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1. SPLOŠNO 

 

1.1. Področje veljavnosti 

 

Tehnične zahteve za graditev vročevodnega sistema in toplotnih postaj (v nadaljevanju 

Tehnične zahteve) veljajo za načrtovanje, graditev, vzdrževanje in druga dela na 

distribucijskem sistemu na geografskem območju občine Jesenice. 

 

Distributer lahko zagotavlja nemoteno distribucijo toplote po distribucijskem sistemu, če je 

le-ta izdelan v skladu s temi Tehničnimi zahtevami. 

 

Nejasnosti glede uporabe Tehničnih zahtev, ki bi se pojavile pred pričetkom projektiranja oz. 

gradnje distribucijskega sistema, je potrebno rešiti skupaj z distributerjem. 

 

Tehnika daljinskega ogrevanja se nenehno razvija, prilagaja razvoju in vedno ostrejšim 

energetskim razmeram ter konkurenčnim virom energije. Distributer si zato pridržuje pravico 

do spremembe tehničnih rešitev, če se bo izkazalo, da so objektivno boljše. 

 

Investitor oz. projektant si mora pred začetkom projektiranja od distributerja pridobiti 

projektne pogoje, s katerimi bodo določene morebitne posebne zahteve glede gradnje 

distribucijskega sistema. 

 

1.2.   Gradnja distribucijskega sistema  

 

Gradnjo distribucijskega sistema lahko izvaja samo strokovno usposobljen izvajalec. Pri delu 

mora upoštevati veljavno zakonodajo s področja graditve objektov in urejanja prostora ter 

naselij.  

 

Najmanj 14 dni pred začetkom del morata investitor ali izvajalec pri distributerju naročiti 

nadzor nad gradnjo.  

 

Distributer toplote med gradnjo nadzoruje izpolnjevanje veljavnih predpisov, standardov in 

drugih zahtev ali pogojev, ki so opredeljeni v teh Tehničnih zahtevah. 

 

 

1.3. Trasiranje vročevoda 

 

Vročevode v javnih in zasebnih zemljiščih je treba trasirati po zakonskih zahtevah in zahtevah 

glede lokacije in odmikov po določilih teh tehničnih zahtev. 
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Kjer je to možno, naj se v urbanih naseljih glavni vročevodi položijo v javna zemljišča, in 

sicer v pločnike ali čim bliže robovom cestišča. 

 

Pred gradnjo vročevoda je treba z lastnikom zemljišča skleniti pogodbo o ustanovitvi 

služnosti gradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora vročevoda za vsakokratnega lastnika 

ali upravljalca distribucijskega sistema. V pogodbi je treba opredeliti potrebne varnostne 

ukrepe za varno obratovanje vročevodov ter omogočiti upravljavcu sistema dostop do 

zemljišča za obratovalne in vzdrževalne namene. Pogodba mora zagotavljati, da na 

varnostnem pasu zemljišča ob vročevodu ne bo drugih posegov, ki bi lahko ogrožali 

vročevod. 

 

V primeru, da predvidena dela v bližini vročevoda predstavljajo nevarnost za vročevod, ima 

upravljavec sistema pravico zahtevati ustrezne spremembe načina izvajanja ali zaustavitev del 

v primeru, ko dela že potekajo. 

 

Če se vročevodi položijo nad zemljo, jih je treba razpoznavno namestiti in primerno  

zavarovati pred zunanjimi vplivi (kot npr. vremenskimi vplivi, UV sevanjem, toplotnimi 

raztezki, obremenitvami, poškodbami idr.). Način zavarovanja določi projektant v soglasju z 

distributerjem. 

 

V varovalnem pasu 1 m na vsako stran od podzemnih in vidno vodenih cevovodov niso 

dovoljeni nadgradnja, zazidava in sajenje dreves ter grmičevja. 

