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POTEK PREDSTAVITVE

- kratek uvod 

- Izkušnje od drugod (izobraževanje v tujini in 
doma)

- lastne izkušnje pri prenovah in novogradnjah (z 
izboljšavami) 

- zaključek



UVOD

- 97% naše načrpane vode je neklorirane

- obravnavali bomo vodohrane:
• obnove in

• novogradnje

- na sistemu imamo 39 vodohranov 

- skupna prostornina vseh vodohranov je 24.205 
m3

- Največji je 2 x 8.000 m3, najmanjši 12 m3



UVOD



IZKUŠNJE OD DRUGOD
• 2009: prvi kontakt s celovškim vodovodom

• 21.5.2011: ogled  poteka prenove njihovega 
največjega VH (25.000 m3)

• 20.10.2011: ponovni ogled VH v Celovcu (poudarek 
na notranjih oblogah v vodnih celicah) - 4. 
Internationaler Wasserbehalter Tag

• 30.5.2012: ogled VH Šentilj

• 23.5.2013 ogled VH HOBAS v Čezsoči pri Bovcu

• 12.3.2015 ogled VH v Katzelsdorfu - 9. 
Internationaler Wasserbehalter Tag



IZKUŠNJE OD DRUGOD
Avstrija vsako leto organizira mednarodni dan 
vodohranov:

• Vedno se odvija na lokaciji, kjer se prenavlja 
vodohran (vedno je organiziran ogled vodohrana –
praktični prikaz trenutne faze obnove)

• Dopoldne so organizirana predavanja na temo 
obnov vodohranov

Na teh delavnicah smo največ pridobili znanja o 
obnovah vodohranov, primernih materialih, 
posameznih dobrih praksah,… ki smo jih čim bolj 
poskušali uporabiti pri naših prenovah.



IZKUŠNJE OD DRUGOD
Obnova celovškega vodohrana velikosti 25.000 m3

kot primer dobre prakse:
projekte so izvedli interno (znotraj hiše)

 določili vodjo projekta in sodelavce

 vodjo projekta in sodelavce poslali na izobraževanje na 
domače in tuje VH podobnih velikosti

za izobraževanje so si vzeli čas več kot pol leta

niso izvedli JN - izvedli so presojo možnih izvajalcev 
(glede kadra, opremljenosti, znanja,…)

določenih materialov niso specificirali v fazi projekta

odgovorna nadzorna oseba naročnika je delala izključno 
samo na tem projektu



IZKUŠNJE OD DRUGOD

Za vedno mi je ostal v spominu stavek, ki so ga 
izrekli avstrijski kolegi:

»Avstrija je premajhna, da bi zbrali dovolj 
praktičnih izkušenj na področju obnove 
vodohrana, zato smo se obrnili tudi na sosednje 
države.« 

Kaj o majhnosti šele lahko reče Slovenija!



LASTNE IZKUŠNJE PRI OBNOVAH

Ugotovitve ZIRS, 30.9.2011:

• objekt vodohrana je dotrajan

• barva v vodnih celicah se lušči, prav tako na 
delu med armaturno in vodno celico

• cevi v vodohranu so korodirane.

VH LIPOGLAV



VH LIPOGLAV
- Vodohran je velikosti 2x100m3. 

- Kontakt z izvajalci, ki so notranjo oblogo izvajali na 
celovškem vodohranu.

- Izvajalec je prišel na ogled. Vzeli so se vzorci betona 
in vzorci vode.



VH LIPOGLAV



VH LIPOGLAV
Izvedba na profesionalnem nivoju:

• Zaščita vodohrana 



VH LIPOGLAV
• Mokro peskanje celotne površine notranjosti vodnih celic z 

visokim pritiskom – 2500 bar 

• Nanos debelo stenskega sloja (priprava materiala z robotom)



VH LIPOGLAV
• večkratni testi odtržne trdnosti med obnovo

• ponovni test odtržne trdnosti po izvedbi 
zadnjega sloja

• enomesečno negovanje zaključnega sloja



VH LIPOGLAV
• Vodohran obnovljen 2012.

• Izvedena debelo stenska notranja obloga iz cementa 
brez organskih dodatkov (min 20 mm).



VH LIPOGLAV
• Hkrati zamenjane strojne inštalacije in izvedeno 

prezračevanje



OBNOVA NOVOGRADNJE

Ugotovitve ob rednem čiščenju vodne celice 
2013:

Vodohran Senožeti



VODOHRAN SENOŽETI
Ugotovitve ob rednem čiščenju vodne celice 
2013:



VODOHRAN SENOŽETI
Ugotovitve ob rednem čiščenju vodne celice 
2013:



VODOHRAN SENOŽETI
Vodna celica je bila obnovljena leta 2013 – s 
tenko slojnim zaključnim slojem, ki se je že 
začel spirati.

