
Predpreizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novopoloženo napeljavo brez 
armature. V preizkusu je lahko zajeta tista armatura, katere tlačna stopnja ustreza 
preizkusnemu tlaku. Med preizkusom morajo biti vsi izpusti na napeljavi tesno zaprti 
s čepi ali slepimi prirobnicami. Preizkusni tlak je 3 bar. Čas trajanja preizkusa je 10 
min. V tem času preizkusni tlak ne sme pasti. Priporočljivo je med preizkusom 
premazati vse spoje s penečim sredstvom. 
 
 
5.13.3. Izvedba glavnega preizkusa 
 
Glavni preizkus je preizkus tesnosti  in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar 
brez trošil in pripadajočih regulacijskih in varnostnih naprav. Plinomer je lahko 
vključen v glavni preizkus.  
Glavni preizkus se opravi s tlakom 110 mbar. Po izenačitvi temperatur preizkusni tlak 
ne sme pasti v času trajanja preizkusa, ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora 
biti tako natančen, da se lahko odčita padec tlaka za 0,1 mbar.  
 
 
5.13.4. Preizkušanje priključkov in spojev 
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Priključki in spoji so lahko izvzeti iz preizkusov v skladu s točkama DVGW TRGI 1, če 
so preizkušeni s plinom pod delovnim tlakom s penečim se sredstvom po DIN 30657. 
Ti deli so tesni, če se ne tvorijo mehurji. Med te priključke in spoje sodijo:  
- spoji z glavnim zapornim elementom, z regulatorji, plinomerji, trošili, priključki trošil, 
priključnimi armaturami in z deli napeljave pod plinom, 
- kratki odcepi in priključni vodi, 
- začepljene preizkusne odprtine.  
 
 
5.14. Spuščanje plina v napeljavo 
 
Pred spuščanjem plina v instalacijo je potrebno ugotoviti, ali so bili izvršeni v skladu s 
predvideno tlačno stopnjo  vsi preizkusi in če je bila instalacija pri teh preizkusih 
tesna. Potrebno je ugotoviti z meritvami tlaka ali so na instalaciji odpreti izpusti nato 
pa je potrebno instalacijo pregledati, če so vsi izpusti na instalaciji s čepi, kapami in 
slepimi prirobnicami tesno zapreti.  
Neposredno pred spuščanjem plina je potrebno priključke na notranji instalaciji, ki pri 
glavnem preizkusu niso bili zajeti, premazati z milnico  in pri obratovalnem tlaku 
preizkusiti na tesnost.  
Razdelilne vode je potrebno s plinom tako dolgo izpihovati, dokler ni ves zrak ali 
interni plin iz cevovodov iztisnjen. Med izpihovanjem je treba skrbeti za zadostno 
zračenje prostorov. Uporaba ognja, odprtega plamena, kajenje in posluževanje el. 
stikal, je prepovedano.  
Po spuščanju plina v instalacijo je potrebno neuporabljene izpuste na notranji 
instalaciji ali v zemlji položenih plinovodih tesno zapreti s čepi. Po uspešnem 
spuščanju plina v notranjo instalacijo in v zemljo položene cevi, je potrebno priključke 
trošil pri obratovalnem tlaku preizkusiti na tesnost z milnico. V kolikor plinsko trošilo 
na instalacijo ni priključeno je  potrebno priključno mesto zapreti s čepom. Netesne 
instalacije ni dovoljeno dati v obratovanje.   
 
 
5.15. Rezervoar 
 
Rezervoar za utekočinjeni naftni plin je izveden iz jeklene pločevine, varjen, valjaste 
izvedbe z obojestranskimi podnicami. Opremljen je s sledečimi priključki: polnjenje 
tekoče faze, polnjenje plinske faze, praznjenje plinske faze, praznjenje tekoče faze, 
priključek za varnostni ventil, magnetni merilec nivoja in priključek za termometer. Vsi 
priključki so navojni.  
Preizkusni tlak za rezervoar znaša 25 bar, max. obratovalni tlak rezervoarja pri 
čistem propanu znaša 16,7 bar, pri čistem butanu pa 6,6 bar.  
 