 

1.4. Projektna dokumentacija 

 

Investitor ali po njegovem pooblastilu projektant mora pred začetkom projektiranja 

distribucijskega sistema pridobiti pogoje za projektiranje, s katerimi distributer določi 

posebne zahteve za projektiranje, kot so mesto priključitve na obstoječe distribucijski sistem, 

dimenzija distribucijskega sistema in priključka, tlak dovoda vročevoda in diferenčni tlak na 

lokaciji stavbe ipd. 

 

Poleg splošne zahteve, da mora biti projektna dokumentacija izdelana v skladu z veljavnimi 

predpisi, veljajo za načrte  distribucijskega sistema v nadaljevanju podrobneje navedene 

zahteve. 

 
1.4.1. Načrt distribucijskega sistema 

 

Strojni in gradbeni del načrta morata vsebovati: 

-  projektno nalogo, 

-  tehnično poročilo, 

-  metode tehničnih izračunov in njihove rezultate (hidravlični in trdnostni izračun omrežja ali 

navedbo načina kontrole trdnosti), 

-  popis materiala in del, 
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-  risbe: 

-  situacijski prikaz lege stavbe v prostoru vključno z vrisanim vročevodnim omrežjem na 

osnovi katastra distributerja v merilu 1:500, z vrisanimi ostalimi komunalnimi vodi in 

karakterističnimi točkami trase (zbirnik komunalnih vodov), 

-  vzdolžni profil trase, 

-  razpored elementov (tloris) posameznih odsekov v merilu 1:200 ali večjem; 

-  detajle odcepnih, priključnih mest in križanj, detajle odzračevanja, izpustov, podpornih 

elementov, priključkov na toplotne postaje, detajl vgradnje predizoliranih cevovodov v jarek 

ipd., 

-  načrt sistema za nadzor vlažnosti izolacije vročevoda, če ga zahtevajo projektni pogoji 

distributerja toplote, 

-  ostale gradbene detajle. 

 

Za tehnične izračune iz predhodnih točk je potrebno navesti le metode njihovega izračuna in 

rezultate izračunov. Tehnične izračune hrani projektant in jih mora na zahtevo distributerja 

dostaviti v pregled. 

 

2. DISTRIBUCIJSKI SISTEM 

2.1. Tehnični podatki 

 

Tehnični podatki distribucijskega sistema so: 

 

nazivni tlak      pnaz = 16,0 bar 

nazivna temperatura     tnaz = 130°C 

diferenčni tlak na odjemnem mestu   Δp = 0,75 bar 

 

Diferenčni tlak na odjemnem mestu je različen in je odvisen od priključka, obremenitev 

distribucijskega sistema in oddaljenosti odjemnega mesta od proizvodnega vira oziroma 

črpališča. Distributer toplote zagotavlja odjemalcu diferenčni tlak min. 75 kPa (0,75 bar). 

Vsota tlačnih padcev elementov priključne postaje ne sme presegati navedene vrednosti. Če se 

odjemalec oskrbuje s toploto iz povratnega voda ali zahteva večji diferenčni tlak, kot je na 

tistem delu sistema na razpolago, je v toplotno postajo treba vgraditi dodatne črpalke. O tem 

se mora odjemalec predhodno posvetovati z distributerjem in pridobiti njegovo soglasje. 

 

Temperatura vroče vode v sistemu je odvisna od zunanje temperature (slika 2): 

maksimalna dovodna temperatura :   t max = 110° C  

minimalna dovodna temperatura :   t min = 65° C  
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Računska temperatura za izračun trdnosti vročevodnih cevovodov, armatur in naprav je 

130°C . Glede na stanje tehnike in dejanske temperaturne razmere v distribucijskem sistemu 

je dopustna vgradnja predizoliranih cevi, primernih za temperaturo do 130° C. 

 

Temperaturo dovoda ogrevne vode v distribucijskem sistemu lahko distributer toplote zaradi 

motenj na distribucijskem sistemu spremeni. 

 

V distribucijskem sistemu se za distribucijo toplote uporablja kemično pripravljena, 

demineralizirana in odplinjena voda, ki je ogreta na zahtevano temperaturo. 

