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2.  

KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 

1.  NASLOVNA STRAN NAČRTA 
 
2.  KAZALO VSEBINE NAČRTA 
 
3.  TEHNIČNO POROČILO 
 
4.  POPIS MATERIALA IN OCENA INVESTICIJE 
 
5.  RISBE 
 
 

 VODOVODNA INSTALACIJA  

list 1 Tloris pritličja M 1:50 

list 2 Izometrija  M 1:x 

   

 PREZRAČEVANJE  

list 3 Tloris pritličja M 1:50 

list 4 Tloris strehe M 1:50 

list 5 Izometrija M 1:x 

   

 SOLARNI SISTEM  

list 6 Tloris pritličja M 1:50 

list 7 Tloris strehe M 1:50 

list 8 Funkcionalna shema  M 1:x 
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3.  
TEHNIČNO POROČILO  
IN IZRAČUNI 

 

 

3.1. SPLOŠNO 
 
Pri načrtovanju strojnih inštalacij in strojne opreme so bili uporabljeni sledeči predpisi, 
mednarodni veljavni standardi, smernice in tehnični viri: 
1. Zakon o varstvu pred požarom-ZVPoz-UPB) (Ur.l. RS št. 3/07) 
2. Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur.l. 

SFRJ št. 30/91)  
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah 

(Ur.l. RS, št. 83/2005) 
4. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99)  
5. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 

mestih (Ur.l. RS št. 89/99) 
6. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 105/05) 
7. Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 102/04)  
8. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) (Ur.l. 

RS št.. 126/07) 
9. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1C) (Ur.l. 

RS št.. 108/09) 
10. Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS št. 55/2008) 
11. DIN 1988 (1-8) – vodovod 
12. EN 12056 – kanalizacija 
13. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS, št. 42/02) 
14. Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/2004, 35/2004) 
15. Pravilnik o materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili (Ur.l. RS št. 36/2005) 
16. Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS št. 14/1999) 
17. Recknagel, Sprenger, Schramek: Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik 05/06 
18. VDI 2078: Berechnung der Kühllast klimatisierter Räume - toplotni dobitki 
 
 
V osnovni šoli Oskarja Kovačiča Škofije je predvidena obnova vodovodne instalacije v 
sanitarijah ter  zamenjava sanitarnih elementov. Predvidena je nova instalacija prezra-
čevalnega sistema  garderob in sanitarij telovadnice, sanitarij višje stopnje ter jedilnice.  
Kot dodaten vir segrevanja sanitarne vode je predvidena instalacija solarnega sistema. 
Na strehi je predvidena instalacija osmih sprejemnikov sončne energije – kolektorjev. 
 
 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_URED3653.html
http://www.uradni-list.si/1/content?id=84419&part=&highlight=Zakon+o+graditvi+objektov+
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3.2.  VODOVODNA INSTALACIJA  
 
UVOD - PREDVIDENO STANJE 
Predvidena je zamenjava vodovodne inštalacije ter sanitarnih elementov z novimi. 
Obstoječo instalacijo se popolnoma odstrani, bodisi v tlaku kakor stenah. Izvede se 
nova cevna instalacija (vodovod in fekalna odtočna kanalizacija) skladno z novo sani-
tarno keramiko. Vodovodna instalacija v sanitarijah se priključuje na obstoječo vodovo-
dno instalacijo. Lokacijo in način priključitve se določi na licu mesta. V posamezne 
sanitarije se doda nov stenski električni bojler zaradi pomanjkanja tople vode oz. odzi-
vnosti le-te.  
   
CEVNI RAZVOD V OBJEKTU 
Glavni razvod vodovoda poteka v tlaku in v stenah. 
 
Omrežje hladne in tople vode v objektu se izvede iz cevi iz umetne mase (tkim. Alum-
plast) in sicer do DN 20 v kolutu, od DN 25 pa v palicah. Cevni razvod bo iz difuzijsko 
tesnih večplastnih cevi (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen 
aluminij - vezni sloj - PE-RT), maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obrato-
valni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C 
 
Notranje vodovodno omrežje hladne sanitarne vode, ki je vodeno v tlaku in zidnih uto-
rih je toplotno izolirano s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka (ali polietilena) 
minimalne debeline 13 mm z zaščitnim ovojem.  
 
Notranje vodovodno omrežje tople sanitarne vode, ki je vodeno v tlaku in zidnih utorih 
je toplotno izolirano s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka (ali polietilena) minimal-
ne debeline 19 mm z zaščitnim ovojem. Uporabijo se tovarniško predizolirane cevi. 
Ustrezno se obdelajo/izolirajo tudi spoji. 
 
Priporočljivo je uporabiti podometne priključke za armature (z vgrajenimi pres spoji) in 
nosilne konzole za te priključke.  
Izolacija cevi, ki potekajo v stenah in tlakih, naj ima zaščito pred poškodbami (zaščitni 
ovoj na zunanji strani). 
Potek instalacije je razviden iz priloženih načrtov. 
 
