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Predmet javnega naročila: Posodobitev krmilne opreme in centralnega nadzornega sistema 
RCERO    
Št. javnega naročila: 14/JN-2021/G 

                          
 
PRILOGA 3.1  

 

PROJEKTNA NALOGA 
 
1. SPLOŠNO 
 
V objektih kompostarne in MBO poteka obdelava odpadkov po aerobnem postopku z odvajanjem 
zraka preko biološkega filtra iz kompostnih zasipnic. Zrak se odvaja s pomočjo frekvenčno kontroliranih 
ventilatorjev, ki se krmilijo iz električnih razdelilnikov QE 02 (kompostarna) in  QE 06 (MBO) 
nameščenih na strehi objekta. Zaradi dotrajanosti se zamenja vsa krmilna in regulacijska oprema 
vključno z navedenima razdelilnikoma.   
 
2. OBSTOJEČE STANJE 

 
Oba razdelilnika sta nameščena na strehi enovitega objekta. Vsa oprema je v rednem obratovanju od 
leta 2010. Pri obratovanju naprav se notranjost električnih razdelilnikov segreva nad 50 o C, kar 
povzroča razpad plastičnih delov. Opis vgrajene opreme v električnem razdelilniku = QE 02 je v prilogi 
1. Opis vgrajene opreme v električnem razdelilniku = QE 06 je v prilogi 2. 
 
Na slikah sta prikazana obstoječa električna razdelilnika QE 02 in QE 06 ter vgrajena krmilno – 
regulacijska oprema. 
 

  
Slika 1: Razdelilnik QE 02 Slika 2: Razdelilnik QE 02 



 

2 

 

  
Slika 3: Razdelilnik QE 02 – krmilna oprema Slika 4: Razdelilnik QE 02 – krmilna oprema 
  

  
Slika 5: Razdelilnik QE 06 Slika 5: Razdelilnik QE 06 
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Slika 7: Razdelilnik QE 06 – krmilna oprema Slika 8: Razdelilnik QE 06 – krmilna oprema 

 
 
3. OBSEG DEL 

 
Obseg del je naveden v nadaljevanju. Z namestitvijo novih električnih razdelilnikov s krmilno – 
regulacijsko opremo, je potrebno zagotoviti delovanje prezračevanja kompostnih zasipnic 
kompostarne in MBO tako, kot je pred posegom. 

 
3.1. Kompostarna 

 
3.1.1.  Pregled stanja obstoječe opreme – izdelava poročila 

 
Pregled dejanskega stanja vgrajene opreme, aplikacije, nadzorne programske opreme in SMS 
obveščanja. 
Izdela se poročilo o delovanju aplikacije, nadzorne programske opreme in SMS obveščanja, ki bo 
služilo kot osnova za delovanje na novo postavljenega sistema in izdelavo funkcijskih opisov. 

 
3.1.2.  Izdelava projektne dokumentacije 
 

Izdela se projektna dokumentacija za področje gradbeništva in elektrotehnike v obsegu: 
 
o Izdelava PZI dokumentacije 
o izdelava PID dokumentacije  
o izdelava DZO dokumentacije 
o izdelava POV dokumentacije 

 
Projektna dokumentacija za gradbeni del mora vsebovati namestitev kontejnerja v katerega se bodo 
namestili novi električni razdelilniki z vso potrebno opremo.  
Projektna dokumentacija za elektro dela mora zajeti vse sklope, ki se nahajajo v obstoječem 
električnem razdelilniku: prezračevanje, merjenje temperatur, merjenje relativne zračne vlage, 
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tlačne meritve, namakalni sistem, nastavitve, varčevanje z el. energijo, komunikacije in drugo kar 
zajema obstoječa aplikativna programska oprema. Prav tako se morajo ohraniti vse nadzorne funkcije 
katere so izvedene z obstoječim sistemom lokalnega, ročnega in daljinskega nadzora. 
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati obstoječo veljavno zakonodajo, 
predpise, standarde, normative in pravila stroke s področja predmeta javnega naročila, varovanja, 
okolja in druge predpise za izdelavo projektne dokumentacije.  
Dokumentacija se izdela v 3 izvodih v pisni obliki in elektronski nezaščiteni obliki in sicer vsi načrti v 
*.dwg ali *.elk in *.pdf formatu. 
 
Izdelano PZI dokumentacijo mora izvajalec naročniku pred izvedbo predložiti na  vpogled. Pred 
primopredajo mora izvajalec naročniku predložiti tudi ovrednoten seznam dobavljene opreme, ki je 
naročniku potreben za vpis le te v evidenco osnovnih sredstev. 

