
   

4. TEHNIČNO POROČILO IN DRUGA VSEBINA 

4.1. IZJAVA O VARSTVU PRED POŽAROM 

Št. načrta:  S-02/2020 - PZI 

Investitor:  OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR 
    Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana 

Objekt:   PRENOVA JV DELA STAVBE 1 
Načrt:   STROJNE INSTALACIJE 

Faza:   PZI 

SPI INŽENIRING d.o.o., Dolina 4, 1351 Brezovica pri Ljubljani, kot projektantska 
organizacija potrjuje, da so bili v skladu s členom 28, Zakona o varstvu pred požarom (Ur. 
list RS, št. 71/93) upoštevani sledeči predpisi oziroma tehnični normativi s področja 
požarne varnosti: 

• Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02, 105/06, 3/07-UPB-1, 
9/11); 

• Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ,  št. 
30/91, Ur. list RS, št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro, 83/05); 

• Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. list RS, št. 22/95, 102/09); 
• Viri, ki so navedeni v točki 2.1.2. Tehničnega poročila 

Ljubljana, maj 2020     Odgovorni projektant: 
        Matjaž Dremelj univ. dipl. inž. str. 
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4.2. REKAPITULACIJA STROŠKOV 

Opombe: 
• ocena stroškov je projektantska in informativna. Točno ceno bo investitor dobil na podlagi PZI, 

popisa, zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme; 
• v oceni stroškov niso zajeta gradbena dela, ki so povezana z izvedbo instalacij; 
• vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oz. ustreznimi certifikati ali 

izjavami o lastnostih. 

REKAPITULACIJA STROŠKOV

1. SPLOŠNI STROŠKI

2. VODOVOD IN KANALIZACIJA

3. OGREVANJE IN HLAJENJE

4. PREZRAČEVANJE OBJEKTA

5. RUŠITVE

6. PLINSKA INSTALACIJA - DEMONTAŽE

7. NEPREDVIDENA DELA 10%

SKUPAJ VREDNOST € 0,00
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4.3. TEHNIČNO POROČILO 

1. SPLOŠNO 
Izdelan je načrt strojnih instalacij za izvedbo ogrevanja, pohlajenja, prezračevanja ter 
razvoda pitne vode in vertikalne kanalizacije za objekt OŠ Danile Kumar - OBJEKT 1 - 
JV del. 
Predvidena prenova objekta se izvaja znotraj samega objekta, vsi obstoječi sistemi 
priprave ogrevalne vode in priprave tople pitne vode ostajajo enaki in so obstoječi. V 
samo toplotno postajo, razen izvedbe priključkov na obstoječo omrežje ogrevne vode 
ter tople pitne vode in cirkulacije, se ne posega.  

Vsi komunalni priključki (vodovod, vročevod) ostajajo obstoječi in v njih ni predvidenih 
posegov.  
Sprememba plinskega priključka (ukinitev ali prestavitev) se obdela v posebnem 
projektu.   

1.1. POVZETEK: 

1.1.1 Prenova JV dela Objekta 1: 
Prenova JV dela Objekta 1 OŠ Danile Kumar se, vsaj kar se tiče strojnih instalacij, 
izvaja znotraj objekta, posebnih sprememb glede na obstoječe sisteme strojnih 
instalacij ni predvideno.  
Objekt se tako ogreva, kot do sedaj, preko toplotne postaje nameščene v kleti 
predmetnega objekta. Ogrevanje prostorov je tako predvideno preko radiatorskega 
sistema, ki se izvede na novo v celoti. 
Prezračevanje objekta je predvideno naravno z odpiranjem oken, prisilno 
prezračevanje prostorov pa se predvidi na novo. Največja sprememba prezračevanja je 
predvidena v novi razdelilni kuhinji, kjer se vgradi nova prezračevalna naprava z 
vračanjem toplote. 
Topla pitna voda se, kot do sedaj, pripravlja v toplotni postaji predmetnega objekta. Za 
objekt, kjer se izvaja prenova, pa se predvidi novo razvodno omrežje hladne in tople 
pitne vode kakor tudi cirkulacije. Nova pa je tudi oprema sanitarij. 

1.1.2 Komunalna infrastruktura: 
Predmetni objekt je že v celoti priključen na komunalno infrastrukturo. 

1.1.3 Vodovod: 
Predmetni objekt je priključen na vodovodno omrežje preko obstoječega vodovodnega 
priključka in vodomernega mesta, ki je lociran na južni strani objekta v parku. Posegov 
na vodovodnem omrežju ni predvidenih, v kleti objekta pa je predvidena zamenjava 
obstoječih cinkanih cevi z novimi cevmi iz nerjavnega jekla in sicer je predvidena 
zamenjava od vstopa vodovodne cevi v objekt do toplotne postaje, kjer se novo 
omrežje priključi na zalogovnik priprave tople sanitarne vode ter na priključno mesto 
obstoječega razvodnega omrežja hladne pitne vode. 

1.1.4 Fekalna kanalizacija: 
Fekalne vode ki bodo nastajale v objektu bodo vodene preko obstoječega fekalnega 
omrežja. Na novo pa je predvideno odvajanje odpadnih vod iz delilne kuhinje. Odvod 
odpadnih vod se tako na novo vodi proti južni strani objekta, kjer je predvidena izvedba 
novega lovilnika maščob in olj. Iz novega lovilnika maščob in olj pa je predvideno 
odvajanje odpadnih vod v obstoječe fekalno omrežje. Spremembe odpadnih vod iz 
objekta je obdelano v posebnem projektu.  

1.1.5 Ogrevanje: 
Objekt 1 je že priključen na vročevodni sistem JP Energetika Ljubljana. Kot navedeno 
se obstoječa toplotna postaja v celoti ohrani, sistem ogrevanja prenovljenega objekta 
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ostaja enak - radiatorsko ogrevanje. 
Se pa odjemna moč malenkostno zmanjša, kar pa je posledica spremembe obstoječe 
kuhinje v delilno kuhinjo in s tem posledično povezano zmanjšanje potreb po 
prezračevanju. 
Kot navedeno posegi v samo toplotno postajo niso predvideni, prav tako niso 
predvideno posegi na oz. v okolici vročevodnega omrežja. 

2. TEHNIČNI POROČILO STROJNIH INSTALACIJ 

2.1. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN OSNOVE DIMENZIONIRANJA 
Investitor Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ulica 15 , 1000 Ljubljana namerava  
prenoviti jugo vzhodni del objekta 1. Obstoječi Objekt 1, ima klet, pritličje in nadstropje. 
Kletni del predstavlja energetski prostor oz. toplotno postajo ter delavnice s 
pripadajočimi prostori kot skladišča in manjši arhiv. Pritličje je namenjeno manjši delilni 
kuhinji ter tehnični učilnici z manjšo delavnico za učence. Nadstropje JV objekta pa je 
namenjeno za pisarne zaposlenih, zbornico ter sanitarije z manjšo čajno kuhinjo. 

2.1.1 Obseg obdelave načrta strojnih inštalacij in opreme 
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme zajema obdelavo JV dela objekta 1 in sicer:  
• ogrevanje prostorov; 
• pohlajevanje zbornice; 
• prezračevanje kuhinje ter prezračevanje prostorov brez naravnega prezračevanja; 
• vodovodno inštalacijo in vertikalno kanalizacijo znotraj objekta; 

2.1.2 Upoštevani predpisi in standardi 
Za namene priprave predmetnega načrta strojnih instalacij in strojnih naprav so bili 
uporabljeni sledeči predpisi in standardi: 

Splošno: 
! Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Ur.l. RS št. 36/18, št. 51/18); 
! Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur.l. RS, št. 

52/10); 
! Tehnična smernica za graditev TSG-1-004: 2010 Učinkovita raba energije (Ur.l. RS, št. 

52/10); 
! Gradbeni zakon (Ur.l. RS št. 61/17, št. 72/17); 
! Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) s spremembami (Ur.l. RS št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 

57/08, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,30/16); 
! Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS, št. 10/12); 
! Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter pogojih za 

njegovo izvajanje (Ur. list RS št. 70/96, št. 45/02 – spremembe); 
! Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 

(Ur.l. RS št. 89/99, 39/05, 44/11, v skladu z določili TSG-1-001:2010 se upošteva tudi 
predpis MLüR.); 

! Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 105/05) 

Požarna varnost: 
! Tehnična smernica za graditev TSG-1-001: 2010 Požarna varnost v stavbah (Ur.l. RS, št. 