 
Tabela: različni tipi in dimenzije cevi 
 

 
 

zunanji notranji zunanji notranji zunanji notranji zunanji notranji

premer premer premer premer premer premer premer premer

DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) oznaka (mm) (mm)

10 3/8" 10 17,2 12,5 .12/16. d 16 16 12 12x1 12 10

15 1/2" 15 21,3 16,0 16/20 d 20 20 15,5 PE 20 d 20 20 16,0 18x1 18 16

20 3/4" 20 26,9 21,6 20/25 d 25 25 20 PE 25 d 25 25 20,4 22x1 22 20

25 1" 25 33,7 27,2 26/32 d 32 32 26 PE 32 d 32 32 26,0 28x1,5 28 25

32 1 1/4" 32 42,4 35,9 32/40 d 40 40 32 PE 40 d 40 40 32,6 35x1,5 35 32

40 1 1/2" 40 48,3 41,8 41/50 d 50 50 41 PE 50 d 51 50 40,8 42x1,5 42 39

50 2" 50 60,3 53,0 51/63 d 63 63 51 PE 63 d 63 63 51,4 54x2 54 50

65 2 1/2" 65 76,1 68,8 60/75 d 75 75 60 PE 75 d 75 75 61,4 76,1x2 76,1 72,1

80 3" 80 88,9 80,8 73/90 d 90 90 73 PE 90 d 90 90 73,6 88,9x2 88,9 84,9

100 4" 100 114,3 105,3 90/110 d 110 110 90 PE 125 d 125 125 102,2 108x2,5 108 103

125 5" 125 139,7 130,0 PE 140 d 140 140 114,6 133x3 133 127

150 6" 150 165,1 155,4 PE 180 d 180 180 147,2 159x3 159 153

oznaka oznakaoznaka

alumplast cevi PE cevi bakrene cevinavojne jeklene cevi
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ODTOČNA KANALIZACIJA 
Horizontalni razvod se izvede s padcem min. 2% v smeri od porabnikov proti priključ-
kom na vertikale oz. jaške. 
Odtočne horizontalne cevi in enako vertikale ter fazonski kosi so predvidene iz PP ali 
PE. Kanalizacijske cevi se spajajo z ustreznimi fazonskimi kosi s tesnili. Spajanje cevi 
se izvede na način kot ga priporoča proizvajalec. 
Vsa kanalizacijska instalacija se izvede z ustreznimi padci in posameznimi elementi za 
čiščenje, revizije in vzdrževanje.  
 
Pred zametovanjem in izoliranjem razvoda se opravi tesnostni preizkus, po navodilih 
proizvajalca cevi in skladno s predpisi (skladno s SIST EN 12056-1,2,3,4,5 in DIN 
1986). 
 
Horizontalna kanalizacija v najnižji etaži je predmet gradbenega dela projekta. 
 
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE  
Priprava tople vode za moške in ženske sanitarije telovadnice je predvideno ločeno, in 
sicer z vgradnjo 2 kom električnim stenskim grelnikom vode bojlerjem V=120L katerega 
volumen in vgrajeni grelec ustrezata številu iztokov sanitarij. Bojlerja sta nameščena na 
steni poleg tuša posameznih sanitarij. 
 
Priprava tople vode za sanitarije višje stopnje je predvideno z električnim stenskim 
grelnikom vode bojlerjem V=100L katerega volumen in vgrajeni grelec ustrezata številu 
iztokov sanitarij. Bojler je nameščen na steni v prostoru čistila. 
 
Za preprečevanje nastajanja bakterij legionele se voda v bojlerju posameznih sanitarij 
občasno segreva na temperaturo 70°C. 
 
SANITARNA OPREMA 
Vse sanitarne predmete izbere investitor v sodelovanju z arhitektom, zato je potrebno 
instalacije prilagoditi opremi. 
 
TLAČNI PREIZKUS NOTRANJE VODOVODNE INSTALACIJE 
Preizkusni tlak = dopusten maks. obratovalni tlak + 5 bar ≤ 15 bar (na najnižji točki 
instalacije). Najnižji preizkusni tlak je 10 bar. 
 
Sistem vodovoda z vijačnimi ali zatisnimi spoji, mora biti preizkušen na podlagi stan-
darda DIN 1988, del 2. Namen tlačnega preizkusa je prekontrolirati trdnost samega 
fitinga, kot tudi možna puščanja. Pri tem je pomembna vizualna kontrola vsakega spo-
ja, ker nezatisnjeni ali napačno zatisnjeni fitingi lahko tesnijo samo kratkotrajno. 
 
Zahteve: 
Za pravilno opravljene preizkuse je potrebno uporabljati samo instrumente, ki omogo-
čajo jasno odčitavanje kakršnekoli spremembe tlaka velikosti 0,1 bara. 
 
Priprava: 

 Vsi odseki sistema morajo biti podvrženi tlačnemu preizkusu. 