 

Vode iz distribucijskega sistema ni dovoljeno uporabljati za polnjenje internih toplotnih 

naprav odjemalca ali v druge namene brez predhodnega dovoljenja distributerja. 

 

 

2.2. Tehnične zahteve za distribucijski sistem 

 

Distribucijski sistem je izveden kot dvocevni sistem z dovodnim in povratnim cevovodom. 

 

Distributer toplote si glede na kakovost posameznih sistemov in položaj na terenu pridržuje 

pravico do izbire sistema in načina izvedbe vročevoda. 

 

 

2.2.1. Distribucijski sistem iz predizoliranih cevi 

 

2.2.1.1. Strojna dela 

 

Glede na stanje tehnike se distribucijski sistem izven stavb prednostno izdeluje iz 

predizoliranih cevi in fazonskih kosov. Vgrajeni materiali morajo ustrezati naslednjim 

standardom: 

- predizolirane cevi: SIST EN 253 

- predizolirani fazonski kosi: SIST EN 448 

- predizolirane armature: SIST EN 488 

- spoji za predizolirane cevi: SIST EN 489 

 

Cevovodi iz predizoliranih jeklenih cevi se polagajo neposredno v zemljo. Debelina izolacije 

predizoliranih cevovodov je serije 2. Cevi morajo imeti vgrajene senzorske žice za kontrolo 

prisotnosti vlage, razen fleksibilnih predizoliranih cevi za izvedbo priključkov individualnih 

stavb. 

 

Pri izvedbi je treba žice pravilno povezati, preveriti sklenjenost tokokroga in izmeriti začetno 

vrednost upornosti, ki je referenčni podatek za kasnejše kontrole vlažnosti. O meritvi je treba 

izdelati zapisnik, ki ga potrdi nadzorna služba distributerja in se arhivira pri distributerju. 

Sestavni del zapisnika mora biti posnetek ožičenja obravnavanega odseka vročevoda, izdelan 

na osnovi geodetskega posnetka izvedenega vročevoda.  
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Za večja zaključena območja, ki bodo oskrbovana s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja, 

je treba predvideti kontinuiran nadzor vlažnosti cevovodov z možnostjo lociranja napake. 

Distributer toplote s projektnimi pogoji določi, kdaj je potrebno izvesti nadzorni sistem. 

Na distribucijskem sistemu se uporablja izključno nordijski sistem nadzora vlažnosti. 

 

Na predizoliranih odsekih vročevoda se vgrajujejo predizolirane krogelne pipe PN 16 za 

temperaturo do 130° C. Vreteno mora biti zaščiteno s cestno kapo na armiranobetonski 

temeljni plošči. Za pipe dimenzije DN 150 in večje je treba predvideti pogon s prigrajenim 

reduktorjem. Konec vretena z nastavkom za ključ je lahko max. 30 cm pod nivojem cestne 

kape. 

 

Spoje cevi in fazonskih kosov predizoliranega vročevoda je potrebno izvesti s termosteznimi 

spojkami, prirejenimi za zalivanje s poliuretansko izolacijsko peno. Spojka mora biti 

opremljena z najmanj dvema termosteznima manšetama na koncih. V primeru vodenja 

vročevoda po vlažnem terenu je obvezna namestitev tretje spojke preko čepa odprtine za 

vlivanje izolacijske mase. 

 

Zahteve za uporabo in montažo so navedene v navodilih proizvajalca predizoliranih 

cevovodov in jih je treba dosledno upoštevati. Posebno pozornost mora izvajalec posvečati 

kvalitetni izdelavi spojev predizoliranih cevi, kar je osnovni predpogoj za doseganje 

pričakovane življenjske dobe vročevoda. 

 

 

2.2.1.2. Gradbena dela 

 

Gradbena dela je treba izvajati po predpisih za tovrstna dela in navodilih proizvajalca cevi. 