Stanje vodne celice 
danes



OBNOVA VODOHRANA
• VH Želimlje, Odločba ZIRS - VH obnoviti

• Uvedba dezinfekcije zaradi neustreznega stanja 
VH



VH ŽELIMLJE
VH Želimlje – notranjost vodnih celic



VH ŽELIMLJE
Pristop k obnovi VH Želimlje 

• z zunanje strani najprej podrti „dimniki“, 

• VH od zunaj obnovljen po naših standardih (naklonski 
beton, hidroizolacija, toplotna izolacija, čepasta folija, 
rečni prod ustrezne granulacije, filc),

• ob dnu je bila narejena drenaža.



VH ŽELIMLJE
Pristop k obnovi VH Želimlje 



VH ŽELIMLJE
Pristop k obnovi VH Želimlje 

• notranji sloj je bil narejen prav tako s tenko slojno 
oblogo (nanos sloja pa nekoliko debelejši, kot pri 
VH Senožeti)



OBNOVA VODOHRANA
VH Radna – ugotovitve po enem letu obratovanja, 
pregled leve vodne celice ob rednih vzdrževal.delih



VH RADNA
VH Radna 

• po pregledu je bila podana reklamacija. 
Izvajalec je ponovno izvedel obnovo leve 
celice.

• Sloji, ki so bili naneseni v notranjosti vodne 
celice po reklamaciji, so: 

1. sloj: hidroizolacijski premaz

2. sloj je sanacijska malta

3. sloj je ponovno hidroizolacijski premaz



VH RADNA
VH Radna  

• po nekaj tednih 
obratovanja – vzorec 
vode neskladen,

• pojav vijolične plesni,

• razpoke na površini,

• točkovno ni bilo več 

premaza,

• VH je do nadaljnjega 
izključen iz obratovanja.



VH RADNA
Strokovno mnenje o dogajanju na VH Radna, vzrokih za 
plesen in kako naj se VH obnovi:

• Kremenčev pesek (prisoten v hidroizolacijskem
premazu) in amorfni silikat (prisoten v sanacijski malti) 
lahko vsebujeta določen delež organskih primesi kot 
nečistoč,

• Organske spojine so prisotne tudi v betonskem jedru 
(pogosto je v današnjih betonih večja količina 
organskih primesi oziroma delcev premoga (oglja, saj) 
in lesnih delcev),

• Vsi trije materiali lahko izlužujejo organske substance 
na površino in povzročajo nastanek plesni.



VH RADNA
Rešitev za VH Radna

• V izogib izločanja organskih substanc (= hrana za 
plesni), se izvede debelo slojni premaz (brez 
organskih primesi), ki bo hkrati ščitil osnovne betonske 
površine in bo onemogočil morebiten transport 
organskih snovi iz obstoječega betonskega jedra.

• Površina vodotesnega nanosa mora biti zaglajena
(kjer je v stiku s pitno vodo).

• Za zaglajevanje se ne sme uporabljati orodja, ki 
vsebuje organske snovi.

• Debelina nanosa naj znaša 20 mm.



VH RADNA



NOVOGRADNJA
VH Ravno Brdo 



NOVOGRADNJA - prva sanacija
VH Ravno Brdo – ozemljitev napeljana  v vodni 
celici



NOVOGRADNJA - druga sanacija
VH Ravno Brdo



NOVOGRADNJA - druga sanacija
VH Ravno Brdo



NOVOGRADNJA - druga sanacija
VH Ravno Brdo – žičke za vezanje armature



NOVOGRADNJA - druga sanacija
• VH Ravno Brdo –

obnovljena vodna 
celica z debelo slojno 
oblogo.

• Material je cement 
brez organskih 
substanc.

• Na stropu so kapniki, 
da se kondenz ne 
zadržuje na stropu, 
ampak čim prej 
odteče.



ZAKLJUČEK
Zakaj so sploh potrebne notranje obloge?

• Betoni so izdelani z nečistimi cementi (razni 
dodatki npr. pepel), kar ni primerno za stik s pitno 
vodo 

• Oddaljenost armature od površine mora biti 
najmanj 4 cm

• Vgradnja armature: žičke, les, stirodur, …

• Način betoniranja (v enem delu, če se betonira 
več delih so problematični stiki, če se betonira v 
jeseni, ko odpada listje…)

• Da se ščiti beton in da je voda v stiku z 
materialom, ki je primeren za stik s pitno vodo, se 
mora na beton nanesti še notranjo oblogo. 



ZAKLJUČEK
Obnove se morajo izvajati profesionalno (inženirski 
pristop):

• Izdelava načrta za obnovo (gradbeno, varnostno, 
strojne inštalacije, …) 

• Uporaba ustreznih materialov:
• Materialov, ki so se izkazali za neustrezne, se ne sme 

več vgrajevati.

• Izkušnje na materialih je potrebno pridobivati pri 
podjetjih z enako dejavnostjo  (tudi oziroma predvsem v 
tujini).

• Izvedba in nadzor - obnovo mora voditi 
usposobljena oseba naročnika in ne izvajalec

• Neprestano izobraževanje 



VODA JE NAŠA SKUPNA ODGOVORNOST.

HVALA, KER VAM NI VSEENO.