 
5.16. Lokacija rezervoarja 
 
Rezervoarja za plin ni dovoljeno postaviti v kotanjo pod ravnijo okoliškega terena. 
Valjasti rezervoar je potrebno montirati v naklonu proti drenažni odprtini v nagibu cca 
0,5 %. Tla pod rezervoarjem morajo biti kompaktna, odstranjen mora biti gorljiv 
material.  
Varnostna razdalja do priključkov in rezervoarja: 
 

Razdalja (m) Priključkov Plašča 
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Odprtin lastne ali sosednje zgradbe 3,0 1,5 
   
Meja sosednjega zemljišča 3,0 1,5 
   
Odprti plamen, vir vžiga 3,0 3,0 
   
Javna cesta, žel. tir, vodna pot 3,0 1,5 
   
Odpritne pod zemljo, kleti, jaški 3,0 1,5 
   
Avtocesterna pri praznjenju 3,0 1,5 
   
Slepa stena objekta 0,6 0,6 
 
Navedene razdalje se lahko zmanjšajo na polovico, če postavimo zaščitni zid z 
ognjeodpornostjo daljšo od dveh ur.  
Navedene varnostne razdalje veljajo tudi za rezervoarje za podzemno vgradnjo. 
Razdalja med dvema rezervoarjema v seriji mora znašati min 0,6 m.  
 
 
5.17. Armature 
 
5.17.1. Reducirni ventil 
 
Reducirni komplet in zaporni ventil morajo biti vgrajeni v zaščitni pločevinasti omarici 
ob rezervoarju, ki omogoča zaklepanje, ter imeti atest za uporabo UNP.  
 
 
 
 
5.17.2. Požarna pipa 
 
Cevovod med rezervoarjem in objektom se izvede do stenske omarice, v kateri sta 
nameščeni plinska pipa in dielektrična prirobnica, integrirana v plinsko pipo. 
Dielektrična prirobnica mora ustrezati DIN 3389.  
Hišna plinska omarica je izvedena iz jeklene pločevine vgrajena na fasadi objekta.  
 
5.17.3. Tesnila 
 
Vgrajena tesnila morajo imeti atest za UNP in ustrezati DIN 3535. Navojni priključki 
so tesnjeni s tesnilno pasto TIGHT SEAL. Uporaba drugih tesnilnih sredstev ni 
dovoljena.  
 
 
5.17.4. Manometer, termometer, nivokaz 
 
Manometer služi za kontrolo tlaka v rezervoarju in za kontrolo tlaka v cevni instalaciji. 
Uporabljeni manometri so izvedbe s tropotno pipo in priključkom za kontrolni 
manometer. Manometri so izvedeni z navojnimi priključki.  
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Tropotna pipa dimenzije NO 15 je izvedena za nazivni tlak 25 bar in mora imeti atest 
za UNP. Termometer je montiran na rezervoarju in služi za merjenje temperature 
plina v rezervoarju, ter je  za območje merjenja od -40 do +60 oC.  
Nivokaz je magnetne, vertikalne izvedbe in služi za merjenje nivoja tekoče faze v 
rezervoarju.  
 
 
5.18. Izparilnik plina 
 
5.18.1. Splošno 
 
Ga ni pri obstoječi deponiji. 
 
 
 
5.18.2. Lokacija 
 
Izparilnik je lociran na prostem in je izveden v zaprtem ohišju, ki je prezračevano. Ni 
ga dovoljeno postavljati pod ravnijo terena in ne pod rezervoar.  
Pri izparilniku mora biti ročni gasilni aparat, za gašenje začetnih požarov na prah S6, 
njegova namestitev pa takšna, da je lahko dosegljiv.  
 