 

Pomembno: V posebnih primerih, ko poteka vročevod v slabo nosilnih tleh in se 

priključuje na stavbe, ki so globoko temeljene (npr. na pilotih), je potrebno pridobiti 

mnenje projektanta ali geomehanika ( nevarnost diferenčnih posedkov). 

 

 

2.2.1.2.1. Zemeljska dela 

 

Dimenzije izkopnega profila so odvisne od premera načrtovanih vročevodnih cevi (slika 3). 

Na primerno utrjeno podlago izkopa se vgradi najprej peščena posteljica (zrnavost φ 0-4 mm, 

brez ostrorobih delcev), zatem se položijo cevi, ki se jih z vseh strani zavaruje (obsipa) s 

peskom enake zrnavosti. Zaščitna globina med temenom cevi in terenom mora biti vsaj 50 

cm, optimalna globina znaša 70 cm. Če te zaščitne globine ni mogoče doseči in je teren nad 

temenom cevi obremenjen še s koristno (prometno) obtežbo, je treba cevi dodatno zavarovati 

(npr. z armiranobetonsko ploščo). 

 

Na kompenzacijskih conah vročevoda je treba zagotoviti možnost ustreznega pomika zaradi 

toplotnih raztezkov vročevoda. To je možno izvesti z namestitvijo elastičnih blazin ali z 
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obsutjem cevi s peskom enakomerne zrnavosti φ 8-10 ali φ 10-12 mm brez ostrorobih delcev 

(prodec), ki ga je treba oviti s polstjo. 

 

2.2.1.2.2. Fiksne točke 

 

Fiksne točke so izvedene iz predfabriciranega elementa v armiranobetonskem temelju 

ustreznih dimenzij, ki jih podaja proizvajalec pri določenih predpostavkah glede lastnosti 

zemljine. Če lastnosti v konkretnem primeru bistveno odstopajo od teh predpostavk, je treba 

dimenzije temelja preveriti. Uporabita naj se beton MB 20 in armatura GA 40/50. 

 

2.2.1.2.3. Zidna tesnila 

 

Posebno pozornost je treba posvetiti prehodu predizoliranih vročevodnih cevi skozi temeljne 

zidove stavb. Zidno tesnilo mora biti ustrezno obbetonirano, da je zagotovljena tesnost 

preboja. 

 

 

2.2.2. Distribucijski sistem v betonskih kinetah 

 

Kjer izvedba s predizoliranimi cevmi ni možna, se lahko distribucijski sistem izvaja z 

jeklenimi cevmi, položenimi v betonski kineti. Z odsekom kinete je obvezno treba izvesti 

odcepe od obstoječega sistema, vodenega v kinetah.  

 

Zahteve glede strojnih del na distribucijskem sistemu v kinetah so podane v točki 2.2.4. 
 

 

2.2.2.1. Gradbene zahteve za kinete 

 

Glede na način izdelave kinete delimo na: 

 

a.  Tipizirane AB kinete s pokrovom 

 

To so industrijsko izdelani elementi, ki se transportirajo na mesto vgradnje. Tipizacija 

obsega vse sestavne konstrukcijske elemente kot so npr. lire, fiksne in pomične točke 

ter bočna vodila. Statični račun, ki je prav tako tipski, obravnava vsako velikost kinete 

posebej, privzeta obtežba je enaka kot za cestne mostove. Višina nadkritja zemljine 

nad pokrovi mora biti večja od 50 cm in manjša od 200 cm. Proizvajalec elementov 

mora ob dobavi predložiti vse z zakoni predpisane ateste in dokazila o kvaliteti 

vgrajenih materialov in načinu izvedbe. 

 

b.  Klasično grajena kineta 

 

Kjer ni mogoče uporabiti tipske kinete, jo je treba izvesti na klasičen način na 

gradbišču. Posebej pomembno je, da vgrajeni beton v potrebnem času, ki je predpisan 

za izbrano MB, pred zasipom doseže predpisano trdnost. Taka kineta potrebuje statični 



 

9 

 

izračun. Izvajalec del mora po izdelavi predložiti vse z zakoni predpisane ateste in 

dokazila o kvaliteti vgrajenih materialov in načinu izvedbe. 