52/10); 
! Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13); 
! Smernica Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah (SZPV 

408/08); 
! Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 3. del: Tesnitve prebojev (SIST EN 

1366-3:2009); 
! Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ 

št. 30/1991), 
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! Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. list RS št. 22/1995), 

Ogrevanje in hlajenje: 
! Grelni sistemi v stavbah – Metoda izračuna projektne toplotne obremenitve (SIST EN 

12831:2004); 
! Sistemi ogrevanja v zgradbah SIST EN 12 831;  
! Ogrevalni sistemi v stavbah - Projektiranje toplovodnih ogrevalnih sistemov (SIST EN 

12828:2013); 
! Smernica za izračun toplotnih obremenitev za hlajenje stavbe (VDI 2078:1996); 

Vodovod in kanalizacija: 
! Oskrba z vodo (SIST EN 805);  
! Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah (SIST EN 806);  
! Tehnični predpisi za pitno vodo (DIN 1988);  
! Kanalizacijske inštalacije in oprema za objekte (DIN 1986); 
! Težnostni kanalizacijski sistemi v stavbah (SIST EN 12056:2001);  
! Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/2004, 35/2004);  
! Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah in splošne zahteve za varovala 

proti onesnaževanju zaradi povratnega toka  (SIST EN 1717:2000);  
! Tehnična pravila za inštalacije pitne vode SIST EN 806 -1,-2,-3 
! Naprave vertikalne kanalizacije v zgradbah SIST EN 12 056 -1,-2,-4,-5 
! sprememba, št. 83/2005 – spremembe in dopolnitve, št. 14/2007 – spremembe in 

dopolnitve), 
! Pravilnik o materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili (Ur.l. RS št 36/2005);  
! Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS št 35/2006);  
! Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS št 

41/2008); 
! Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93);  
! Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št.  

14/06 in 59/07);  
! Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

(UR.l. RS, št. 64/12); 
! Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur.l. RS, št. 59/14);  

Prezračevanje: 
! Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št.42/02, 105/02, 110/02 – 

ZGO-1 in 61/17 - GZ); 
! Prezračevanje in klimatizacija (DIN 1946); 
! Prezračevanje in klimatizacija (DIN EN 13 779) 

Plin: 
! Tehničnimi predpisi za plinske napeljave (DVGW-TRGI 2008); 
! Tehnične smernice za graditev plinovodov, hišnih plinskih priključkov in notranje plinske 

napeljave – Energetika Ljubljana; 
! Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 

največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar z dopolnitvami (Ur. list RS št. 26/2002,  Ur. 
list RS št. 54/2002); 

SPI INŽENIRING d.o.o., Lukovica pri Brezovici, Dolina 4, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija 
  5

 S-02/2020-PZI, Prenova JV dela stavbe 1 OŠ Danile Kumar 



   

2.1.3 Toplotne prehodnosti elementov gradbene konstrukcije 
V tabeli so navedene minimalno mejne vrednosti prehodnih koeficientov Umax, ki jih 
podaja tehnična smernica TSG-1-004:2010, v izračunu toplotnih izgub pa so 
upoštevani realni prehodni koeficienti izračunani na osnovi sestav gradbenih 
elementov. 

Računski koeficienti prehoda toplote - izračun koeficientov prehoda toplote je izdelan 
na osnovi trenutnega stanja objekta, v bližnji prihodnosti pa je predvidena energetska 
sanacija objekta. 

Opis Umax (W/m2K)
! zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom 0,28
! stene, ki mejijo na ogrevane sosednje stavbe 0,5
! stene med stanovanji in stene proti stopniščem, hodnikom in 

drugim manj ogr. prostorom, notranje stene in medetažne 
konstrukcije med ogrevanimi prostori,…

0,7

! tla na terenu, tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim 
prostorom ali garažo

0,35

! strop proti neogrevanem prostoru, stropi v sestavi ravnih ali 
poševnih streh

0,2

! strop proti terenu 0,35
! vertikalna okna ali balkonska vrata z okvirji iz lesa ali umetnih 

mas
1,3

! strešna okna, steklene strehe 1,4
! vhodna vrata 1,6

Projekt:  OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR

Koeficienti prehoda toplote

Označba Vrsta Ra 
(m²K/W)

Ri 
(m²K/W)

k 
(W/m²K)

TK1 - tla klet Tla proti zemlji 0,04 0,17 2,309

ZK1 - stena klet Zunanja stena 0,04 0,13 0,605

ZK2 - stena klet Zunanja stena 0,04 0,13 3,058

SK1 - notranja stena Notranja stena 0,13 0,13 2,370

SK2 - notranja stena Notranja stena 0,13 0,13 0,582

SK3 - notranja stena Notranja stena 0,13 0,13 2,309

TP1 - tla pritličje Strop 0,13 0,13 0,688

TP2 - tla pritličje Strop 0,13 0,13 0,695

TP3 - tla pritličje proti zemlji Tla proti zemlji 0,04 0,17 0,604

ZP1 - zunanja stena pritličje Zunanja stena 0,04 0,13 0,553

ZP/N1 - zunanja stena pritličje / nadstropje Zunanja stena 0,04 0,13 0,556

SP1 - notranja stena pritličje Notranja stena 0,13 0,13 0,820

SP2 - notranja stena pritličje Notranja stena 0,13 0,13 0,388

SP3/SN2 - notranja stena Notranja stena 0,13 0,13 0,340

SP4 - notranja stena pritličje Notranja stena 0,13 0,13 0,314

SN1 - notranja stena nadstropje Notranja stena 0,13 0,13 0,582

SN2 - notranja stena nadstropje Notranja stena 0,13 0,13 0,340

SN3 - notranja stena nadstropje Notranja stena 0,13 0,13 0,578

SN4 - notranja stena nadstropje Notranja stena 0,13 0,13 0,338
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2.1.4 Toplotne izgube in toplotne obremenitve objekta 
Za izračun toplotnih izgub so vzeti sledeči kriteriji: 
zimski čas                -13°C,  85 % r.v. (po Pravilniku) 
 
Toplotne izgube JV dela objekta so  izračunane po EN 12831 in znašajo  29,2 kW.  

poletni čas                +32° C, 45 % r.v. (po VDI 2078)  
Pohlajuje se le lokalno in sicer prostor zbornice (4,6 kW) in delilna kuhinja (preko 
prezračevalnega sistema (5,33). 

2.1.5 Nivo zvočnega hrupa – zunaj 
Pri projektiranju strojnih instalacij je upoštevan Zakon o varstvu pred hrupom in sicer je 
predvidena zaščita bivalnega okolja pred prekomernim hrupom za poslovno – 
stanovanjske stavbe tako, da naprave strojnih instalacij ne preseganja hrupa 60 dB 
podnevi in 50 dB ponoči -  skladno z odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa 
za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja. 

2.1.6  Notranji toplotni izvori 
Pri izračunu toplotnih dobitkov so upoštevani notranji izvori toplote, kar v primeru 
prostora zbornice pomeni notranji izvori oseb. Ostali notranji izvori (kot., npr. luči ali 
računalniki) se niso upoštevali.  
V primeru kuhinje in kuhinjske tehnologije so upoštevani notranji izvori, ki jih oddaja 
kuhinjska oprema. 

2.1.7  Obratovalni čas strojne opreme 
Vsi prostori imajo možnost nastavitve temperature v prostoru preko termostatskih 
ventilov in glav. Sistem je pripravljen tako, da ga je možno nadgraditi z elektronskim 
sistemom, ki lahko krmili ogrevanje prostorov glede na zasedenost (časovno vodenje). 
V ta namen je potrebno dograditi elektronske termostate s časovnim vodenjem ter 
namestiti elektro termo pogone na posamezne zanke ogrevanja.  Prostori se hladijo na  
želeno temperature samo, ko je to potrebno.  
• ogrevanje: 

temperatura ogrevne vode v dovodu je vodena v odvisnosti od zunanje temperature 
z dnevnim in nočnim znižanim režimom - obstoječi sistem v toplotni postaji. 
Temperatura ogrevne vode za pripravo sanitarne pitne vode je konstantna. 

SN5 - notranja stena nadstropje Notranja stena 0,13 0,13 0,574

SN6 - notranja stena nadstropje Notranja stena 0,13 0,13 2,703

SN7 - notranja stena nadstropje Notranja stena 0,13 0,13 0,339

SN8 - notranja stena nadstropje Notranja stena 0,13 0,13 0,451

SN9 - notranja stena nadstropje Notranja stena 0,13 0,13 0,454

TN1-tlak nadstropje Strop 0,13 0,13 2,114

TN2 - tlak nadstropje Strop 0,13 0,13 2,387

STREHA Strop 0,13 0,13 0,341

O - okno obstoječe Okno 0,00 0,00 1,000

V - zunanja vrata Vrata 0,00 0,00 2,000

V4 - zunanja vrata Vrata 0,00 0,00 1,400

VN - notranja vrata Vrata 0,00 0,00 2,400
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• prezračevalne naprave: 
vklop   1 h pred odprtjem objekta (oz. po časovnikih) 
izklop   0.5 h po zaprtju objekta (oz. po časovnikih) 
Prezračevanje kuhinje ima možnost, poleg ročnega režima nastavitve količine, tudi 
avtomatsko nastavitev količine prezračevanja in sicer je v EKO vgrajen sistem za 
prilagajanje pretoka zraka v odvisnosti od intenzivnosti kuhanja. 