Varnostne razdalje za električne, toplovodne in parne izparilnike znašajo:  
 
 do 30 kg/h 30-60 kg/h nad 60 kg/h 
    
Sistem z jeklenkami na prostem:  v istem 

prostoru 
3m ni dovoljeno 

    
Sistem z jeklenkami v samostojnem 
objektu: 

v istem 
prostoru 

v ločenem 
prostoru 

ni dovoljeno 

    
Sistem z jeklenkami, ki je v sklopu 
drugega prostora: 

v ločenem 
prostoru 

ni dovoljeno ni dovoljeno 

    
Sistem z rezervoarji na prostem 0,6 m 1,5 m 3 m 
    
Sistem z rezervoarji v objektu  v ločenem 

prostoru 
v ločenem 
prostoru 

v ločenem 
prostoru 

    
Rezervoarji nad 5 m3 3 m v posebnem 

prostoru 
oddaljenem 

3m 

v posebnem 
prostoru 

oddaljenem 
7m 

    
 
5.19. Plinska trošila 
 
Po spuščanju plina v instalacijo je potrebno plinsko trošilo po navodilih proizvajalca 
nastaviti na njegovo toplotno obremenitev in preizkusiti njegovo brezhibnost. 
Prepovedana je uporaba plinskih trošil brez termomagnetnega varovanja.  
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Vgrajevati je dovoljeno le plinska trošila z atestom za utekočinjeni naftni plin (UNP). 
Predelava trošil iz drugih vrst plina (zemeljski plin) je dovoljeno le pooblaščenemu 
servisu.  
Vsa plinska trošila morajo biti fiksno priključena. Priključitev s fleksibilnimi cevmi je 
dopustna le izjemoma (štedilnik), le-teh pa ni dovoljeno voditi ob ogretih delih trošila.  
Plinska trošila morajo biti postavljena v takšnem prostoru, ki zagotavlja varno 
obratovanje, možnost servisiranja in kjer ni nevarnosti za nastanek nevarnih snovi in 
vžiga le-teh. 
Plinska trošila z ventilatorjem, z zajemom zraka na prostem in odvodom dimnih 
plinov na prosto preko zunanje stene, so lahko nameščene neodvisno od velikosti in 
prezračevanja prostora, kjer je nameščeno trošilo. 
Lokacija trošila in njegova namestitev  je razvidna iz grafičnega dela projekta. 
 
 
5.20. Dovod zraka  
 
Prostor za namestitev kurilnih naprav s skupno nazivno toplotno močjo nad 50 kW, ki 
so odvisne od zraka v prostoru, mora imeti odprtino ali prezračevalni kanal 
neposredno na prosto. Prosta površina te odprtine ali prosti presek prezračevalnega 
kanala mora biti vsaj 150 cm2 za vsak kilovat nad 50 kW pa dodatna 2 cm2 
V kolikor sta zaradi tipa plinskega trošila potrebna dovod in odvod zraka, mora biti le-
ta izveden direktno na prosto brez možnosti zapiranja. 
DOVOD ZGOREVALNEGA ZRAKA SKOZI ODPRTINO NA PROSTO 
 
V skladu s DVGW-TRG 2008, G 600, točka 9.2.3.2., za trošila vrste B je dovoljeno 
namestiti v prostoru, ki ima na prosto izpeljano odprtino za zgorevalni zrak s prečnim 
presekom najmanj 150 cm². Z vsakim kilovatom nad 50 kW skupne nazivne toplotne moči, 
se prečni presek odprtine poveča za 2 cm². Dovoljene so rešetke z gostoto mreže najmanj 
10 mm. 
 
Q = 210kW  
 
Potrebna dovodna odprtina: 
 
Apo = 150 cm² + ( 2 cm² x 210 kW ) = 570 cm² 
 
 
Potrebna odvodna odprtina: 
 
Aod = 1/3 x 570 = 190 cm² 
 
5.21. Strokovna usposobljenost izvajalcev in vodenje evidenc  
 
Plinovodne inštalacije lahko izvaja le pooblaščeno podjetje, ki izpolnjuje zakonsko 
predpisane pogoje za izvedbo posamezne vrste cevnih instalacij. Dela lahko izvajajo 
le varilci, ki imajo ustrezen veljavni atest za varenje posameznih vrst cevi. 
Delo mora voditi in nadzirati strokovno usposobljena oseba. 
V času izvedbe plinovoda je izvajalec dolžan voditi in vršiti: 
- gradbeni dnevnik z vpisi odobritve morebitnih odstopanj od projekta odobrenih s 
strani projektanta ali nadzornega organa, 
- zapisnik o varenju na terenu, 
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- delovni dnevnik kontrole varenja, 
- geodetski posnetek položenega plinovoda s posnetki vseh križanj z drugimi 
komunalnimi vodi in označitvijo vseh armatur, 
- izdelavo montažnega načrta, 
- izdelavo zapisnika o tlačnih preizkušnjah, potrjenih s strani nadzornega organa in 
izjavo upravljalca plinovoda, da na osnovi opravljenih preizkusov ni ovir za zagon in 
uporabo plinovoda z dovoljenim delovnim nadtlakom 
 
