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5.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI  
   
 
 

  

Načrt: 5. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE 
OPREME 
 

 

Investitor: OBČINA BOVEC 
Trg golobarskih žrtev 8 
5230 Bovec 
 

 

Objekt: MOST ČREŠNJICA V VASI SOČA 
 

 

Vrsta projektne 
dokumentacije: 

Projekt za izvedbo - PZI 
 
 

 

Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA 
 
 

 

Projektant strojnih 
inštalacij: 

ARCTUR PROJEKTIVA, d.o.o. 
Industrijska cesta 5 
5000 Nova Gorica 
 
Direktor Tomi ILIJAŠ 
 

 

Odgovorni projektant:  
 

Julijana Kotar Ilijaš, univ.dipl.inž.str. 
Id.št. IZS S - 0940 

 

 Podpis: …………………………………….  
 

 

Odgovorni vodja 
projekta:  
 

Dušan Velikonja, dipl.inž.grad. 
Id.št. IZS G - 3436 
 

 

 Podpis: …………………………………….  
 
 
 
 
 

 

Številka projekta: 111/18-PZI  

Številka načrta: S 1405 -JK-18                          
 

 

Št. Izvodov načrta/mape: 1  2  3  A 
 

 

 
Kraj in datum izdelave 
načrta:  

 
Nova Gorica, marec 2019 
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5.2 K A Z A L O  VS E B I N E  Z A  N A ČR T  
S T R O J N I H  I N Š T A L A C I J   
Š T .  S  1 4 0 5 - J K - 1 8  
 

 

5.1 Naslovna stran 
 
 

 

5.2 Kazalo vsebine načrta 
 
 

 

5.3 Tehnično poročilo 
 
 

 

5.4 Risbe 
 
 
Vodovodne inštalacije  

1. Situacija 
2.1 Vzdolžni prerez 
2.2 Prečni prerez – postavitev cevi z zračnikom 
2.3 Prečni prerez – postavitev cevi na konstrukcijo 
3. Vzdolžni profil  
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5.3  TEHNIČNO POROČILO  

5.3.1.  SPLOŠNO 

Zaradi rekonstrukcije mostu čez reko Sočo v vasi Soča investitorja Občine Bovec, Trg Golobarskih žrtev 8, 
5230 BOVEC je izdelan projekt za izvedbo (PZI) strojnih inštalacij – vodovodne inštalacije – prestavitev 
vodovoda. 
 
Podlaga za projektiranje: 
- Načrt gradbene konstrukcije (izdelovalec SPIT d.o.o. gradbeni inženiring, 

Vojkova cesta 19, 5250 Solkan, odgovorni projektant mag. Miran Lozej 
u.d.i.grad.) 

 

- Projektni pogoji: KOMUNALA TOLMIN javno podjetje d.o.o., iz dne 
27.8.2018 št. 92/2018-V pp in njihovo soglasje 

 

   

5.3.2 VODOVODNE INŠTALACIJE 
 
Obstoječe stanje: 
 
Preko obstoječega mostu je voden vodovod PE dim. ɸ90, ki bo v času rekonstrukcije obnovljen.  
 
Novo: 
 
V skladu s projektnimi pogoji Komunale Tolmin bo izveden nov vodovod preko obnovljenega mostu. 
Vodovod dimenzije DN100 bo delno speljan v tleh od reducirnega jaška na levem bregu, v območju 
dobetoniranega dela bo razvod voden v zaščitni cevi. Preko mostu bo vodena predizolirana cev dim. DN100 
(debelina izolacije 38 mm). Na desnem bregu bo del razvoda v območju dobetoniranega dela voden v 
zaščitni cevi. 
Razvod se bo na desnemu bregu navezal na obstoječe inštalacije ob ventilskemu jašku. 
 
Med rekonstrukcijo mostu biti zagotovljena nemotena vodooskrba! 
 