 
3.1.3.  Izdelava funkcijskih opisov programske opreme 

 
Funkcijski opisi programske opreme se nanašajo na aplikacijo v krmilniku, nadzornem sistemu in SMS 
obveščanju. Upoštevati je potrebno obstoječe delovanje električnih elementov, ki so zajeti v dani 
električni shemi  = QE 02. Izbranemu izvajalcu bo na voljo obstoječa aplikativna programska  oprema 
s priloženim komentarjem (izvorna koda). 
Funkcijski opisi služijo za nemoteno delovanje obdelave odpadkov po aerobnem postopku z 
odvajanjem zraka preko biološkega filtra, iz kompostnih zasipnic. 

 
3.1.4.  Demontaža razdelilnika QE 02 in obstoječe vgrajene opreme  

 
Obstoječa oprema se pazljivo demontira, še uporabna oprema se očisti, s PVC vrečko zaščiti pred vlago 
in prahom preda naročniku. Ostalo neuporabno opremo izvajalec preda pooblaščenemu prevzemniku 
kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo. Pri opredelitvi uporabne in neuporabne opreme sodeluje 
naročnik, ki podpiše zapisnik o ugotovljenem stanju posamezne opreme in o predaji le-te. 

 
3.1.5.  Dobava in postavitev kontejnerja 

 
Dobavi se kontejner, ki mora zadostiti standardom za zunanjo montažo z naslednjimi lastnostmi: 
 

- konstrukcija: cinkano jeklo, barvano RAL 7001 (siva). 
- stene: paneli iz pocinkanega jekla, zunaj prebarvano sivo (RAL 7001) z vmesno poliuretansko 

izolacijo (Umax = 0,54 W/m2K) min. 40 mm. 
- vhodna vrata: aluminijast profil s sendvič polnilom v kompletu z ročajem, ključavnico in ključi 

(3 kopije ključa), dim. 800 cm x 200 cm, (RAL 7001).  
- električna napeljava: nadometna, vključuje el. omarico, luč, vtičnico za 220 V (2 kosa),  in 

zunanjo vtičnico za priklop elektrike. 
- tla: linolej ali vinilne plošče. 
- oprema: klimatska naprava (hlajenje/ogrevanje), ethernet napeljava, prezračevalna loputa s 

filtrom prašnih delcev, miza s predalom in  stolom. 
 
Kontejner mora biti dovolj velik za namestitev vseh el. razdelilnikov in zahtevane opreme. Temperatura 
v kontejnerju mora zadostovati potrebam 24 urnega delovanja električnih naprav v el. razdelilnikih. 
Izvedena mora biti zaščita proti gledalcem (zlasti pri kabelskih uvodih).  
Lokacija postavitve kontejnerja je na strehi objekta je na lokaciji obstoječega razdelilnika. 
 
 
 
 



 

5 

 

3.1.6.  Dobava in montaža novih električnih razdelilnikov v kontejner 
 

Izvede se zamenjava električnega razdelilnika QE 02 z novim, kvalitete kot na primer Rittal, Schneider 
Electric ali Siemens in vsemi zunanjimi in notranjimi komponentami in krmilno regulacijsko električno 
opremo. Z upoštevanjem namestitve v kontejner, se temu primerno izvede prezračevanje el. 
razdelilnika. Delovna temperatura posameznih el. elementov ne sme presegati 45 o C. 

 
 

3.1.7.  Dobava in montaža krmilno regulacijske električne opreme 
 
Krmilno regulacijska električna oprema zajema krmilnike z digitalnimi in analognimi enotami, profinet 
komunikacijo, varovanja, frekvenčne pretvornike s vhodnim in izhodnim filtrom, vodene lokalno ali 
daljinsko, preko profinet komunikacije in PID regulacijo, priključne sponke ter druga analogna in 
digitalna merjenja in upravljanja (temperatur, tlakov, razlike tlakov, električnih ventilov za 
namakanje), enake ali boljše kvalitete ( kot na primer: Siemens, Schneider electric, Telemechanique, 
Omron) kot do sedaj nameščene v obstoječem električnem razdelilniku. Poleg sedaj vgrajene opreme 
se dogradi še merjenje porabe el. energije lokalno v razdelilniku in s prikazom na  nadzornem sistemu 
preko etherneta (trenutna vrednost, dnevna, mesečna, skupna kumulativa).  