 
5.22. Zaključek 
 
Za celotno instalacijo je uporabiti material in opremo, ki ustreza veljavnim 
standardom in imajo ateste za UNP. Instalacijo je izvajati v skladu z veljavnimi 
zakoni, predpisi ter splošnim navodilom za izvajanje plinskih instalacij. Izvajalec je 
dolžan predati pisna navodila o uporabi in vzdrževanju, kakor tudi atestno in drugo 
dokumentacijo potrebno za pregled s strani inšpekcijskih služb, prav tako pa ga je 
dolžan poučiti o ukrepih po katerih se mora ravnati v posameznih situacijah. 
Uporabnik je dolžan naprave uporabljati skladno z navodili o uporabi in vzdrževanju.  
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6. PREZRAČEVANJE 
 
6.1. Splošno 
 
Prezračevanje v smislu zagotavlja primerne klime je predvideno na sledeč način: 
  

- prezračevanje sanitarij je delno predvideno preko lokalnih odvodov,  
- prezračevanje kuhinje je predvideno preko rekuperativne naprave varčne 

nape  
- prezračevanje jedilnice je predvideno preko rekuperativne naprave – klimata 
- prezračevanje igralnic je predvideno preko rekuperativne naprave – klimata 
- prezračevanje večnamenskega prostora je predvideno preko rekuperativne 

naprave – klimata 
- ostali prostori se prezračujejo preko okenskih in vratnih rež, ter z odpiranjem 

oken. 
 

 
Regulacija posameznih rekuperativnih energetskih naprav je predvidena s prosto 
programibilnimi procesorji z displajem in tastaturo za posluževanje, vnašanje in 
odčitavanje delovnih parametrov naprav. Elektro omarica z regulacijo je integriran del 
prezračevalne naprave.  
Rekuperativni energetski menjalnik je lociran na podstrešju. Prezračevanje je 
predvideno preko kanalskega razvoda, ki poteka v prostore, kjer se pod stropom na 
dovodni strani namestijo vpihovalni elementi z možnostjo regulacije količine 
dovedenega svežega zraka, na odvodni strani pa vpihovalni elementi z možnostjo 
regulacije količine odvedenega zraka.  
 
6.2. Prezračevalni sistem 
  
Prezračevalne naprave so dimenzionirane tako in se morajo tako vgraditi, da je 
specifična moč ventilatorja enaka ali manjša od kategorije SFP 4 za vtok zraka in 
enaka ali manjša od kategorije SFP 3 za odtok zraka po standardu SIST EN 13779. 
Ventilatorji morajo biti opremljeni z najmanj tristopenjsko ali zvezno regulacijo števila 
vrtljajev in ustrezno povezavo z regulacijo pretoka. Zahteva ne velja za ventilatorje s 
pretokom zraka, manjšim od 150 m3/h. Pri 20 % prekoračitvi največjega dovoljenega 
upora se mora naprava samodejno ustaviti, razen kadar sta lahko ogrožena zdravje 
ljudi ali delovni proces. 
Naprave morajo omogočiti  ugodne potenciale  naravnega hlajenja pri nočnem 
oziroma jutranjem prezračevanju stavbe, če je to glede na predvideni način rabe 
stavbe in drugih okoliščin mogoče. Šteje se, da je nočno prezračevanje stavbe 
zagotovljeno, če je upravljano avtomatsko. 
 