 

 

2.2.2.2. Izvedba kinet 

 

Na utrjeno površino izkopa se vgradi podložni beton MB 10 v debelini 7-10 cm. Sledi izvedba 

(ali montaža) korita kinete. Pri stikovanju nove kinete na odcepnem mestu na obstoječi kineti 

in (ali) obstoječi stavbi je treba oblikovati strižni stik, s katerim se prepreči pojav diferenčnih 

posedkov. 

Po končanih montažnih in strojnih delih sledi pokrivanje kinete z AB pokrovi. Uporaba 

neskrčljive malte na naležnih površinah zagotavlja trajno nepomičnost pokrovov. Morebitne 

neravnine in odprte stike med pokrovi je potrebno zapolniti z malto. Sledi izvedba 

hidroizolacije, ki je lahko izdelana na polimerni ali bitumenski osnovi – pri tem je treba 

upoštevati navodila proizvajalca hidroizolacije. Hidroizolacija, ki je nanešena na osnovni 

premaz - ta zagotavlja sprijemljivost med izolacijo in betonom - mora biti čvrsto spojena s 

podlago pokrovov. Po vsej dolžini mora pokrivati tudi horizontalni stik, kjer pokrovi nalegajo 

na korita ( cca. 15-20 cm čez spojno ravnino). Hidroizolacijo je treba polagati brez ostrih 

robov in prelomov, kar se doseže s primerno pripravo podlage. Za zaščito izolacije pred 

mehanskimi poškodbami naj se uporabljajo točkovno profilirane folije s spojenimi stiki po 

dolžini. Nanjo se vgradi nekaj cm debela plast okroglozrnatega peska granulacije φ 8-16 mm 

za lažje odvodnjavanje gornje površine (meteorne vode). Sledi zasipavanje, pri čemer mora 

biti prvi sloj zasipnega materiala brez večjih kamnov, začetno zasipavanje pa je treba izvesti 

zelo pazljivo. 

 

2.2.2.3. Uporabljeni materiali 

 

Za izvedbo kinet se uporabljajo vodotesni beton najmanj MB 30, mrežna armatura ČBM 

50/60 in armatura RA 40/50, neskrčljiva malta za spoje pokrov-kineta, različne hidroizolacije 

in njihove zaščite. Posebno pozornost je treba posvetiti zadovoljivi debelini krovne plasti nad 

armaturo. 

 

Opozorilo: V zemljiščih z visoko podtalnico (nivo vode lahko preseže niveleto) ali tam, 

kjer je možno občasno zalitje vročevoda iz kakršnega koli drugega razloga, uporaba 

kinet ni dovoljena. 

 

2.2.3. Vodenje vročevodov po stavbah 

 

Zaradi pocenitve gradnje, zaradi drugih tehničnih razlogov in kjer je to mogoče in ni 

nevarnosti, da bi se cevovodi poškodovali, je distribucijski sistem možno voditi skozi stavbe 

(kleti, pritličja ipd.) ali skozi druge skupne nebivalne prostore po predhodnem soglasju 

lastnikov stavbe in pridobitvi služnosti. 

Cevovodi morajo biti zaradi možnosti pregleda, vzdrževanja in odpravljanja okvar vedno 

dostopni. 

 



 

10 

 

Distribucijski sistem mora biti izveden tako, da se upoštevajo vse mehanske obremenitve in  

temperaturni raztezki v skladu s predvideno tehnično rešitvijo po projektni dokumentaciji. 