 
3.1.8.  Nadgradnja nadzornega sistema kompostarne  

 
Obstoječ nadzorni sistem nadzira celotno obratovanje kompostarne in MBO-ja, ki ima vgrajen rezervni 
strežnik (redundanca). Za posamezna področja sta nameščena dva podrejena nadzorna računalnika 
(Client), kateri vsak opravlja nadzor samo na svojem področju.  
Pri zamenjavi električnih razdelilnikov (frekvenčnih pretvornikov, krmilnikov in ostale opreme), je 
potrebno upoštevati obstoječ nadzorni sistem, ki ostane enak po izvedeni zamenjavi. Izvede se 
uskladitev obstoječega nadzornega sistema z novo opremo. Aplikativna programska oprema na 
nadzornem sistemu WINCC se ne menja. 

 
3.1.9.  Prilagoditev SMS obveščanja 

 
Obstoječ sistem SMS sporočil je razdeljen na dva dela: 

o Opozorila na napake na proizvodnem delu 
o Opozorila na napake na požarnem delu 

Razdeljena so po prioriteti in telefonskih številkah. Pri najpomembnejših napakah, so telefonske 
številke podvojene. Oba dela je potrebno prilagoditi glede na novo vgrajene električne elemente. 
 
 
3.2. MBO 

 
3.2.1.  Pregled stanja obstoječe opreme – izdelava poročila 

 
Pregled dejanskega stanja vgrajene opreme, aplikacije, nadzorne programske opreme in SMS 
obveščanja. 
Izdela se poročilo o delovanju aplikacije, nadzorne programske opreme in SMS obveščanja, katero bo 
služilo kot osnova za delovanje na novo postavljenega sistema in izdelavo funkcijskih opisov. 
 

3.2.2.  Izdelava projektne dokumentacije 
 

Izdela se projektna dokumentacija za področje gradbeništva in elektrotehnike v obsegu: 
 
o Izdelava PZI dokumentacije 
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o izdelava PID dokumentacije  
o izdelava DZO dokumentacije 
o izdelava POV dokumentacije 

 
Projektna dokumentacija za gradbeni del mora vsebovati namestitev kontejnerja v katerega se bodo 
namestili novi električni razdelilniki z vso potrebno opremo.  
 
Projektna dokumentacija za elektro dela mora zajeti vse sklope, ki se nahajajo v obstoječem 
električnem razdelilniku: prezračevanje, merjenje temperatur, merjenje relativne zračne vlage, 
tlačne meritve, namakalni sistem, nastavitve, varčevanje z el. energijo, komunikacije in drugo kar 
zajema obstoječa aplikativna programska oprema. Prav tako se morajo ohraniti vse nadzorne 
funkcije, katere so izvedene z obstoječim sistemom lokalnega, ročnega in daljinskega nadzora. 
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati obstoječo veljavno zakonodajo, 
predpise, standarde, normative, in pravila stroke iz področja predmeta javnega naročila, varovanja, 
okolja in druge predpise za izdelavo projektne dokumentacije.  
 
Dokumentacija se izdela v 3 izvodih v pisni obliki in elektronski nezaščiteni obliki in sicer vsi načrti v 
*.dwg ali *.elk in *.pdf formatu. 
Izdelelano PZI dokumentacijo mora izvajalec pred izvedbo naročniku predložiti na  vpogled. Pred 
primopredajo mora izvajalec naročniku predložiti tudi ovrednoten seznam dobavljene opreme, ki je 
naročniku potreben za vpis le te v evidenco osnovnih sredstev. 

 
3.2.3.  Izdelava funkcijskih opisov programske opreme 

 
Funkcijski opisi programske opreme se nanašajo na aplikacijo v krmilniku, nadzornem sistemu in SMS 
obveščanju. Upoštevati je potrebno obstoječe delovanje električnih elementov, ki so zajeti v dani 
električni shemi : = QE 06. Izbranemu izvajalcu bo na voljo obstoječa aplikativna programska  oprema 
s priloženim komentarjem (izvorna koda). 
Funkcijski opisi služijo za nemoteno delovanje obdelave odpadkov po aerobnem postopku z 
odvajanjem zraka preko biološkega filtra, iz MBO zasipnic. 

 
3.2.4.  Demontaža razdelilnika QE 06  in obstoječe vgrajene opreme 

 
Obstoječa oprema se pazljivo demontira, še uporabna oprema se očisti, s PVC vrečko zaščiti pred vlago 
in prahom ter preda naročniku. Ostalo neuporabno opremo izvajalec preda pooblaščenemu 
prevzemniku kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo. Pri opredelitvi uporabne in neuporabne opreme  
sodeluje naročnik, ki podpiše zapisnik ugotovljenem stanju posamezne opreme in o predaji le-te. 