• Regulacija prostorske temperature:  
regulacija temperature v prenovljenih prostorih se uravnava s termostatskimi ventili, 
ki so vgrajeni v radiatorjih ter s termostatsko glavo, ki je nameščena na 
termostatskem ventilu. Časovno vodenje je možno ob dograditvi sistema 
radiatorskega ogrevanja. 

2.1.8  Meritev porabe energentov 
Ogrevanje: 
Ogrevanje objekta je izvedeno preko obstoječega vročevodnega priključka s toplotno 
postajo vgrajeno v predmetnem objektu. Vročevodni priključek je priključen na 
vročevodno omrežje JP Energetika Ljubljana. Meritve ogrevalnega medija ostajajo 
enake kot pred prenovo, posegov v toplotno postajo JP Energetika Ljubljana niso 
predvideni. 

Sanitarna pitna voda: 
Priključek hladne pitne vode za objekt je obstoječ, posegi na vodovodnem priključku 
oz. vodomernemu mestu niso predvideni. Znotraj objekta je predvidena le zamenjava 
obstoječe glavne cevi hladne pitne vode z inox cevjo. 

Plin: 
V objektu se obstoječi plinski porabniki ukinjajo. Nova tehnologija v razdelilni kuhinji 
uporablja za kuhanje električno energijo. Plinska instalacija znotraj objekta se tako 
ukinja in odstrani. 

2.2. PRIKLJUČITEV OBJEKTA NA ZUNANJE INFRASTRUKTURNE VODE 

2.2.1  Vročevodni priključek 
Obstoječi objekt “Objekt 1” je že priključen na vročevodno omrežje JP Energetika 
Ljubljana. Projektno niso predvideni posegi na sami toplotni postaji. Vročevodni 
priključek kakor tudi toplotna postaja Objekta 1 ostajata enaka. 

2.2.2 Plinski priključek 
Kot navedeno v Objektu 1 po prenovi ne bo več vgrajenih plinskih trošil. Slednje 
pomeni, da se plinska instalacija znotraj objekta odstrani. Z upravljavcem plinske 
infrastrukture je potrebno dogovoriti ukinitev plinskega priključka oz. premik glavne 
plinske pipe na južno oz. jugo zahodno fasado. Ukinitev plinskega priključka oz. premik 
plinske glavne pipe na fasado objekta je predmet ločenega načrta in ni zajet v 
predmetnem načrtu. V načrtu pa je zajeta demontaža obstoječe notranje plinske 
instalacije v kleti in pritličju obravnavanega objekta. 

2.2.3 Vodovodni priključek 
Obstoječi objekt je že priključen na vodovodno omrežje preko obstoječega 
vodovodnega priključka, ki poteka južno od predmetnega Objekta 1. Vodomerni jašek z 
vodomerom je tako nameščen na zelenici južno od objekta. Vodovodni priključek ostaja 
enak, posegi na priključku niso predvideni. Prenova JV dela objekta 1 bistveno ne 
spreminja porabe hladne pitne vode.  
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2.2.5 Kanalizacija 
Projekt obravnava le novo vertikalno kanalizacijo, ki se navezuje na obstoječo 
horizontalno kanalizacijo znotraj objekta. Zunanji del kanalizacije ter horizontalna 
kanalizacija je obdelana v ločenem delu projekta in ni del predmetnega načrta.  
Izvedba vertikalne kanalizacije znotraj objekta je predvidena v dveh ločenih sistemih in 
sicer je obravnavan sistem odvoda fekalne kanalizacije in sistem odpadnih vod iz 
razdelilne kuhinje. Odvod odpadnih vod iz kuhinje se vodi preko lovilca olj in maščob, 
vgrajenega zunaj objekta, v fekalni del kanalizacije. Zunanji priključek in razvod fekalne 
in odpadne vode iz kuhinje ni sestavni del strojnega dela načrta in je obdelan v 
posebnem načrtu. Vse odpadne vode v objektu se odvajajo iz objekta gravitacijsko.  
Padavinske vode objekta (meteorna kanalizacija) niso predmet tega načrta in so 
obstoječe in so, v kolikor potrebno, obdelane ločeno v gradbenem načrtu. 

2.2.6 Ukrepi za preprečevanje hrupa in vibracij 
Strojne inštalacije in strojna oprema bo pritrjena na gradbeno konstrukcijo preko 
gumijastih-izolacijskih podlog, ki preprečujejo prenos hrupa in vibracij.  
Vsi prehodi inštalacij skozi gradbeno konstrukcijo bodo izolirani tako, da bodo 
preprečevali prenos hrupa ter vibracij inštalacij in opreme na gradbeno konstrukcijo. 
Poleg tega bodo vsi gradbeni preboji inštalacij skozi požarno odporne gradbene 
konstrukcije požarno zatesnjeni z atestiranim materialom. 

2.3. OPIS STROJNIH INSTALACIJ IN NAPRAV 

2.3.1. Projektirane vrednosti - Mikroklima 
Projektne temperature prostorov: 

Parametri navedeni v nadaljevanju veljajo za posamezne prostore in naprave, ki jih je 
potrebno po zagonu naprav dokazati z meritvami. 
 
Zimsko obdobje:  
Učilnice   20 °C ± 2  °C , rel. vlaga ni zahtevana 
Kuhinja    20 °C ± 2  °C , rel. vlaga ni zahtevana  
Hodniki   15 °C ± 2  °C , rel. vlaga ni zahtevana 
Delavnice   20 °C ± 2  °C , rel. vlaga ni zahtevana 
Pisarne   20 °C ± 2  °C , rel. vlaga ni zahtevana  
Zbornica   20 °C ± 2  °C , rel. vlaga ni zahtevana 

Letno obdobje:  
Učilnice   26 °C ± 2  °C , rel. vlaga ni zahtevana - nepohlajevano 
Kuhinja    26 °C ± 2  °C , rel. vlaga ni zahtevana - pohlajevano 
Delavnice   26 °C ± 2  °C , rel. vlaga ni zahtevana - nepohlajevano 
Pisarne   26 °C ± 2  °C , rel. vlaga ni zahtevana - nepohlajevan  
Zbornica   26 °C ± 2  °C , rel. vlaga ni zahtevana - pohlajevano 

Opis Tzima (ºC) Tleto (ºC)
! delilna kuhinja, pralnica posode,… 20 26
! pisarne 20 nehlajeno
! hodniki (notranji) 20 nehlajeno
! stopnišča, vhodni hodniki 15 nehlajeno
! učilnica 20 nehlajeno
! delavnice 20 nehlajeno
! sanitarije (M, Ž) 20 nehlajeno
! arhiv 15 nehlajeno
! skladišča 15 nehlajeno
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2.3.2 Ogrevanje 

1. Splošno 
Sistem ogrevanja je namenjen oskrbi prostorov s toploto, oskrbi sistemov 
prezračevanja s potrebno toploto za pripravo vpihovanega zraka v prostore in oskrbi 
sistema priprave tople sanitarne vode. 
Osnovno ogrevanje celotnega objekta je izvedeno z radiatorskim načinom ogrevanja. 
Ob prenovi JV dela objekta 1 se je porincip ogrevanja prostorov obdržal enak, tako je v 
objektu vgrajen nov razvod radiatorskega ogrevanja v kompletu s panelnimi radiatorji s 
sredinskim priklopom in vgrajenim termostatskim ventilom  - proizvod Vogel & Noot tip 
Vonova T6.  

Načrt centralnega ogrevanja je izdelan na osnovi arhitekturne podloge ter orientacije 
objekta, glede na umestitev v prostor. Izračun transmisijskih izgub je izdelan po 
standardu EN 12831:2004. Skladno s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi 
energije v stavbah (Ur.l. RS št. 52/10) je upoštevana minimalna zunanja temperatura 
-13 ºC. Prostori so ogrevani po veljavnih predpisih. 