 Merilec tlaka mora biti priključen na najnižji točki inštalacije. Popolnoma izgotovlje-
na inštalacija, vendar še ne zaprta (pokrita, prekrita, zametana, zabetonirana, …), 
mora biti napolnjena s prečiščeno pitno vodo (paziti na zaščito proti zmrzali) in odz-
račena. Ta postopek se lahko hitro in enostavno opravi s pomočjo spojke za tlačni 
preizkus. 
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 Vodovodno inštalacijo preizkusiti s tlakom, ki je najmanj 1,5 krat večji od delovnega 
tlaka ali skladno s prvim odstavkom tega poglavja, vendar ta ne sme biti večji od 15 
barov. 

 Pred izvedbo tlačnega preizkusa je potrebno zagotoviti, da se temperatura napol-
njene vode izravna s temperaturo okolice. Temperaturno izravnavo med temperatu-
ro okolice in temperaturo napolnjene vode je potrebno upoštevati s t.i. čakalno 
dobo po vzpostavitvi preizkusnega tlaka. Po tej čakalni dobi se ponovno vzpostavi 
zahtevani preizkusni tlak. Pred izvedbo tlačnega preizkusa je potrebno zapreti ven-
tile pred in za elementom za pripravo tople vode ali vodnega rezervoarja, da bi se 
inštalacija zavarovala pred preizkusnim tlakom. 

 
 
Predhodni preizkus: 

 Preizkusni tlak je potrebno v 30 minutah dvakrat reaktivirati (ponovno vzpostaviti), 
kar pomeni, da ga je potrebno reaktivirati na vsakih 10 minut. 

 Preizkusni tlak ne sme pasti po izteku nadaljnjih 30 minut, za več kot 0,6 bar. 
 
Glavni preizkus: 

 Opravljen mora biti takoj po predhodnem preizkusu. 

 Tlačni preizkus velja kot uspešno zaključen, če se preizkusni tlak po naslednjih 2 
urah ne zniža za več kot 0,2 bar. Rezultat tlačnega preizkusa se vpiše v »Zapisnik 
tlačnega preizkusa sistema vodovoda«, ki naj služi inštalaterju in končnemu upora-
bniku kot dokazilo, da je bil preizkus res opravljen.  

 
 
PREIZKUS TESNOSTI NOTRANJE ODTOČNE INSTALACIJE (KANALIZACIJE) 
Izvajalec kanalizacijske inštalacije je dolžan ob dokončanju izvedbe nove inštalacije ali 
preureditvi stare inštalacije javiti nadzorniku, da je inštalacije pripravljena za preizkus.  
Nadzornik določi v sporazumu s predstavnikom izvajalca čas izvedbe preizkusa ter 
obseg preizkusa.  
Kanalizacijsko omrežje je mogoče preizkusiti v celoti naenkrat, ali pa po delih. Pri prei-
zkusih po delih se morajo posamezni deli preizkušene kanalizacije prekrivati tako, da 
ne ostane nepreizkušen noben del ali spoj kanalizacije. Na koncu celotne izvedbe pa je 
treba vso inštalacijo preizkusiti na pretok.  
Preizkus kanalizacijske mreže se izvede:  

 na tesnost  

 na pretok.  
Na tesnost se izvede preizkus z napolnjenjem celotnega vodoravnega omrežja ter 
povišanjem pritiska za 2 m vodnega stebra, merjenega od najvišjega dela vodoravne 
kanalizacije v posamezni etaži.  
V času preizkusa inštalacije kanalizacije ne sme na nobenem mestu puščati, niti solziti. 
Pri tem izguba vode ne sme prekoračiti vrednosti vpijanja vode po cevi, kar pa mora biti 
ugotovljeno z atestom.  
Preizkus kanalizacijske mreže na pretok se izvede tako, da se na skrajnih mestih kana-
lizacije spusti v odtočno omrežje določena količina vode ter se pri revizijskih jaških kon-
trolira njeno odtekanje.  
O vseh preizkusih je potrebno sestaviti zapisnike, iz katerih mora biti viden izid preiz-
kusa, sestava komisije, obseg preizkusa ter čas in trajanje preizkusa.  
Preizkus se izvede tako, da se v posamezno vertikalno cev vstavi podolgovat prožen in 
z vodo napolnljiv gumijast kos, opremljen z vrvjo, ki se spušča od zgoraj navzdol do 
posameznih horizontalnih priključkov vsake od etaž. Ob tem se gumijast kos vsakokrat 
napolni, da se zagozdi v predvidenem delu cevovoda in nato napolni z vodo do višine 
predmetnih etažnih priključkov. Po končanem preizkusu tesnosti posameznega odse-
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ka, se gumijast kos izprazni in prestavi ustrezno nižje. To se ponavlja po celotni višini 
dvižnega voda. 
 