 

Priključek se po vstopu v prostor toplotne postaje s priključno mojo večjo od 100 kW zaključi 

z umirjevalnimi cevmi, na katerih se izvede izpust in odzračevanje. Med umirjevalnima 

cevema naj bo izvedena kratka vez z zaporno armaturo, ki omogoča minimalni pretok skozi 

priključek v času zaustavitve toplotne postaje. Umirjevalne cevi naj predstavljajo nepomično 

podporo vročevoda. Izpusti in odzračevanja morajo biti speljani v odtočni lijak, povezan s 

talnim odtokom.  

 

2.2.4. Zahteve za materiale vročevodov, vodene v kinetah, stavbah ali nadzemno 

 

2.2.4.1. Cevi in fazonski kosi 

 

Vročevodi, vodeni v kinetah, v stavbah ali nadzemno do dimenzije DN200 so lahko izdelani 

iz jeklenih cevi iz celega, ki ustrezajo naslednjim standardom: 

 

SIST ENV 10220 en:   mere, mase 

DIN 2448:    mere, mase 

DIN 1629:    dobavni pogoji 

 

Vročevodi večjih dimenzij se izdelujejo iz jeklenih spiralno varjenih cevi, opredeljenih v 

naslednjih standardih: 

 

DIN 2458:    mere, mase 

DIN 1626:    dobavni pogoji 

 

Cevni loki morajo ustrezati DIN 2605-2 in biti oblike 5 (r =~2,5 d). 

Material cevi je St 37-0. 

 

Distributer s projektnimi pogoji določi kdaj je lahko distribucijski sistem izdelan na prej 

omenjeni način.  

 

 

2.2.4.2. Armature 

 

Zaporne armature na distribucijskem sistemu v kinetah, stavbah ali na vročevodih, vodenih 

nadzemno, so do dimenzije DN 125 zaporni ventili PN 16 z mehastim tesnenjem ali pipe, za 

večje pa zaporne lopute ali pipe z ročnim ali motornim pogonom. 

 

Lokacijo in vrsto zaporne armature ter način vgradnje določi distributer. 

 

Kot glavni zaporni organ pred toplotno postajo (ventila 1,2) se uporabljajo zaporni ventili z 

mehastim tesnenjem ali pipe. 

 



 

11 

 

2.2.4.3. Toplotna izolacija 

 

Pri izvedbi toplotne izolacije cevovodov, armatur, prenosnikov toplote, odzračevalnih in 

razteznih posod je treba upoštevati ustrezne standarde in normative. Toplotno izolacijo se 

izvede po končani montaži in uspešno opravljenem tlačnem preizkusu ter dvakratnem 

barvanju s temeljno barvo, primerno za temperaturo do 130° C. 

 

Cevovode, vodene po stavbah, na prostem in v kinetah, je treba izolirati ločeno (dovod in 

povratek) z blazinami izolacijskega materiala iz mineralnih vlaken, ojačanimi s pocinkano 

žično mrežo ali aluminijasto folijo. Material mora po morebitni navlažitvi omogočati popolno 

osušitev. 

 

Toplotna prevodnost izolacijskega materiala mora pri 25 st. C znašati max. 0,040 W/mK. 

 

Blazine morajo biti spete na razdalji max. 0,3 m s pocinkano žico ali plastičnimi trakovi 

minimalne debeline 4 mm. Pri izolaciji debeline od 50 do 100 mm je potrebno izvesti 

izolacijo z dvojnimi blazinami. Vzdolžni in prečni spoji prvega sloja morajo biti prekriti z 

drugim slojem blazine. 

 

Izolacijski sloj cevovodov, vodenih po stavbah ali na prostem, mora biti zaščiten s plaščem 

aluminijaste ali jeklene pocinkane pločevine. Debelina aluminijaste pločevine mora znašati v 

odvisnosti od premera cevovoda med 0,8 in 1 mm. Pločevina mora biti speta minimalno 6 krat 

na tekoči meter z nerjavečimi vijaki ali kovicami.  

 

Izolacijo je potrebno ustrezno prilagoditi v področju obešal, armatur in drugih elementov 

cevne napeljave. V področju zaključnih kap izolacije je potrebno nanesti izolacijski trak širine 

20 mm, ki preprečuje prehod toplote iz cevi na aluminijasti plašč. 