2. Toplotna postaja 
Za potrebe ogrevanja je v kletnih prostorih, natančneje v toplotni postaji, vgrajena  
toplotna postaja, ki je priključena na vročevodno omrežje JP Energetika Ljubljana. 
Toplotna postaja je opremljena s potrebnimi elementi za varno obratovanje. Obstoječa 
toplotna postaja je izdelana kot indirektna postaja priključena na daljinsko oskrbo s 
toplotno energijo JP Energetika Ljubljana. Toplotno postajo sestavlja ogrevni del št. 
odjemnega mesta 01600030546 in priprava sanitarne pitne vode št. odjemnega mesta 
01600030553. Toplotna postaja je bila zgrajena po načrtu št. 33/C-362/40612 
(Energetika, maj 2003). 

Posegi na toplotni postaji s tem načrtom niso predvideni. 

Tabela priključnih moči pred in po prenovi JV dela objakta 1: 

 

Priključek Pred prenovo objekta Po prenovi objekta

Toplotna moč (kW) Toplotna moč (kW)

Rad. ogrevanje - telovadnica 85,60 85,60

Rad. ogrevanje  - zahod 192,53 192,53

Rad. ogrevanje -  vzhod 148,10 148,10

                          - zbornica 45,37 29,19

Klimati 248,88 248,88

Priprava tople pitne vode 61,00 61,00

Skupaj 781,48 765,3
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3. Radiatorsko ogrevanje 

3.1. Demontaža obstoječega sistema radiatorskega ogrevanja 
Prvotno izvedene ogrevne instalacije so bile izdelane po “glavnem projektu” št. 
1921/75a od maj 1975. V maju 2003 pa je bil izdelan nov projekt toplotne postaje in 
tudi skladno projektu nova toplotna postaja.  
 
Iz obeh načrtov je razvidno sledeče: 
• izvajalec del mora skupno s hišnikom, ki pozna izvedene strojne instalacije, poiskati 

točko, kjer bo izveden odklop ogrevnih instalacij obravnavanega področja projekta.  
• v toplotni postaji se izvede zaprtje ogrevne veje “vzhod + zbornica” na razdelilcu ter 

izvede odrez obstoječe ogrevne veje kot to prikazuje načrt. 
• v kleti se demontira kompletne ogrevne cevovode z radiatorji kakor tudi dvižne 

vode št. 1, 2, 3, 4, 26, 27, 28 in 29 (oznake dvižnih vodov so povzete po “glavnem 
projektu” 1975) in potekajo od kleti preko pritličja do nadstropja. Pri demontaži je 
potrebo upoštevati dejansko stanje ogrevnih cevi v predmetnem objektu. 

• novo stanje predvideva izdelavo ogrevnega sistema na obravnavanem področju na 
novo z novimi radiatorji in novo cevno povezavo. V ta namen se obstoječa cevna 
povezava skupno s starimi radiatorji demontira in zavrže. Ker “glavni projekt” ne 
zagotavlja dejanskega stanja izvedbe instalacij je potrebno na licu mesta, ko bodo 
po rušitvenih delih instalacije vidne oz. razviden potek tras, dogovoriti o načinu in 
možnostih odstranitve obstoječih cevovodov. 

• v kleti in pritličju je potrebno demontirati kompletno razvodno omrežje, ki napaja 
obstoječi dovodni klimat obstoječe kuhinji ; 

• nova instalacija ogrevanja obravnavanega področja v tem projektu se priključi v 
obstoječi ogrevni sistem v obstoječi toplotni postaji tako, da se na obstoječi veji 
“vzhod + zbornica" izdela priključek na dovodu in povratku v dimenziji DN 32 
(priključna cev ø40x3,5). Novi razvod se do razdelilnih omaric vodi pod stropom 
toplotne postaje ter kleti, dalje v dvižnih vodih, ki so lokacijsko prikazani v 
obravnavanem načrtu. 

3.2. Novo radiatorsko ogrevanje 
V načrtu je predvidena za JV del objekta 1 nova radiatorska veja instalirane skupne 
moči 29,2 kW. Nova radiatorska veja JV dela objekta se priključi na obstoječo 
radiatorsko vejo “vzhod + zbornica” v toplotni postaji - sistema 85/65 ºC pri -20 ºC. 
Veja novega radiatorskega ogrevanja poteka od razdelilnika oz. priključenega mesta na 
radiatorski veji objekta, pod stropom kleti in prehaja v več dvižnih vodov, ki so 
priključeni na razdelilnike radiatorskega ogrevanja (dvižni vodi O2 in O3). Dvižni vod 
O1 pa poteka od kleti do stropa pritličja ter pod stropom pritličja do razdelilnikov 
radiatorskega ogrevanja, ki so nameščeni v nadstropju (O4 in O5).  
Načrt predvideva postavitev razdelilnih omaric radiatorskega ogrevanja v zidanih ali 
knauf stenah tako, da so dostopne iz prostora ali hodnika. Vsaka razdelilna omarica bo 
priključena preko zaporne krogelne pipe in regulatorja pretoka Danfoss AB-PB 
odgovarjajoče dimenzije. Od razdelilnih omaric se vodijo predizolirane cevi do 
posameznih radiatorjev v tlaku. Lokacija radiatorjev je praviloma na parapetu pod 
oknom, sistem radiatorskega ogrevanja pa je projektiran tako, da cevne povezave 
nimajo spojev v tlaku - spajanje cevi v tlaku ni dovoljeno. Ogrevno instalacijo od 
razdelilnih omaric do radiatorjev je potrebno pazljivo izvajati, saj je v obravnavanih 
prostorih minimalna višina tlakov.  
Projekt predvideva vgradnjo panelnih radiatorjev kvalitetnega nivoja proizvajalca Vogel 
& Noot tip T6 s spodnjim sredinskim priključkom. Praviloma so radiatorji montirani na 
parapetih oken. Pritrjeni so na standardne tovarniško izdelane konzole in sicer tako, da 
so radiatorji montirani min. 10 cm od gotovih tal in približno 5 cm od sten. Radiatorji so 
že tovarniško prašno obarvani z belo barvo. Ogrevalni sistem, predviden za radiatorsko 
ogrevanje, je krmiljen v odvisnosti od zunanje temperature v toplotni postaji in sicer v 
osnovnem temperaturnem režimu  85/65ºC.  
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Radiatorji pa se dobavijo s tovarniško vgrajenimi termostatskimi ventili (z možnostjo 
nastavitve pretoka kot. npr. Danfoss RA-N) in termostatskimi glavami. 

3.3. Toplotna izolacija - ogrevanje 
Cevne razvode ogrevne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zaščiti 
in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10), ter Tehnični smernici 
TSG-1-004:2010. V neogrevanih prostorih je potrebno vidno vodene cevne razvode 
ogrevne vode in armature z notranjim premerom do 100 mm zaščititi s toplotno 
izolacijo debeline, ki mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi, kadar toplotna 
prevodnost izolacije znaša manj ali enako 0,035W/mK, skladno s standardom SIST EN 
12241. Pri cevnih razvodih in armaturah z notranjim premerom večjim od 100 mm, 
mora debelina toplotne izolacije znašati najmanj 100 mm. Polovična debelina izolacije 
je dovoljena pri vidno vodenih cevnih razvodih in armaturah, ki oddajajo toploto v 
ogrevane prostore, na prehodih cevnih razvodov in armatur skozi stene ali strope, pri 
križanju cevovodov, pri cevnih razdelilnikih ter na priključnih vodih grelnih teles do 
dolžine 8 metrov. Debelina toplotne izolacije vodenih v tlakih in stenah mora znašati 
najmanj 6 mm.   

V sistemu razvoda ogrevne vode se izolira vse zaporne in regulacijske elemente, 
črpalke ter ostale naprave z enako izolacijo kot cevovodi.  

Razvodi cevnih instalacij skozi gradbene elemente na mejah požarnih sektorjev morajo 
biti izvedeni z atestiranim sistemom požarne zaščite prehodov, ki zagotavlja enako 
požarno odpornost kot je zahtevana za gradbene elemente na mejah požarnih 
sektorjev. Uporabljeni materiali so takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim 
zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja. Preboji skozi 
meje požarnih celic in sektorjev morajo biti izdelani po SZPV 408 skupaj z označbo 
prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev. 