 
ZAKLJUČEK 
Vsa oprema naj bo I. kvalitete in naj ima ustrezne ateste, oz. je izdelana po veljavnih 
predpisih in standardih. 
Pri izvajanju del je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev opreme, vse zakone, 
pravilnike in priporočila iz predmetnega področja, kakor tudi iz varstva pri delu. Dela naj 
izvajajo samo za to pooblaščene osebe in organizacije. 
Pred izvedbo vseh posegov v konstrukcijo in gradbeni del objekta mora biti za ta dela 
pridobljena pisna potrditev s strani odg. projektanta gradbenih konstrukcij in odgovor-
nega nadzornika za gradbena dela. 
Investitor mora izvajalcu predočiti vsa soglasja soglasjedajalcev, ki jih je izvajalec pri 
izvajanju dolžan upoštevati. 
Za vsa odstopanja od projektne dokumentacije je potrebno pridobiti soglasje projektan-
ta in nadzornega organa. 
Takoj po vstopu zunanjega vodovoda v objekt je priporočljiva mehanska filtracija sani-
tarne vode s polavtomatskim filtrom ustrezne kapacitete. 
 
Po končani montaži instalacije je potrebno izvesti hladni tlačni preizkus odpraviti more-
bitne netesnosti in preizkus ponoviti dokler se ne odpravijo vse netesnosti. Po končani 
tlačni preizkušnji se izvede še nastavitev in regulacija armatur. 
Pred uporabo se vodovodno instalacijo dezinficira z ustreznim dezinfekcijskim sreds-
tvom in po izpiranju pregleda vzorec na bakteriološko neoporečnost vode. 
Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, temveč jo je pot-
rebno ustrezno nevtralizirati ter spustiti v najbližjo javno kanalizacijo. 
 
Vse važnejše cevovode in armature je potrebno opremiti z napisnimi ploščicami na 
katerih je označena smer pretoka, odprto/zaprto,…. 
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3.3. PREZRAČEVANJE  
 
 
SPLOŠNO 
Vse prezračevalne in klimatizacijske naprave (klimati), namenjene za normalno obrato-
vanje stavbe, morajo imeti vgrajene prenosnike toplote za vračanje toplote zavrženega 
ali odtočnega zraka pri gretju s temperaturnim izkoristkom nad 75%. 
Prezračevalne naprave in klimatizacijske naprave so dimenzionirane tako, da je speci-
fična moč: 

 dovodnega ventilatorja manjša od Pdo < 2,0 kW/(m3s) dovedenega zraka, 

 odvodnega ventilatorja manjša od Pod < 1,25 kW/(m3s) odvedenega zraka. 
Vsi ventilatorji klimatov so opremljeni z zvezno regulacijo števila vrtljajev in ustrezno 
povezavo z regulacijo pretoka. 
Klimatizacijske naprave so projektirane tako, da lahko izkoriščajo naravno hlajenje. 
Zračna tesnost ohišja klimatizacijskih naprav mora biti po standardu SIST EN 1886 
najmanj v razredu A. 
Toplotna izolacija ohišja klimatizacijskih naprav s toplotno obdelavo zraka, nameščenih 
na prostem, mora biti v razredu največ T3 oziroma TB3, za klimatizacijske naprave v 
stavbah pa T4 oziroma TB4 po standardu SIST EN 1886.  
 
Za klimate z rekuperatorjem preko katerih se odsesuje zrak kategorije ETA 3 (skladno 
s standardom SIST EN 13779; 2007) je zaželen nadtlak na dovodni strani naprave 
napram odvodni strani naprave. Rekuperator in naprava morata biti izdelana tako, da ni 
možnosti mešanja odvodnega in dovodnega zraka. 
Tesnost rekuperatorja mora biti testirana skladno z EN 308. 
 
Razvodni sistem kanalov mora biti praviloma v notranjosti toplotnega ovoja stavbe. 
Toplotna izolacija kanalov se mora izvesti v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehni-
ke.  
Po standardu SIST EN 1886 mora biti zračna tesnost vidnih kanalov s tlačno razliko do 
150 Pa, ki potekajo znotraj toplotnega ovoja stavb, 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). 
 
Vsi kanali so izdelanih iz jeklene pocinkane pločevine, standardne debeline po SIST-
EN 1505. 
Izolirajo se vsi zajemni kanali. Ostali kanali se ne izolirajo. Izolacija prezračevalnih 
kanalov je predvidena z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz 

sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 

0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000, samougasljiva, stopnja zadimlje-
nosti S2 po DIN EN 13501, debelina izolacije min. 19 mm.  
 
Na kanalih je potrebno predvideti odprtine za čiščenje kanalov. Vsi klimati se opremijo 
z dušilniki zvoka.  
Na celoten kanalski sistem se vgradijo medprostorski dušilniki zvoka v obliki fleksibilnih 
toplotno in zvočno izoliranih kanalov, ki se vgradijo kot priključni kanali pred vsemi vpi-
hovalnimi elementi v dolžini 0,5 m! 
 
Za vse predvidene klimatske naprave je v projektu strojnih instalacij predvidena dobava 
elektrokrmilnih omar vključno s kabelskimi povezavami vseh predvidenih tipalnih in 
krmilnih elementov ter ventilatorjev v posameznem sistemu prezračevanja. V elektro-
krmilnih omarah je predvidena vgradnja namenskih predprogramiranih elektronskih 
regulatorjev, ki krmilijo delovanje v odvisnosti od zunanje temperature in trenutnih pot-
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reb prostorov ter glede na delovni čas uporabnika.  
 