 

 Oplaščenje na prostem potekajočih vročevodov mora biti izvedeno vodotesno, pohodno in 

zaščiteno pred odtujitvijo. 

 

 

Izolacijski sloj cevovodov, vodenih v kinetah, mora biti zaščiten z bitumensko lepenko. 

Bitumenska lepenka mora biti speta s trakovi iz nerjavečega materiala. 

 

Armature je treba izolirati z izolacijskim kapami. Kape morajo biti izvedene tako, da 

omogočajo nemoteno demontažo po odprtju veznih sponk. 

 

 

 

   

distribucijski 

sistem     

Interne 

napeljave 

odjemalca Min odmik izol.  
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Potrebna minimalna debelina izolacije je podana v spodnji tabeli. 

 

 

2.3. Dimenzije cevovodov  

 

Distributer toplote si pridržuje pravico predpisati dimenzijo vročevoda glede na hidravlične 

razmere v sistemu in planirano širitev oskrbe s toploto. Investitor oz. projektant ali 

izdelovalec lokacijskega načrta je dolžan pri distributerju pridobiti projektne pogoje za 

priključitev stavbe na distribucijski sistem. 

 

  

DN kineta   

na prostem 

    od armatur  

  

dovod 

(mm) 

povratek 

(mm) 

dovod 

(mm) 

povratek 

(mm) 

dov., povr. 

(mm) (mm) 

≤25 30 30 40 40 30 70 

32 40 30 40 40 30 80 

40 40 30 40 40 30 80 

50 40 30 50 50 40 90 

65 50 30 60 60 50 90 

80 50 40 80 80 60 90 

100 60 40 80 80 60 100 

125 60 40 100 100 80 110 

150 70 40 100 100 80 120 

200 70 40 100 100 80 130 

250 70 40 100 100 100 140 

300 70 50 100 100 \ 150 

350 80 50 100 100 \ 160 

400 80 50 100 100 \ 170 

450 80 50 100 100 \ 170 

500 80 50 100 100 \ 180 

600 80 50 100 100 \ 190 

700 80 50 100 100 \ 200 
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2.4. Odzračevanja in izpusti 

 

Lokacijo in izvedbo odzračevanj in izpustov mora projektant predhodno uskladiti z 

distributerjem. Izvesti jih je treba v sledečih dimenzijah: 

 

Dimenzija vročevoda    Dimenzija odzračevanja  Dimenzija izpusta 

 

do DN 32     DN 15    DN 20 

do DN 50     DN 15     DN 25 

do DN 80     DN 20     DN 25 

do DN 150     DN 25     DN 50 

nad DN 150     DN 40     DN 65 

 

 

2.5. Označevanje elementov 

 

Pozicijo in tip vgrajenih elementov v distribucijski sistem se lahko označi s pozicijskimi 

tablicami (skica v sliki 1). 

 

 

2.6. Odmiki od drugih komunalnih vodov in ostalih objektov 

 

2.6.1. Splošno 

 

Ob načrtovanju distribucijskega sistema mora biti tveganje zaradi vpliva okolice, kot so drugi 

položeni vodi, premiki zemlje, dreves, stavbe ali prometa, zmanjšano na najnižjo možno še 

sprejemljivo mejo. Pri križanjih in vzporednem vodenju vročevodov z drugimi komunalnimi 

vodi je treba upoštevati veljavne predpise ter zahteve distributerja toplote in upravljavcev 

drugih komunalnih vodov. Izjemoma se lahko s posebnimi varnostnimi ukrepi in v soglasju z 

upravljavci komunalnih vodov razdalje med vodi glede na predpisane tudi zmanjšajo. 