3.4. Tlačni preskusi - ogrevanje 
Po končani montaži cevi je potrebno izvesti tlačni preizkus skladno z DIN 18380. 
Preizkus instalacije se izvede s hladno vodo, pri čemer je potrebno zagotoviti 
izenačitev temperatur zunanjega zraka in vode ter upoštevati t.i. čakalno dobo po 
vzpostavitvi preizkusnega tlaka. Sistem je potrebno ob izenačevanju temperatur 
dopolnjevati ali prazniti, da se ohranja preizkusni tlak. V primeru, da se izvaja preizkus 
v zimskem času, je potrebno cevi polniti s tovarniško pripravljeno mešanico glikola in 
vode, ki zagotavlja zmrzovanje mešanice pri najmanj -20°C (38% etilen glikol). Po 
dokončnem preizkusu je potrebno cevi izprazniti, jih izprati z najmanj trikratno 
izmenjavo vode in jih izpihati z zrakom. Sistem moramo ob izenačevanju temperatur 
dopolnjevati ali prazniti tako, da se ohranja preizkusni tlak. Manometer se priključi na 
najnižji točki inštalacije, pri čemer je obvezna uporaba manometra z natančnostjo 0,1 
bar, umerjenega in overjenega s strani pristojnega laboratorija. Preizkusni tlak mora biti 
minimalno 1,3× maksimalni delovni tlak, vendar minimalno 1,0 bar višji od delovnega 
tlaka v najnižji točki inštalacije (priporoča se izvedba preizkusa z vodnim tlakom 6,0 
bar). Po izenačitvi temperatur in ponovnem dopolnjenju ali praznjenju na preizkusni 
tlak, se opravi glavni preizkus pri čemer v nadaljnjih 2 urah ne sme priti do padca tlaka 
večjega od ∆p < 0,2 bar, prav tako se ne sme pojaviti nikakršno puščanje na samih 
spojih. Po uspešnem preizkusu se označijo zanke, izpolni tlačni zapisnik in meritveni 
protokol, kar je eden od pogojev za izpolnitev garancijskega pisma. Ob zagonu sistema 
je potrebno preveriti delovanje varnostnih ventilov ter vregulirati vse sisteme. 

Po uspešno opravljenih preizkusih je potrebno vse črne cevi očistiti, 2x minizirati ter 
opleskati z vročinoodpornim lakom. Ob toplem zagonu sistema je potrebno preveriti 
delovanje varnostnih ventilov ter vregulirati celotni sistem.  

Vse ostalo je razvidno iz risb in shem.  
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3.5. Označevanje instalacij 
Označevanje cevnih napeljav je predpisano v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih 
napeljav po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. 
Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč. 

3.6. Primerjava dimenzij različnih tipov cevi 

Dimenzije cevi - primerjava med različnimi tipi cevi: 

4. Pohlajevanje objekta 

4.1. Pohlajevanje  
Obstoječi objekt ni bil pohlajevan oz. je bil pohlajevan le lokalno v določenih prostorih 
uprave šole. Tudi po prenovi JV dela objekta 1 ostaja objekt v osnovi nepohlajevan, 
razen prostora delilne kuhinje, zbornice ter skupnih delov uprave šole. Kuhinja se 
pohlajuje preko prezračevalne naprave z dovodom zraka cca. do 900 m3/h ter 
vgrajenim DX hladilnikom zraka moči 5,3 kW. Za namene pohlajevanja / ogrevanja 
zraka za prezračevanje je na zunanjem zidu nameščena zunanja enota split sistema 
odgovarjajoče moči.  
V nadstropju objekta se pohlajuje zbornica, kjer je na steni nad vrati nameščena 
notranja split naprava nominalne moči 4,2 kW. Zunanja enota split sistema je 
nameščena na severnem zidu zbornice. 
Povezava med Dx hladilnikom in zunanjo split napravo sistema prezračevanja kuhinje 
ter med notranjo in zunanjo split napravo pohlajevanja zbornice je izvedena s 
hladilniškimi bakrenimi cevmi tipa Tubolit Split ustreznih dimenzij  glede na na zahteve 
proizvajalca enot. Hladilniške cevi tipa Tubolit Solit so že predizolirane z odgovarjajočo 
izolacijo debeline 9 mm. V primeru izvedbe instalacije hladilnega medija s cevmi, ki 
niso predizolirane pa je potrebno bakreno instalacijo hladilnega medija ustrezno 
zaščititi z izolacijo z zaprto celično strukturo min. debeline 9 mm.  
Cevna instalacija hlajenja se polaga na kabelske police oz. parapetne kanale, izven 
objekta pa mora biti cevna instalacija in izolacija zaščitena proti vremenskim vplivom  
ter vplivom UV žarčenja oz. poškodovanju - zaščita se izvede z UV stabilnimi euroflex 
cevmi. 

4.2. Tlačni preskusi - hlajenje 
Po končani montaži cevi je potrebno izvesti tlačni preizkus hladilniškega sistema 
skladno navodilom dobavitelja oz. proizvajalca hladilniškega sistema. Tlačni preizkus 
se izvede z inertnim plinom oz. dušikom. 

Jeklena črna 
cev  
SIST ISO 10216

PE-X cev 
SIST EN ISO 
15875

Večplastna cev 
Raxofix

Ogljikovo jeklo, 
precizna cev EN 
10305-1

Cu cevi 
SIST EN 1057

DN 10 ø 16 x 2,0 DN 12 (ø 16 x 2,2) DN 12 (15 x 1,2) ø 15 x 1

DN 15 ø 18 x 2,0 ø 20 x 2,8

ø 20 x 2,25 DN 15 (18 x 1,2) ø 18 x 1

DN 20 ø 25 x 2,5 ø 25 x 2,7 DN 20 (22 x 1,5) ø 22 x 1

DN 25 ø 32 x 3,0 ø 32 x 3,2 DN 25 (28 x 1,2) ø 28 x 1,5

DN 32 ø 40 x 4,0 ø 40 x 3,5 DN 32 (35 x 1,5) ø 35 x 1,5

DN 40 ø 50 x 4,5 ø 50 x 4,0 DN 40 (42 x 1,5) ø 42 x 1,5

DN 50 ø 63 x 4,5 DN 50 (54 x 1,5) ø 54 x 1,5
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Vse ostalo je razvidno iz risb in shem. 

5. Prezračevanje 

5.1. Splošno 
Prezračevalne naprave so predvidene kot nizkotlačne dovodne in odvodne 
prezračevalne naprave za notranjo namestitev.  

Seznam prezračevalnih naprav: 

5.2 Odvod dima in toplote 
S prenovo JV dela objekta 1 se ne posega v obstoječ sistem odvoda dima in toplote.  

OPOMBA :  
Trase prezračevalnih kanalov so predvidene tako, da kanali ne prehajajo iz enega v 
drug požarni sektor.  
Požarni alarmi bodo vezani na požarni sistem objekta. Požarni alarm bo preko požarne 
centrale izklopil napajanje prezračevalnih naprav. Napajanja morajo biti izvedena tako, 
da bo možen ročni vklop posameznih naprav, po avtomatski izključitvi. Vse funkcije, ki 
bodo potrebne ob zaznavi dima/požara, bodo vodene preko požarnega sistema. 
Prostorski in kanalski javljalniki požara, so obdelani v elektro delu projekta.  

5.3 Demontaže prezračevalnega sistema 
Tudi za področje prezračevanja obstaja “glavni projekt” št. 1921/75 c, izdelan maj 1975. 
Skladno tem projektu je potrebno odstraniti sledečo obstoječo opremo: 
• v kleti se odstrani dva prezračevalna ventilatorja s prezračevalnimi kanali, ki potekajo 

pod stropom kleti; 
• v pritličju se odstrani kompletni odvodni sistem prezračevalnih kanalov obstoječe 

kuhinje;  
• v kuhinji se odstrani kompletni sistem dovodnega svežega zraka vključno z 

obstoječim dovodnim klimatom; 
• v nadstropju pa se demontira kompletni sistem prezračevalnih kanalov obstoječe 

kuhinje s strešnim ventilatorjem. Prav tako se demontira lokalna prezračevanja 
prostorov WC ženske, WC moški in kabinet; 

S tem projektom obravnavani del obnove šole dobi nove prezračevalne sisteme, 
prilagojene novemu programu prostorov 

Prezračevalna naprava VTZ  
(m3/h)

ODZ  
(m3/h)

Sistem

Klimat KN 1 900 1000 delilna kuhinja

Odvodni ventilator “Delavnica2” 180 klet - delavnica 2

Odvodni ventilator “WC" 60 klet - WC in garderoba

Odvodni ventilator “Delavnica1" 300 klet - delavnica 1

Odvodni ventilator  “Sanitarije” 150 nadstropje - sanitarije

SKUPAJ 900 1.690
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5.4 Prezračevalne naprave - splošno 
Prezračevalna naprava sistema KN1 (delilna kuhinja) je predvidena kot standardna 
kompaktna prezračevalna naprava opremljena z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, 
prenosnikom toplote (križno točnim menjalnikom toplote), ter ostalo opremo potrebno 
za delovanje naprave. 

Prezračevalni kanali so izvedeni iz pocinkane jeklene pločevine, spojeni z zunanje 
ležečimi prirobnicami, spoji kanalov tesnosti klase A po DIN.  