PREZRAČEVANJE OBJEKTA 
Sistem prezračevanja je ločen na tri sklope: 

 prezračevanje  sanitarij in garderobe telovadnice z rekuperacijo 

 prezračevanje jedilnice z rekuperacijo 

 prezračevanje sanitarij  višje stopnje z odvodom zraka na prosto 
 
 
Svež zrak se večinoma dovaja v bivalne prostore medtem, ko se odpadni zrak odvaja 
preko sanitarij. Prezračevanje je zasnovano tako, da so sanitarije stalno v podtlaku.  
Prehod  zraka  med prostori bo urejen z ustreznim spodrezanjem vrat oz. vratnimi reše-
tkami.  
 
PREZRAČEVANJE SANITARIJ IN GARDEROBE TELOVADNICE 
Prezračevanje sanitarij in garderob je predvideno z rekuperativno enoto nameščeno na 
podstrešju.  Kanalski razvod poteka prav tako na podstrešju. Na dovodu oz. odvodu 
rekuperatorja sta predvidena dušilca zvoka. 
Zaradi nekoliko hladnejšega vstopnega zraka, rekuperator ne utegne dovolj segreti 
zraka, zato se na dovod vgradi kanalski električni conski grelni zraka za dogrevanje 

zraka na min. 20ºC. 
 
Dovod svežega zraka je predviden z vrtinčnimi difuzorji v garderobe, tako moške kot 
ženske, ustreznih velikosti in karakteristik, vgrajenimi v spuščeni strop.  
 
Odvod odpadnega zraka je predviden s prezračevalnimi ventili v sanitarijah vgrajenimi 
v spuščeni strop.  
 
V kabinet dovajamo svež zrak preko vrtinčnega difuzorja v spuščenem stropu ter odva-
jamo preko prezračevalne rešetke prav tako v spuščenem stropu. 
 
Za povezavo med zračnim kanalom in distribucijskimi elementi se uporabi fleksibilne 
toplotno in zvočno izolirane okrogle zračne kanale. 
 
Zajem in izpuh zraka sta speljana na streho in zaključena s strešno kapo, ki ima zašči-
to proti meteorni vodi in mrčesu. 
 
PREZRAČEVANJE  JEDILNICE 
Prezračevanje jedilnice je predvideno z rekuperativno enoto nameščeno na podstrešju.  
Kanalski razvod poteka prav tako na podstrešju. Na dovodu oz. odvodu rekuperatorja 
sta predvidena dušilca zvoka. 
Zaradi nekoliko hladnejšega vstopnega zraka, rekuperator ne utegne dovolj segreti 
zraka, zato se na dovod vgradi kanalski električni conski grelni zraka za dogrevanje 

zraka na min. 20ºC. 
 
Dovod svežega zraka je predviden z vrtinčnimi difuzorji v jedilnico, ustreznih velikosti in 
karakteristik, vgrajenimi v spuščeni strop.  
 
Odvod odpadnega zraka je predviden z 2 kom prezračevalne rešetke na frontalni steni  
jedilnice. 
 
Za povezavo med zračnim kanalom in distribucijskimi elementi (vrtinčnimi difuzorji) se 
uporabi fleksibilne toplotno in zvočno izolirane okrogle zračne kanale. Zajem in izpuh 
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zraka sta speljana na streho in zaključena s strešno kapo, ki ima zaščito proti meteorni 
vodi in mrčesu. 
 
PREZRAČEVANJE  SANITARIJ VIŠJE STOPNJE 
Prezračevanje sanitarij višje stopnje je predvideno z odvodom zraka na prosto. Predvi-
dena je instalacija kanalskega ventilatorja v spuščen strop ter prezračevalni ventili LVS 
v sanitarijah. Kanalski razvod je speljan na podstrešju. 
Odvod odpadnega zraka je voden na streho in zaključen s strešno kapo, ki ima zaščito 
proti mrčesu in meteorni vodi. 
Zrak v sanitarije prehaja preko vratnih rešetk ustrezne efektivne površine (Aef). 
 
 
3.4. SOLARNI SISTEM 
 
Objekt se opremi s poljem sprejemnikov sončne energije (SSE) za potrebe ogrevanja 
sanitarne vode. Na J streho objekta se vgradi 8 kom SSE skupne absorberske površi-
ne 14,72 m2 (8×1,84=14,72). SSE imajo orientacijo na J. 
 
Predvidena je vgradnja skupnega merilnika porabljene toplotne energije (kalorimeter) 
ter vezava le-tega in 2 kom obstoječih kalorimetrov na skupni podatkovni manager, kjer 
bodo obdelani podatki o porabi energije. 
 
SSE se postavi na strešno konstrukcijo. Sprejemniki se vgradijo skladno z navodili pro-
izvajalca in sicer na ustrezno podkonstrukcijo za horizontalno montažo sprejemnikov. 
Izbrani SSE so visokozmogljivi, absorbcijsko površino imajo prevlečeno z visokoselek-
tivnim metaliziranim nanosom, zaščiteni so s kaljenim steklom visoke prepustnosti in 
toplotno izolacijo visoke kakovosti.  
 