 
5.3.2.1 Splošno 

Obstoječe stanje: 
 
Preko obstoječega mostu je voden vodovod PE dim. ɸ90, ki bo v času rekonstrukcije obnovljen.  
 
Novo: 
 
V skladu s projektnimi pogoji Komunale Tolmin bo izveden nov vodovod preko obnovljenega mostu. 
Vodovod dimenzije DN100 bo delno speljan v tleh od reducirnega jaška na levem bregu, v območju 
dobetoniranega dela bo razvod voden v zaščitni cevi. Preko mostu bo vodena predizolirana cev dim. DN100 
(debelina izolacije 38 mm). Na desnem bregu bo del razvoda v območju dobetoniranega dela voden v 
zaščitni cevi. 
Razvod se bo na desnemu bregu navezal na obstoječe inštalacije ob ventilskemu jašku. 
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5.3.2.2 Cevna inštalacija  

 
Cevni razvodi naj bodo iz jeklene litine »Ductil« in z vso potrebno armaturo in elementi za spajanje, ter 
montažo.  
Za potrebe odzračevanja  je na mostu predviden zračnik, za praznjenje cevovodov so v obstoječih jaških 
obstoječi blatniki. Temu primerno bodo izvedeni padci razvoda. 
 

5.3.2.3 Tehnična izvedba 

 
Pred pričetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in ostalih vozil, 
zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v predpisih o varstvu 
pri gradbenem delu. 
 
Naklon brežine izkopa je 60º (odvisno od samega terena). Globina izkopa jarka za predvideni sekundarni 
vodovod je min. 1,20 m. Po strojnem in ročnem izkopu jarka je potrebno enakomerno splanirati dno v 
projektiranem padcu (+3cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Dno jarka je širine 70 cm. 
 
Na tako pripravljeno dno se izdela nasip iz izbranega izkopanega, homogenega  materiala za izravnavo 
podlage v debelini 10 cm. 
 
Nasip je lahko iz izbranega izkopanega materiala, če je ta homogen in ne vsebuje kamnov s premerom 
večjim od 1/8 nazivnega premera cevi, v nasprotnem primeru se izdela ležišče cevi iz 2x sejanega peska 
(odločitev na mestu gradnje). Na nasip za izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal, v 
katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Paziti 
je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem 
Proktorjevem postopku, do višine 20 cm nad temenom cevi. Obsipni material je 2x sejan pesek (kot za 
ležišče). 
 
Nad nasipom se jarek zasuje z izkopanim materialom. 
 
Izkop mora biti primerno zavarovan, ter opremljen s predpisano prometno signalizacijo v skladu z vsemi 
veljavnimi predpisi. Izkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in 
drugimi tehničnimi predpisi veljavnimi za takšna gradbena dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran 
strokovni nadzor. 
 
Vsa kolena je potrebno obbetonirati 
 

5.3.2.4 Tlačni preizkus in dezinfekcija 

 
 
Po montaži oziroma položitvi cevovoda se opravi tlačni preizkus. O tlačnem preizkusu je potrebno voditi 
zapisnik, ki ga potrdi nadzorni projektant. 
 
 
Tlačni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. 
 
Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP (7 bar) neprekinjeno 24 
ur. 
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Potem ko je cevovod v celoti položen, ga je potrebno izprati in dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za 
zdravstveno varstvo, ki izda potrdilo o neoporečnosti vode. V primeru, ko se že z ispiranjem s pitno vodo 
dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom ni potrebna. 
Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno  - kemično analizo v 
primernem časovnem presledku.  
Po uspešno opravljeni dezinfekciji se sme vodovod vključiti v obratovanje. 
 
 
Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno ustrezno 
nevtralizirati ter spustiti v najbližjo javno kanalizacijo. 
 

5.3.2.5 Zaključek 

 
Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec ravnati po “Splošnih 
navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo cevovodov” in “Navodilih za izvajanje gradbenih del 
objektov”. 
Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalca opreme in vso obstoječo gradbeno zakonodajo. 
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