Prezračevalna naprava sistema KN1 ima predvideno vgradnjo dušilnika zvoka na tlačni 
na dovodu svežega zraka v delilno kuhinjo. 

5.5 Opisi prezračevalnih naprav oz. sistemov 

Prezračevalna naprava - sistem KN1: 
Prezračevalna naprava sistema KN1 - delilna kuhinja je predvidena kot kompaktna 
naprava ležeče izvedbe, montirana pod strop pritličja objekta, pod stropom delilne 
kuhinje.   
Prezračevalna naprava je opremljena z žaluzijami z motornim pogonom na priključku 
zunanjega zraka (ZUZ) in odtočnega zraka (ODZ), filtri na strani ZUZ in odtočnega 
zraka (v nadaljevanju ODZ), izkoriščanje toplote ZAZ s prenosnikom toplote, z by-pass 
loputo prenosnika, z Dx grelnikom in hladilnikom, dovodnim in odvodnim ventilatorjem 
z EC motorji.  
Zunanji zrak (ZUZ) se zajema na zajemni rešetki, ki je vgrajena na zahodni fasadi 
objekta. Na komoro ZUZ zraka je naprava priključena preko gibke izolirane cevi s 
sposobnostjo dušenja zvoka. Vtočni zrak (VTZ) se vodi pod stropom delilne kuhinje do 
dušilnika zvoka nameščenega pod stropom delilne kuhinje ter dalje pod stropom kot 
prikazujejo načrti. Zrak VTZ se v prostor vpihuje preko jeklenih rešetk, ki so 
enakomerno razporejene po prostoru delilne kuhinje. Odvodni zrak (ODZ) se vodi od 
kuhinjske nape nameščene nad termo blokom pod stropom prostora do prezračevalne 
naprave. Dodatno je iz prostora namenjenega za pomivanje posode izveden odvod 
zraka, ki je lociran iznad pomivalnega stroja, odvodni kanal pa se priključi na glavni 
odvodni kanal kot prikazujejo načrti. 
Kanal za zavrženi zrak (ZAZ) se vodi od prezračevalne naprave pod stropom delilne 
kuhinje do preboja na prosto, kjer se nato kanal vodi vertikalno ob fasadi objekta na 
višino kot jo prikazujejo načrti. Finalno višino tekom izvedbe potrdi arhitekt objekta. 
Kanal ZAZ zraka se zaključi z zaščitno odvodno rešetko, projektno pa je predvidena da 
je rešetka obrnjena proti parku.  
Kanalski razvod od zunanjega zidu do prezračevalne naprave KN1 mora biti toplotno in 
protikondenzno izoliran z izolacijo debeline 50 mm, saj se po njemu vodi pozimi 
neogret zrak. Kanal za vtočni zrak (VTZ) in za zavrženi zrak (ZAZ) mora biti toplotno in 
protikondenzno izoliran z izolacijo debeline 13 mm. Kanal za zavrženi zrak (ZAZ) se v 
hladni coni (zunaj) prav tako izolira s toplotno in protikondenzno izolacijo debeline 50 
mm (2 x 25 mm). Izoliran prezračevalni kanal voden zunaj objekta mora biti zaščiten z 
aluminijasto oblogo z vodotesnimi spoji.  

Ostalo je razvidno iz načrtov. 

Kuhinjska napa: 
Nad termo blokom je predvidena vgradnja klasične kuhinjske nape, rekuperacija 
odpadne toplote pa se izvaja rekuperatorju nameščenem v prezračevalni napravi KN1. 

Kompletna regulacija delovanja kuhinjske nape in prezračevalnega sistema KN1 se 
regulira in upravlja preko krmilne omare prezračevalne naprave. Kuhinjska napa je 
opremljena z opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod 
napo ter labirintnimi in pletenimi filtri in odgovarjajočo svetilko.  
  
Ostalo je razvidno iz načrtov. 
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Prezračevanje kletnih prostorov: 
Prezračevanje kletnih prostorov je predvideno z odvodnimi ventilatorji. V kleti so 
predvideni trije ločeni sistemi odvodnega prezračevanja.  

Prezračevanje prostora Delavnica 1 - prostor delavnica 1 ima možnost naravnega 
prezračevanja z odpiranjem oken. V prostoru je predviden sistem za občasen odvod 
zraka v primeru izvajanja hišniških/vzdrževalnih del. Odvod zraka je predviden z 
odvodnim ventilatorjem tipa K 160M sileo, regulacija pretoka pa je predvidena s 5 
stopenjskim stikalom nameščenim na steni v prostoru. Kanal odvodnega zraka poteka 
pod stropom kleti do odvodnega ventilatorja ter od ventilatorja do zunanje stene, kjer je 
kanal zaključen z okroglo zaščitno rešetko. Odvodne rešetke, ki so vgrajene v odvodni 
kanal imajo vgrajene  izmenljive filtrske vložke, katere je potrebno ob zamazanosti 
zamenjati. Kanal za odvodni zrak (od ventilatorja dalje) se izolira s toplotno in 
protikondenzno izolacijo debeline 19 mm, v odvodnem kanalu pa je nameščena tudi 
protipovratna loputa. 

Prezračevanje prostora Delavnica 2 - prostor delavnica 2 nima možnosti naravnega 
prezračevanja prostora z odpiranjem oken. Glede na to je predvideno prisilno 
prezračevanje prostora v odvisnosti od zasedenosti prostora (brezstopenjska regulacija 
pretoka od 0 do 100 % - projektno predvideno do cca. 120 m3/h), regulacija količine pa 
se uravnava ročno preko brezstopenjskega stikala nameščenega na steni prostora. 
Maksimalna odvodna količina 120 m3/h je predvidena za lažja delavniška dela. 
Kanalski odvod poteka pod stropom kleti posameznega prostora (delavnica, hodnik in 
arhiv) do odvodnega ventilatorja tipa KVK silent 125 (zvočno in toplotno izolirano 
ohišje) ter do odvodne rešetke, ki je nameščena na kanalu v okenskem jašku. Na 
odvodni kanal iz delavnice 2 sta priključena še odvoda iz prostora skladišče orodja in 
arhiv. Prezračevalni ventili so na kanalski odvod priključeni direktno. Na odvodni kanal 
je ventilator priključen preko izolirane fleksibilne cevi s sposobnostjo dušenja. Kanal za 
odvodni zrak (od ventilatorja dalje) se izolira s toplotno in protikondenzno izolacijo 
debeline 13 mm, v odvodnem kanalu pa je nameščena tudi protipovratna loputa. 

Prezračevanje prostora WC in garderoba - predmetna prostora nimata možnosti 
naravnega prezračevanja. Predvideno prisilno prezračevanje prostora v odvisnosti od 
zasedenosti prostora - časovno vodeno delovanje. Odvodni ventilator tipa K 100M sileo 
se vključi preko vklopa luči v prostoru, deluje pa še po izklopu luči. Elektronika za 
časovno delovanje ventilatorja je vgrajena v elektro omari in je zajeta v elektro delu 
projekta. V obsegu dobave je tudi brezstopenjsko stikalo preko katerega je možno 
nastaviti bolj ali manj izdatno prezračevanje, stikalo pa je predvidoma vgrajeno v 
elektro krmilni omari 
Kanalski odvod poteka pod stropom kleti od prostora WC/garderoba preko skladišča 
orodja do odvodnega ventilatorja ter do odvodne rešetke, ki je nameščena na kanalu v 
okenskem jašku. Prezračevalni ventili so na kanalski odvod priključeni direktno. Na 
odvodni kanal je ventilator priključen preko izolirane fleksibilne cevi s sposobnostjo 
dušenja. Kanal za odvodni zrak (od ventilatorja dalje) se izolira s toplotno in 
protikondenzno izolacijo debeline 13 mm, v odvodnem kanalu pa je nameščena tudi 
protipovratna loputa. 

Glede na dejstvo, da je prezračevanje prostorov občasno se zunanji dovodni zrak 
(ZUZ) dovaja preko netesnosti iz drugih prostorov ter preko netesnosti zunanjih vrat. 

Ostalo je razvidno iz načrtov. 

5.6 Režim obratovanja prezračevalnih naprav 
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Prezračevanje obratuje ročno, glede na potrebo ali pa preko samodejnega vklopa s 
časovnim zamikom delovanja. Delovanje je odvisno od nastavljenih parametrov 
časovnih zamikov. 

Sistem prezračevanja kuhinje (kuhinjska napa, prezračevalna naprava KN1) deluje v 
odvisnosti od obratovanja kuhinje in se regulirajo preko nastavljalnega tabloja, ki je 
nameščen v kuhinji. Za učinkovito delovanje je sistem opremljen z varčevalnim 
sistemom za delovanje v odvisnosti od intenzivnosti kuhanja. 