 

Pri projektiranju stavbe ali drugega gradbenega objekta, katerega rob ali gabarit gradbene 

jame je v neposredni bližini obstoječega vročevoda, je treba projektno predvideti ukrepe, ki 

bodo nesporno zagotovili varno in nemoteno obratovanje vročevoda med gradnjo. Dela 

morajo biti izvedena tako, da ne bodo povzročila mehanskih poškodb na obstoječem 

vročevodu. V primeru povzročene poškodbe vročevoda je investitor gradbenega objekta 

dolžan zagotoviti sanacijo vročevoda, ki poteka pod nadzorom distributerja toplote. Projektno 

rešitev mora potrditi distributer toplote. 
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2.6.2. Zahtevani odmiki 

 

 

Komunalni vod Svetli odmik (cm) 

 križanje, vzporedni potek do 5 m vzporedni potek nad 5 m 

plinovod  

Po določilih Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 

vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 bar 

vodovod 30 40 

drug vročevod 30 40 

kanalizacija 30 50 

signalni kabel, telekom, 

kabel do 1 kV 30 30 

10 kV kabli ali en 30 kV 

kabel 60 70 

več 30 kV kablov ali kabel 

nad 60 kV 100 150 

 

Stavba Svetli odmik (cm) 

min. odmik stavbe od 

obstoječega vročevoda 100 

min. odmik vročevoda od 

obstoječe stavbe 50 

 

 

2.7. Geodetski posnetek distribucijskega sistema 

 

Po izvedenih montažnih delih in pred zasutjem jarka je treba izvesti geodetski posnetek 

distribucijskega sistema in ga dostaviti distributerju. Poleg lege v prostoru (lokacijsko, 

višinsko) mora geodetski posnetek vsebovati tudi podatke o dimenziji in izvedbi vročevoda 

ter vgrajenih elementih (fiksnih točkah, kompenzatorjih, spojkah). 
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3. OBVEZNA IN PRIPOROČENA UPORABA ELEMENTOV 
 

V spodnji razpredelnici so navedeni proizvajalci elementov, katerih uporaba je obvezna oz. 

priporočena. 

 

 

1. OBVEZNA UPORABA NAVEDENIH ELEMENTOV  

ELEMENT PROIZVAJALEC 

ARMATURE 

 Zaporne lopute na sistemu 

 

 

 Krogelne pipe 

 

 

 

 

 

 Ventili 

 

 

 

 ADAMS 

 TYCO 

 

 KLINGER 

 BOHMER 

 VEXVE 

 POLIX 

 

 ARI 

 KLINGER 

 KROMBACH 

2. PRIPOROČENA UPORABA NAVEDENIH ELEMENTOV  

MATERIAL ZA VROČEVODE  ISO PLUS 

 LOGSTOR 

 ISO BRUGG 
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4. SLIKE 

 

Slika 1: 
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Slika 2: 
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temperatura
primar
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zunanja 
temperatura 
(°C) 

temperatura 
primar dovod 
(°C) 

temperatura 
primar 
povratek (°C)  

zunanja 
temperatura 
(°C) 

temperatura 
primar dovod 
(°C) 

temperatura 
primar 
povratek (°C) 

-20 110 65  -2 87,50 57,50 

-19 110 65  -1 85,89 56,97 

-18 110 65  0 84,29 56,43 

-17 110 65  1 82,68 55,89 

-16 110 65  2 81,07 55,36 

-15 108,39 64,47  3 79,47 54,82 

-14 106,78 63,93  4 77,86 54,29 

-13 105,18 63,40  5 76,25 53,75 

-12 103,57 62,86  6 74,64 53,21 

-11 101,96 62,33  7 73,04 52,68 

-10 100,36 61,79  8 71,43 52,14 

-9 98,75 61,25  9 69,82 51,61 

-8 97,14 60,72  10 68,22 51,07 

-7 95,54 60,18  11 66,61 50,53 

-6 93,93 59,65  12 65 50 

-5 92,32 59,11  13 65 50 

-4 90,71 58,57  14 65 50 

-3 89,11 58,04  15 65 50 

    16 65 50 
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Slika 3: 

 

 