 
6.3. Energetski menjalniki prezračevanja. 
 
Naprava vsebuje toplotni paket z visoko občutljivo akumulatorsko maso, skozi katero 
se vodi zunanji in odpadni zrak. Akumulatorska masa ima lastnost, da toploto 
ogretega zraka hitro prevzame in jo prav tako hitro preda na sveži hladen zrak. Pred 
in za paketi je nameščen sistem žaluzij. Dva ventilatorja v dovodnem in odvodnem 
delu transportirata istočasno topel zrak skozi eden in hladni zrak skozi drugi del 
paketa. Z polnjenjem toplotnega paketa se prenese velik del toplote iz odpadnega na 
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dovodni hladen zrak. Stopnja vračanja toplote znaša več kot 75 % za vsa 
temperaturna področja. Temu ustrezno je zmanjšana poraba energije za 
prezračevanje. Naprava ima vgrajen tudi by-pass. Naprava omogoča nočno hlajenje 
stavbe.  
Temperatura zraka vpihovana v prostor je v odvisnosti od temperature prostora, ki se 
vzdržuje pozimi na konstantni vrednosti 20 ⁰C in je nastavljiva na avtomatiki na 
klimatu. V poletnem režimu je temperatura prostora vodena v odvisnosti od zunanje 
temperature. 
Zajem svežega zraka in odvod zavrženega je skozi stolpni prezračevalnik oziroma 
skozi rešetke na steni. Izpuh za odvržen zrak je posebej prirejen. Za 
prezračevalnikom se mora predviditi pocinkana mreža rastra 10 x 10 mm kot zaščita 
proti ptičem in malim živalim.  
Naprava ima prigrajeno kompletno avtomatsko digitalno regulacijo s vklopno uro in 
možno bus povezavo za centralni nadzorni sistem.  
 
 
6.4. Prezračevalni kanali 
 
Prezračevalni kanali morajo biti izvedeni in montirani kvalitetno po veljavnih predpisih 
in normativih. Prezračevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov. Vsi spoji 
morajo biti tesni in vsi elementi pravilno pritrjeni in spojeni s kotnimi profili oz s spoji. 
Vsi loki in kolena, kjer se smer toka  zraka menja več kot 30º, morajo biti izvedeni z 
notranjimi usmerniki zraka.  
Kanali za razvod zraka so iz pocinkane pločevine debeline po DIN 1946 in DIN 
24190 razen v delu, ki poteka izven objekta oz na podstrehi kjer je toplotno izoliran z 
19mm izolacije z zaprto celično strukturo in stekleno volno debeline 10 cm v Al 
oklepu.  
Distribucijski elementi, prigrajeni na kanalski razvod so z možnostjo regulacije 
količine in korekcije smeri zraka. Omogočati morajo dobro indukcijo in ne smejo 
povzročati občutka vleka.  
V kanalski razvod je predvideno, kjer je to potrebno vgraditi dušilce zvoka, da se 
zagotovi ustrezen nizek nivo zvoka v posameznih prostorih, ki je posledica delovanja 
naprav in da se preprečijo telefonski efekti med prostori. Predvidena je prigraditev 
dušilnikov zvoka na dovodu in odvodu klimata.  
Za zagotavljanje ustreznosti požarnovarnostnim predpisom so vgrajene v kanalski 
razvod pri prehodu posameznih požarnih sektorjev požarne lopute tako na odvodnih, 
kot tudi dovodnih kanalih.  
 
Zračna tesnost vidnih kanalov s tlačno razliko do 150 Pa, ki potekajo znotraj 
toplotnega ovoja stavb,mora biti najmanj razreda A (f= 0,027*p0,65). Kanali zunaj 
toplotnega ovoja stavbe, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi in kanali v stavbi 
s tlačno razliko nad 150 Pa morajo biti razreda B (f = 0,009*p0,65). Zračna tesnost 
razreda C (f= 0,003*p0,65) se uporabi za sisteme s posebno povišano tlačno razliko 
ali kadar zračna netesnost kanala pomeni tveganje za zdravje ljudi.  
Zračna tesnost ohišja klimatskih naprav mora biti razreda A po standardu SIST EN 
1886, pri higiensko zahtevnih sistemih pa razreda B.  
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6.5. Toplotna izolacija 
 
Toplotna izolacija kanalov mora biti negorljiva ali težko gorljiva (razred A1, A2, B,ali 
C)  
 
Ne glede na prejšnji odstavek morajo biti kanali in njihova izolacija (tudi parne 
zapore, folije, premazi in obloge) iz negorljivih materialov:  