5.7 Prezračevanje ostalih prostorov 

Vsi prostori, ki imajo možnost odpiranja oken se skladno projektni nalogi prezračujejo 
naravno z odpiranjem oken in vrat. Prisilno prezračevanje tako ni predvideno.  

5.8 Debelina izolacije 

Toplotna izolacija kanalskih razvodov:  
   
Material:    mineralna volna v ovojih, oplaščena z Alu-kaširano  
      armirano folijo ali Armstrong Armaflex  
     od 30 mm do60 mm  
Požarna odpornost:     razred A 
• Kanali za VTZ     13 mm  
• Kanali za ZUZ     50 mm 
• Kanali vodeni zunaj na prostem  50 mm 

Zunanja zaščita izoliranih kanalov:  
• kanali vodeni zunaj na prostem  Alu-pločevina, spoji tesneni 
• kanali vodeni znotraj objekta   brez zaščite 

6. Vodovod 

6.1. Splošno - vodovod 
Objekt 1 je priključen na javno vodovodno omrežje v upravljanju JP Vodovod-
Kanalizacija Ljubljana. Obstoječi objekt je tako priključen preko odjemnega mesta št. 
23413 / 136835, v vodomernemu jašku, ki se nahaja južno od objekta pa je vgrajen 
števec vode DN80 / DN20. 

6.2. Vodovodni priključek: 
Projektno se ne predvideva posegov na vodovodnem priključku oz. odjemnem mestu 
št. 23413 / 136835. Obstoječi vodovodni priključek se ohrani kot je izveden.  

6.3. Demontaže vodovodne instalacije: 
Za obstoječo instalacijo sanitarne hladne in tople ter cirkulacijske vode obstaja “glavni 
projekt”, št. 1921/75b, ki je bil izdelan maj 1975 leta.  
Predvidena prenova prostorov šole zajema tloris v oseh 1 do 9 in a do g. Načrt 
predvideva demontažo vseh strojnih instalacij vodovoda v področju kleti (osi a do f in 1 
do 5), v področju  pritličja (v oseh a do f ter 1 do 5) ter v področju nadstropja (osi d do f 
in 6 do 9). Vse nove in na nov način priključene obstoječe instalacije morajo biti 
pretočne, brez možnosti zastajanja vode v mrtvih rokavih. Predvidene aktivnosti in 
demontaže: 
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• na vodomernem jašku je izvesti zaporo vode ter odstraniti vso cevovodno instalacijo 
hladne vode dvižnih vodov 1,2,3,4,5,6,7,8 in 9; 

• zamenjati obstoječo glavno razvodno cev DN 50 (R2”) z novo cevjo iz nerjavečega 
materiala dimenzije ø54x1,5; 

• izvesti demontažo obstoječega hidranta v kleti - skladno mnenju izdelovalca NPV;  
• cevovod tople in cirkulacijske sanitarne vode je potrebno v področju kleti zamenjati in 

sicer od bojlerja v toplotni postaji do vhoda kineto v osi 5 – c do d. Nove cevi koristijo 
obstoječo traso; 

• v področju pritličja se demontira vse obstoječe cevovode in priključke v dvižnih vodih 
6, 8, 9, 10,11, 15, 16. Odstranijo se vsi cevovodi, ki so vodeni v tlaku in pod stropom. 
Za potrebe novih priključkov se izvede nova cevna povezava za potrebe nove 
kuhinje na novo predvideni priključek v toplotni postaji; 

Obvezno je pred pričetkom del na vodovodni instalaciji ugotoviti zanesljivost 
obstoječega projekta in izvedenih instalacij ter njih povezav, oziroma dejansko stanje, 
na osnovi katerega se na licu mesta dogovori potrebna dela oziroma funkcionalna 
povezava. Načelno je potrebno zamenjati vse instalacije z novimi na predmetnem delu 
objekta ter zagotoviti delovanje obstoječega dela šole. 

6.4. Hladna sanitarna pitna voda  
Obstoječa vodovodna cev poteka od vodomernega jaška, lociranega južno od objekta 
1 do objekta 1 ter nato po tleh kletnih prostorov do toplotne postaje. Z načrtom je 
predvidena zamenjava glavne dovodne cevi hladne vode znotraj kleti objekta in sicer 
se obstoječo cinkano cev hladne vode dimenzije DN 50 (R2”) zamenja z novo cevjo iz 
nerjavečega jekla dimenzije ø54 x 1,5, ki bo deloma vodena v tleh kletnih prostorov, 
deloma pa pod stropom kletnih prostorov - do toplotne postaje. V toplotni postaji pa se 
zamenja kompletni razvod hladne pitne vode do grelnika tople vode ter do priključka 
hladne pitne vode za objekt, ki se nahaja na steni toplotne postaje pred vstopom v 
kineto. 

Projektno so predvideni novi razvodi hladne pitne vode in sicer se predvidi priključek 
hladne pitne vode za potrebe delilne kuhinje ter priključni vod za potrebe hladne pitne 
vode v sanitarijah (klet in nadstropje).  

Kompletna cevna instalacija se izvede in preizkusi skladno “Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. 
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).  

6.5. Topla sanitarna pitna voda  
Topla sanitarna voda se za potrebe objekta 1 pripravlja centralno v obstoječem 
zalogovniku vode, ki je nameščen v prostoru toplotne postaje v kleti objekta. Topla 
sanitarna voda se ogreva in pripravljala preko obstoječega ploščnega prenosnika 
toplote. 
  
Zalogovnik vode tople pitne vode z regulacijsko in varnostno opremo ostaja obstoječ. 

Cirkulacija tople sanitarne vode je obstoječe in je izvedena s cirkulacijsko črpalko 
pretoka 1 m3/h, cirkulacijski vod pa je izveden v dimenziji DN 25. 

Nova cevna mreža tople sanitarne vode, obdelana v tem načrtu, je predvidena kot 
pretočna izvedba brez mrtvih rokavov. 

6.6. Razvod hladne in tople sanitarne pitne vode ter cirkulacije 
Razvod hladne pitne vode za potrebe delilne kuhinje dimenzije DN 20 poteka od 
priključka hladne pitne vode na glavni cevi ø54x1,5 do prehoda v pritličje pod stropom 
toplotne postaje. Razvod hladne vode voden vidno pod stropom je predviden iz 
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nerjavnih cevi, ki se med seboj spajajo po sistemu “press”, predviden je sistem 
proizvajalca Viega tipa Sanpress Inox. Razvod hladne vode v tlaku in stenah pa se 
izvedejo iz cevi v kolutu PE-Xc/Al/PE-Xc z izolacijo debeline 9mm (λ= 0,040 W/mK ) za 
instalacijo pitne vode po DIN 1988, ki odgovarjajo zahtevam v DVGW delovnem listu 
W534. Projektno je predviden sistem Viega, tip Raxofix. 
Podobno je izveden tudi razvod tople pitne vode in cirkulacije za potrebe delilne 
kuhinje. Razvod tople pitne vode in cirkulacije poteka od priključka na obstoječi sistem 
TV in cirkulacije pod stropom toplotne postaje ter preko preboja v pritličje. Pod stropom 
toplotne postaje se izvede razvod iz nerjavnih cevi, razvod v tleh in stenah pa bo 
izveden iz cevi PE-Xc/Al/PE-Xc v kolutu kot navedeno zgoraj. 

Glavni razvodi HTV in cirkulacije za sanitarije so prav tako speljani pod stropom kleti od 
toplotne postaje do dvižnega voda. V kleti se en del instalacije HTV in cirkulacije 
odcepi in se ga vodi pod stropom Delavnice 2 do stene med delavnico in garderobo, 
kjer se razvod spusti v steni do priklopa na umivalnik v garderobi. Hladna voda od 
umivalnika dalje poteka po steni do tal in po tleh do lokacije podometnega kotlička. 
Razvod HTV in cirkulacije za sanitarije v nadstropju pa preide v Delavnici 2 v dvižni vod 
(DV2), ki poteka do stropa pritličja. Pod stropom pritličja razvod poteka do lokacije 
preboja stropa, kjer instalacija preide v izolacijski del plavajočega poda nadstropja. 
Razvod v nadstropju poteka v tleh kot prikazujejo načrti..  

Glavni razvodi hladne in tople sanitarne vode (v nadaljevanju HTV) in cirkulacije v kleti 
objekta, dvižni vodi ter razvod pod stropom pritličja je projektno predviden iz nerjavnih 
cevi, ki se med seboj spajajo po sistemu hladnega stiskanja “press” primernih za 
temperature vode do 85 °C in obratovalnega tlaka 16 bar. Predviden je sistem 
proizvajalca Viega tipa Sanpress Inox.  