 
3.2.5.  Dobava in postavitev kontejnerja 
 
Dobavi se kontejner, ki mora zadostiti standardom za zunanjo montažo z naslednjimi lastnostmi: 
 

- konstrukcija: cinkano jeklo, pobarvano na RAL 7001 (siva). 
- stene: paneli iz pocinkanega jekla, zunaj prebarvano sivo (RAL 7001) z vmesno poliuretansko 

izolacijo (Umax = 0,54 W/m2K) min. 40 mm. 
- vhodna vrata: aluminijast profil s sendvič polnilom v kompletu z ročajem, ključavnico in ključi 

(3 kopije ključa), dim. 800 cm x 200 cm, (RAL 7001).  
- električna napeljava: nadometna, vključuje el. omarico, luč, vtičnico za 220 V (2 kosa),  in 

zunanjo vtičnico za priklop elektrike. 
- tla: linolej ali vinilne plošče. 
- oprema: klimatska naprava (hlajenje/ogrevanje), ethernet napeljava, prezračevalna loputa s 

filtrom prašnih delcev, miza s predalom in  stolom. 
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Kontejner mora biti dovolj velik za namestitev vseh el. razdelilnikov in zahtevane opreme. Temperatura 
v kontejnerju mora zadostovati potrebam 24 urnega delovanja električnih naprav v el. razdelilnikih. 
Izvedena mora biti zaščita proti gledalcem (zlasti pri kabelskih uvodih). 
Lokacija postavitve kontejnerja je na strehi objekta na lokaciji obstoječega razdelilnika. 
 

3.2.6.  Dobava in montaža novih električnih razdelilnikov v kontejner 
 

Izvede se zamenjava električnega razdelilnika QE 06 z novim, enake ali boljše kvalitete kot na primer 
Rittal, Schneider Electric ali Siemens in vsemi zunanjimi in notranjimi komponentami in krmilno 
regulacijsko električno opremo. Z upoštevanjem namestitve v kontejner, se temu primerno izvede 
prezračevanje el. razdelilnika. Delovna temperatura posameznih el. elementov ne sme presegati 45 o 

C. 
 

3.2.7.  Dobava in montaža krmilno regulacijske električne opreme 
 
Krmilno regulacijska električna oprema zajema krmilnike z digitalnimi in analognimi enotami, profinet 
komunikacijo, varovanja, frekvenčne pretvornike, vodene lokalno ali daljinsko, preko profinet 
komunikacije in PID regulacijo, priključne sponke ter druga analogna in digitalna merjenja in 
upravljanja (temperatur, tlakov, razlike tlakov, električnih ventilov za namakanje), do sedaj 
nameščene v obstoječem električnem razdelilniku. Poleg sedaj vgrajene opreme se dogradi še 
merjenje porabe el. energije v lokalno v razdelilniku in s prikazom na  nadzornem sistemu ( trenutna 
vrednost, dnevna, mesečna, skupna kumulativa). 

 
3.2.8.  Nadgradnja nadzornega sistema MBO 
 
Obstoječ nadzorni sistem nadzira celotno obratovanje kompostarne in MBO-ja, ki ima vgrajen rezervni 
strežnik (redundanca). Za posamezna področja sta nameščena dva podrejena nadzorna računalnika 
(Client), kateri vsak opravlja nadzor samo na svojem področju.  
Pri zamenjavi električnih razdelilnikov (frekvenčnih pretvornikov, krmilnikov in ostale opreme), je 
potrebno upoštevati obstoječ nadzorni sistem, ki ostane enak po izvedeni zamenjavi. Izvede se 
uskladitev obstoječega nadzornega sistema z novo opremo. Aplikativna programska oprema na 
nadzornem sistemu WINCC se ne menja. 

 
3.2.9.  Nadgradnja SMS obveščanja za potrebe MBO 
 
Obstoječ sistem SMS sporočil je razdeljen na dva dela: 

o Opozorila na napake na proizvodnem delu 
o Opozorila na napake na požarnem delu 

Razdeljena so po prioriteti in telefonskih številkah. Pri najpomembnejših napakah, so telefonske 
številke podvojene. Oba dela je potrebno nadgraditi glede na novo vgrajene električne elemente. 
 
 
4. GARANCIJA 
 
Garancijska doba za vso dobavljeno opremo in izvedena dela je minimalno 24 mesecev. Izvajalec mora 
v garancijski dobi zagotavljati servis z odzivnim časom max. 12 ur. 
 
5. ROK IZVEDBE 
 
Rok za izvedbo vseh del je 120 koledarskih dni.  
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V fazi zamenjave opreme (demontaža obstoječe opreme – montaža nove opreme) je zaradi zahtev 
obeh tehnoloških postopkov najdaljši dovoljeni čas od zaustavitve prezračevanja do ponovnega zagona 
7 (sedem) koledarskih dni. Začasni priklopi prezračevanja so dovoljeni samo v času izvedbe. 
 