Sistem deluje po principu temperaturnih razlik med poljem SSE in bojlerjem. V ta 
namen so vsi elementi opremljeni z ustreznim številom temperaturnih tipal in obtočno 
črpalko.  
 
Za tekočino v ogrevalnem krogu sprejemnikov, se uporabi ustrezno solarno tekočino za 
zaščito sistema pred zamrznitvijo do -20°C (40% mešanica monopropilenglikola in 
vode). 
 
Povezovalne cevi med kotlovnico in SSE se vodijo delno na prostem in delno znotraj 
objekta. Razvod cevi in vezava opreme je razvidna iz risb (tlorisi in funkcionalna she-
ma)  
Za povezovalne cevi, ki so postavljene zunaj objekta se uporabijo trde bakrene cevi 
izdelana po DIN 1786(5.80), ki so izolirane z UV obstojnimi cevaki debeline min. 25 
mm (temp. območje -50 do +150°C). Za povezovalne cevi, ki so postavljene znotraj 
objekta se uporabijo trde bakrene cevi izdelana po DIN 1786(5.80), ki so izolirane z 
cevaki debeline 25 mm (temp. območje -50 do +150°C). Dimenzije glavnih dovodnih in 
povratnih cevi so 22x1 (DN 20). 
 
Proti previsokemu tlaku je instalacija SSE varovana z ekspanzijsko posodo in varnost-
nim ventilom. V poletnem času se temperatura sanitarne vode v predgrelniku in bojlerju 
lahko dvigne na 80°C.  
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VAROVANJE PRED STAGNACIJO  
Vse varnostno tehnične priprave solarnega sistema morajo biti dimenzionirane za pri-
mer stagniranja. Če ob sevanju na polje SSE ni več možen odvzem toplote v sistemu, 
se črpalka solarnega krogotoka izklopi in solarni sistem stagnira. Tudi dalj časa trajajo-
ča mirovanja sistema, npr. zaradi okvar ali napačnega upravljanja, ni možno nikoli 
izključiti. To povzroči porast temperature do maksimalne temperature sprejemnika. Pri 
tem sta donos in izguba energije enaka. V sprejemnikih se dosegajo temperature, ki 
presegajo vrelišče nosilnega medija toplote. 
Zato morajo biti solarni sistemi v skladu z veljavnimi pravili izvedeni samovarno. 
Samovarnost pomeni: 

 Solarni sistem se ne sme poškodovati zaradi stagniranja. 

 Solarni sistem ne sme med stagniranjem predstavljati nevarnosti. 

 Solarni sistem se mora po koncu stagniranja samodejno zagnati. 

 Sprejemniki in cevovodi morajo biti dimenzionirani za temperature, ki se pričakujejo 
v primeru stagniranja. 

 
Odločilni delež pri načrtovanju ohranjanja tlaka in varnostnih priprav ima moč proizvod-
nje pare (DPL). Ta navaja moč polja SSE, ki se ob stagniranju v obliki pare odvaja v 
cevovode. Na maksimalno moč proizvodnje pare vpliva tip sprejemnika in hidravlična 
vezava.  
Lahko računamo z različnimi močmi proizvodnje pare. 
Ravni sprejemnik brez tekočinskega žepa - DPL = 60 W/m2 
Ravni sprejemnik s tekočinskim žepom - DPL = 100 W/m2 
 
Dolžina cevovoda, ki je v primeru stagniranja pod vplivom pare (doseg pare), se izra-
čuna iz ravnovesja med močjo proizvodnje pare polja SSE in toplotnimi izgubami cevo-
voda. Za izgubno moč ocevja solarnega krogotoka iz bakrene cevi, ki je 100 % izolira-
no z običajnim materialom, se predpostavljajo naslednje praktične vrednosti: 
 
Dimenzije        Izgubna moč v W/m 
12 x 1/15 x 1/18 x 1        25 
22 x 1/28 x 1,5         30 
 
Doseg pare manjši kot dolžine cevovodov v solarnem krogotoku (vtok in povratek) med 
sprejemnikom in raztezno posodo: 
Para v primeru stagnacije raztezne posode ne more doseči. Za dimenzioniranje razte-
zne posode je potrebno upoštevati spodrinjen volumen (kolektorsko polje in s paro 
napolnjen cevovod). 
Doseg pare večji kot dolžine cevovodov v solarnem krogotoku (vtok in povratek) med 
kolektorjem in raztezno posodo: 
Načrtovanje hladilne poti (hladilno telo) za zaščito membrane raztezne 
posode pred termično preobremenitvijo. 
V tej hladilni poti para kondenzira in utekočinjen nosilni medij toplote se ohladi na tem-
peraturo pod 70°C. 
 