- na evakuacijskih poteh  
- nad spuščenim stropom, ki je vgrajen zaradi povečanja požarne odpornosti 

konstrukcije 
- če je temperatura zraka večja od 85⁰C 
- če bi lahko prišlo do nabiranja gorljivega materiala na stene kanala (kuhinje, 

mizarske delavnice in podobno) 
 
 
Kanali za dovod in razvod zraka po prostorih so izolirani z izolacijo Armaflex AF v 
ploščah, debeline 13 mm. Dovod zunanjega svežega zraka do klimata je izoliran z 
izolacijo Armaflex AF v ploščah, debeline 19 mm.  
Vsi drugi kanali so toplotno izolirani z izolacijo Armaflex AF v ploščah, debeline 19 
mm. Vidno vodeni kanali izven objekta in na hladnem delu podstrehe so dodatno 
izolirani s 100 mm mineralne volne s kaširano Alu-folijo ali Alu-oklepom. 
Odvodi iz prostorov, ki so vidni in na istem temp. potencialu, niso izolirani. Barvanje 
vidnih kanalov predvidi arhitekt. Barvanje kanalov z izolacijo mora biti izvedeno z 
barvo po navodilih proizvajalca izolacije. 
 
6.6. Dušilci zvoka 
 
Dušilci zvoka so predvideni na dovodu in odvodu od klima naprave oz. na kanalski 
trasi klimatov ter na lokalnih odvodih zraka. 
 
 
6.7. Požarne lopute 
 
Niso redvidene. 
 
 
Na prehodih kanalov za dovod in odvod zraka v prostor strojnice klimatov in na 
požarnih ločitvah posameznih sektorjev, so predvidene požarne lopute z 
elektromotornim pogonom, vzmetjo in talilnim členom in kontaktom za signalizacijo 
zaprte lege. V slučaju zaprtja lopute se pripadajoča naprava ustavi. Požarne lopute 
so klase odpornosti 90 minut. 
 
 
 
6.8. Prezračevanje kuhinje 
 
Dovod in odvod zraka  je predviden  preko profesionalne kuhinjske nape. Količina  
zraka za kuhinjo je dimenzionirana  glede na tehnologijo  v skladu s VDI 2052. 
Zajemi  toplote, pare in vlage  so ustrezno razporejeni  glede na izvore  (termoblok,  
pranje  posode  itd.)  Odvodni zrak deloma ogeje zrak ki se vpihuje preko nape, kjer 
se rekuperira toplota. Prezračevalna naprava se poveže na skupni sistem regulacije, 
s pomočjo katere se upravlja z napravo  in izvaja nadzor. Preko centralnega tabloja 
se upravlja celotna kuhinja in sicer po segmentih.  
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6.9. Zaključek 
 
Za celotno instalacijo je uporabiti material in opremo, ki ustreza veljavnim 
standardom in je opremljen z ustreznimi atesti. Po končani montaži je potrebno s 
strani pooblaščene institucije opraviti meritve količin in šumnosti. Po opravljenih 
meritvah se s strani pooblaščene institucije izda pisno poročilo. Prav tako je izvajalec 
dolžan porabniku predati pisna navodila o uporabi in vzdrževanju naprav, kakor tudi 
vso atestno in drugo dokumentacijo potrebno za pregled s strani inšpekcijskih služb. 
Vse priključne mere opreme, ki niso v celoti razvidne iz samega projekta mora 
izvajalec uskladiti z dobaviteljem opreme.  
 
 
6.11. Izračun količine potrebnega zraka za prezračevanje kuhinje po VDI 2052 
 
 
Količina  zraka za kuhinjo je dimenzionirana  glede na tehnologijo  v skladu s VDI 
2052. Zajemi  toplote, pare in vlage  so ustrezno razporejeni  glede na izvore  
(termoblok,  pranje  posode  itd.)   
 
Izračuni se nahajajo v arhivskem izvodu. 
 
 
 
 
7. OBSTOJECE INŠTALACIJE V OBSTOJEČEM VRTCU 
 
V obstoječem vrtcu so previdene kompletne demontaže obstoječih strojnih 
inštalacij. 