Za zaščito pred stagnacijo so možni sledeči ukrepi: 

 dovolj dolg neizoliran cevovod v odcepitvi k raztezni posodi 

 dovolj velika predposoda (pred ekspanzijsko posodo), nanašajoč se na njeno hla-
dilno moč 

 ustrezno dimenzionirano hladilno telo za zaščito pred stagniranjem 
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ZAKLJUČEK 
Vsa oprema naj bo I. kvalitete in naj ima ustrezne ateste, oz. je izdelana po veljavnih 
predpisih in standardih. 
Pri izvajanju del je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev opreme, vse zakone, 
pravilnike in priporočila iz predmetnega področja, kakor tudi iz varstva pri delu. Dela naj 
izvajajo samo za to pooblaščene osebe in organizacije. 
Pred izvedbo vseh posegov v konstrukcijo in gradbeni del objekta mora biti za ta dela 
pridobljena pisna potrditev s strani odg. projektanta gradbenih konstrukcij in odgovor-
nega nadzornika za gradbena dela. 
Za vsa odstopanja od projektne dokumentacije je potrebno pridobiti soglasje projektan-
ta in nadzornega organa. 
 
Po končani montaži instalacije je potrebno izvesti hladni tlačni preizkus odpraviti more-
bitne netesnosti in preizkus ponoviti dokler se ne odpravijo vse netesnosti. Po končani 
tlačni preizkušnji se izvede še nastavitev in regulacija armatur.. 

 
Vse važnejše cevovode in armature je potrebno opremiti z napisnimi ploščicami na 
katerih je označena smer pretoka, odprto/zaprto,…. 
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3.5. TEHNIČNI IZRAČUNI 
 
Izračuni toplotnih izgub, toplotnih dobitkov, tlačnih padcev v cevovodih in kanalskih 
razvodih so izdelani s pomočjo računalniškega programa AX 3000. Osnove za izraču-
ne, ki jih program uporablja, so veljavni in v poročilu navedeni pravilniki in standardi. 
Vsi podrobni izračuni se nahajajo v arhivu projektanta.  
 
3.5.1. Vodovodna instalacija 
 
Določitev parametrov in izračun vodovodne instalacije je opravljen s pomočjo knjige 
»SANITARNA TEHNIKA - tabele in algoritmi za dimenzioniranje vodovodnih, odtočnih 
in plinovodnih instalacij« (Modic, Prek - Fakulteta za strojništvo, Ljubljana), katere 
osnova je DIN 1988.  
 
Iztočne armature SANITARIJE TELOVADNICA: 
 

ELEMENT ŠT. KOSOV HV (l/s) TV (l/s) Σ HV (l/s) Σ TV (l/s)

1. Bide 0 0,07 0,07 0 0

2. Pisoar 2 0,30 0,00 0,6 0

3. Pomivalno korito 0 0,07 0,07 0 0

4. Pralni stroj 0 0,30 0,00 0 0

5. Priključek pipe 0 0,07 0,00 0 0

6. Pršna ali kopalna kad 2 0,15 0,15 0,3 0,3

7. Trokadero 2 0,15 0,15 0,3 0,3

8. Umivalnik 7 0,07 0,07 0,49 0,49

9. WC - školjka 4 0,13 0,00 0,52 0

17 2,21 1,09

Σ VR (l/s)= 3,3

l/s    = 3,70 m
3
/h1,03

KOLIČINA VODE

Upoštevajoč faktor vršnega pretoka, je skupna obremenitev:
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Iztočne armature SANITARIJE VIŠJA STOPNJA: 
 

ELEMENT ŠT. KOSOV HV (l/s) TV (l/s) Σ HV (l/s) Σ TV (l/s)

1. Bide 0 0,07 0,07 0 0

2. Pisoar 4 0,30 0,00 1,2 0

3. Pomivalno korito 0 0,07 0,07 0 0

4. Pralni stroj 0 0,30 0,00 0 0

5. Priključek pipe 0 0,07 0,00 0 0

6. Pršna ali kopalna kad 0 0,15 0,15 0 0

7. Trokadero 0 0,15 0,15 0 0

8. Umivalnik 6 0,07 0,07 0,42 0,42

9. WC - školjka 8 0,13 0,00 1,04 0

18 2,66 0,42

Σ VR (l/s)= 3,08

l/s    = 3,57 m
3
/h0,99

KOLIČINA VODE

Upoštevajoč faktor vršnega pretoka, je skupna obremenitev:

 
 
 
Za izračun obremenitve z upoštevanjem faktor vršnega pretoka smo uporabili nasled-
njo formulo: 
 

 

 
Padec tlaka sanitarije moški telovadnica 
 

 
 
 
 
 

  14,0)(682,0V 45,0
S RV
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Potreben  tlak na mestu priključitve na obstoječo interno vodovodno instalacijo znaša 
1,27 bar. 
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Padec tlaka sanitarije ženske telovadnica 
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Potreben  tlak na mestu priključitve na obstoječo interno vodovodno instalacijo znaša 
1,25 bar. 
 
Padec tlaka sanitarije višja stopnja 
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Potreben  tlak na mestu priključitve na obstoječo interno vodovodno instalacijo znaša 
1,33 bar. 
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3.5.2. Prezračevanje 
Izračuni tlačnih padcev v  kanalskih razvodih so izdelani s pomočjo računalniškega 
programa AX 3000. Osnove za izračune, ki jih program uporablja, so veljavni in v poro-
čilu navedeni pravilniki in standardi. Vsi podrobni izračuni se nahajajo v arhivu projek-
tanta.  

 
Izračun padca tlaka odvod – sanitarije ženske: 
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Izračun padca tlaka dovod – sanitarije ženske: 

 
 
 
Izračun padca tlaka odvod – sanitarije moški: 

 
  



 NOM BIRO, projektiranje in svetovanje | ferrarska 10, 6000 koper 

 

ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ŠKOFIJE 22 
 

 
 
Izračun padca tlaka dovod – sanitarije moški: 
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Izračun padca tlaka odvod – jedilnica: 

 
 
Izračun padca tlaka dovod – jedilnica: 
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Izračun padca tlaka odvod – višja stopnja sanitarije ženske: 
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Izračun padca tlaka odvod – višja stopnja sanitarije moški: 
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Tabela: količine svežega zraka in dosežena izmenjava zraka v prostorih  

Prostor

Količina 

prezračevalnega zraka 

DOVOD

Količina 

prezračevalnega zraka 

ODVOD

Volumen prostora
Dosežena max. 

izmenjava zraka

- m
3
/h m

3
/h m

3
h

-1

Telovadnica

Sanitarije moški 500 29,5 16,9

Wc m. 80 8,6 9,4

Garderoba moški 500 23,8 21,0

Wc ž. 80 7,9 10,1

Sanitarije ženske 500 25,8 19,4

Garderoba ženske 500 23,8 21,0

Kabinet učitelj 300 300 29,3 10,2

Jedilnica

Večnamenski prostor 2000 2000 567,7 3,5

Višja stopnja

Sanitarije moški 560 39,7 14,1

Sanitarije ženske 400 57,2 7,0

Temnica 80 17,4 4,6

SKUPAJ 3300 4500 830,7 5,4
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4. POPIS MATERIALA IN OCENA INVESTICIJE 
 

 SPLOŠNI OPIS: 

  

 Vsi elementi vodovoda in vertikalne kanalizacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po 
detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. 

 Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. 

 Pred dobavo sanitarnih elementov in njihovo montažo je potrebno vse tipe sanitarnih elemen-
tov uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme. 

 Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblašče-
ne osebe) v lasti izvajalca. 

 Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam oprede-
ljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena 
oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle. 

 Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne 
opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe 
postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.  

 Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in 
se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme 
(enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso 
sprejemljive).  

 Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja 
pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.  

 Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tek-
stualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev 
opreme.  

 lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in 
opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani 
predstavnika investitorja.  

 Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, 
da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.  

 Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahte-
vano dokazno dokumentacijo. 

 Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlač-
nemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem priprav-
ljen za preizkusni pogon.  

 Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviser-
jem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga 
določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.  

 V času preskusa mora sistem obratovati z predvidemini zahtevami glede pretoka in tlaka v 
omrežju sanitarne kot hidrantne vode. 

 Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji. 

 Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v 
nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in 
kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot 
najmanjše potrebne.   

 Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenje-
ni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po 
katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehni-
čne zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je 
ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Pose-
bno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme. 
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 Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poro-
čilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavi-
nami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost ele-
mentov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna 
varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin 
PGD in PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in 
ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo 
vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpi-
ranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, 
izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni nepo-
sredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej 
naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim 
elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov 
objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicu-
je zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo 
ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PGD in 
PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela 
ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava 
projekt  kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a 
so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI 
projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju 
vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno 
odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi pro-
jekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno. 

 Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti pri-
merno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitek-
ture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok 
in življenjska doba, ki jo zahteva investitor. 

 Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popi-
su GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbiš-
ču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov 
in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh 
vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi 
instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo 
kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI 
del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in tran-
sporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gret-
ja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov. 

  

 ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:  

- vsa potrebna pripravljalna dela 

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje 

- vse potrebno delo  

- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno 

- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, 
naročnikom 

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu 

- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponi-
jo 

- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala 

- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču  
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- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje 
posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in 
so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. 

- merjenje na objektu 

- skladiščenje materiala na gradbišču 

- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti 

- ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material 

- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču 

- vse potrebne zaščitne premaze 

- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov 

- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov 

- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli 

- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov  

- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih 
zahtev 

- priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije  

- izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje  

- tlačni preizkus vodovodne instalacije s hladnim vodnim tlakom 12 bar ali 1,5x maksimalnega 
tlaka, za vodovodno instalacijo, ki bo po preizkusu takoj prešla v uporabo, po standardu SIST 
EN 805  

- tlačni preizkus vodovodne instalacije z inertnim plinom, za vodovodno instalacijo, ki po preiz-
kusu NE bo takoj prišla v uporabo  

- dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom  

- gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih 
cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku 
(gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta) 

- prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodo-
vod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri  

- deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem 
materiala  

- ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih 
senzorskih armature 
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