V pritličju objekta je v tehnični učilnici nameščen umivalnik, ki je priključen na HTV iz 
dvižnega voda.  

Razvodi sanitarne hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije vodeni v stenah ter v 
izolaciji tal pa se izvedejo iz cevi v kolutu PE-Xc/Al/PE-Xc z izolacijo debeline 9mm (λ= 
0,040 W/mK ) za instalacijo pitne vode po DIN 1988 in morajo odgovarjati zahtevam 
DVGW delovnem listu W534. Cevi morajo biti označene z DVGW s pripadajočimi fitingi 
za hladno stiskanje iz rdeče litine ali silicijevega brona z optimirano geometrijo za 
zmanjšane padce tlaka, primerni za spajanje s tehnologijo hladnega stiskanja. 
Uporabiti je fitinge, ki vsebujejo sigurnostno konturo, ki pri polnjenju instalacije detektira 
nezatisnjene spoje in so prav tako označeni z DVGW. Sistem omogoča, da  se 
nezatisnjene spoje pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega 
medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri 
suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. Projektno je predviden sistem Viega, 
tip Raxofix. 

Materiali za izvedbo vodovoda morajo biti skladni zahtevam Pravilnika o pitni vodi 
(Ur.l.RS19/2004, 35/2004) in Pravilnika o materialih in izdelkih namenjenih za stik z 
živili (Ur.l.36/2005) ter SIST EN 12502 Protikorozijska zaščita kovin. Tlačna stopnja 
armatur in cevovodov je PN 10. 

Cevi se položijo s padci v smereh proti vodomeru oz. proti izpustom, da je s tem 
omogočeno praznjenje omrežja. Nagib cevovodov znaša med 1 in 2 %o. 
 
Odcepi sanitarne vode, ki so nameščeni pod stropom kleti, so opremljeni z zaporno 
krogelno pipo (HV,TV,CIR) in z modularnimi termostatskimi obtočnimi ventili (MTCV) 
verzije B, ki omogoča termično dezinfekcijo. Ta ventil je vgrajen na vejah cirkulacije. 
 
Pri polaganju cevovodov sanitarne vode je paziti na oddaljenost med posameznimi 
cevovodi hladne pitne vode in ostalimi “toplimi” cevmi, da se hladna voda ne segreva. 
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Priporočeno je, da se vodovod hladne vode vodi cca 8 do 10 cm od toplih cevi. 

Pred vsakim iztočnim mestom umivalnikov je predviden kotni regulacijski ventil na 
katerega se montirajo vezne cevi iztočne armature. 

6.7. Izolacija razvodnih cevi THV sanitarne vode in cirkulacije 
Vsi razvodi izvedeni iz nerjavnih cevi ter cevi PE-Xc/Al/PE-Xc v palicah se izolirajo z 
elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka, v skladu z zahtevami 
standarda EN 14304, primerno za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode in 
cirkulacije za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. 
Cevne razvode sanitarne tople in hladne vode ter cirkulacije se izolira skladno z 
zahtevami Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 
52/10), ter Tehnični smernici TSG-1-004:2010. 
Izolacija mora odgovarjati EU požarni klasifikacijo B-s3,d0, material izolacije mora biti 
samougasljiv, ki ne kaplja in ne širi požara. Toplotna prevodnost izolacije λ pri 0°C je 
0,035 W/m.K, koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za  deb. 3-32mm in cevi deb. 
6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000), primernih za temp. območje od -50°C  do  
+110°C. Toplotne mostove je potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF, spoje 
(vzdožne, prečne, površino) pa je potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za 
čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. 
Cevni razvodi iz cevi v kolutu so predizolirani z izolacijo debeline 9 mm in odgovarjajo 
zahtevam za vodenje hladne in tople sanitarne vode. Vsi fitingi in spoji se po tlačnem 
preizkusu izolirajo ali z originalno izolacijo cevi ali z elastomerno fleksibilno izolacijo 
ustrezne debeline. 
Razvodi cevnih instalacij skozi gradbene elemente na mejah požarnih sektorjev morajo 
biti izvedeni z atestiranim sistemom požarne zaščite prehodov, ki zagotavlja enako 
požarno odpornost kot je zahtevana za gradbene elemente na mejah požarnih 
sektorjev. Uporabljeni materiali so takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim 
zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja. Preboji skozi 
meje požarnih celic in sektorjev morajo biti izdelani po SZPV 408 skupaj z označbo 
prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev. 

6.8. Oprema sanitarij in čajne kuhinje 
Načrt predvideva vgradnjo sanitarnih elementov iz sanitarne keramike 1. kvalitete, bele 
barve, iz proizvodnje Catalano in Dolomite oziroma po izboru arhitekta. Vsi sanitarni 
elementi so konzolne pritrditve in sicer na standardne podometne konzole, primerne za 
vgradnjo v mavčnokartonsko steno. Predvidene so podometne konzole proizvajalca 
Geberit in Viega.  
Straniščne školjke so konzolne izvedbe s podometnimi dvokoličinskimi izplakovalniki in 
s stranskim iztokom.  
Pisoarji so opremljeni z elektronskimi armaturami za odpiranje/zapiranje izpiralne vode.  

Predvideni so stenski umivalniki, ki se pritrdijo na steno, vprimeru mevčnokartonske 
stene pa so predvidene podometne konzole. Vsak umivalnik bo opremljen s stoječo 
enoročno armaturo, s sifonom “S”.  

V čajni kuhinji se pripravi priključek za pomivalno korito ter priključek za kavni avtomat.  

Montažne višine posameznih sanitarnih elementov so standardne, kot zgled pa se 
lahko uporabijo navedbe iz priročnika Feurich: Taschenbuch für den Sanitär-Installateur 
1993/94, Krammer-Verlag, 1993. 

Ostalo je razvidno iz priloženih načrtov. 
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6.9. Tlačni preizkusi, izpiranje, kloriranje in uravnoteženje 
Po končani montaži cevi se opravi tlačni preizkus skladno z DIN 1988-2. Preizkus 
instalacije vodovoda se izvede s hladno vodo pri čemer je potrebno zagotoviti 
izenačitev temperatur zunanjega zraka in vode. Manometer se priključi na najnižji točki 
inštalacije, pri čemer je obvezna uporaba manometra z natančnostjo 0,1 bar, 
umerjenega in overjenega s strani pristojnega laboratorija. Preizkusni tlak mora biti 
minimalno 1,5× delovni tlak vendar ne manjši od tlaka 15 bar. Najprej se opravi 
predhodni preizkus ki traja 30 minut, pri katerem se vsakih 10 minut tlak reaktivira 
(ponovno polnjenje ali praznjenje na preizkusni tlak). V nadaljnjih 30 min preizkusni tlak 
ne sme pasti za več kot 0,6 bar. Takoj po predhodnem preizkusu se opravi še glavni 
preizkus, pri čemer se v nadaljnjih 2 urah ne sme priti do padca tlaka večjega od 0,2 
bar. Po uspešnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiše nadzorni organ, za tem 
se cevi lahko dokončno izolira.  
Po zaključni kompletaciji je potrebno celotno omrežje izprati, izvesti klorni šok, ponovno 
izprati ter uregulirati armature na potrebne iztočne tlake. Pred uporabo je potrebno 
izvesti analizo o sanitarni neoporečnosti pitne vode ter pridobiti pozitivno mnenje.  

7. Fekalna kanalizacija 

7.1 Demontaže fekalne kanalizacije 
Projektno je predvideno, da ostaja glavno fekalno omrežje obstoječe, zamenja pa se 
glavne vertikale med pritličjem in nadstropjem v oseh 9 do 6 in os d z novimi cevmi. 
Ena vertikala se koristi za nove sanitarije nadstropja. 

7.2 Vertikalna fekalna kanalizacija 
Razvod fekalne kanalizacije mora biti izveden skladno z DIN 1986 

Vertikalna fekalna kanalizacija zbira in odvaja odpadno vodo od posameznih sanitarnih 
elementov in se navezuje na horizontalno kanalizacijo. Vertikalni del kanalizacije iz 
sanitarnih elementov je grajen iz PP večslojnih kanalizacijskih cevi, ki se spajajo z 
obojkami in tesnijo z gumi tesnili. Projektno so predvidene kanalizacijske nizkošumne 
cevi izdelane iz trdega polivinil-klorida (PP) po DIN 1531, proizvod Huliot Ultra Silent. 
Pri izvedbi vertikalne kanalizacije je obvezno uporabiti originalne akustične objemke 
Huliot Acustic Clamp, oz. v kolikor so cevi vgrajene v gradbene konstrukcije je potrebno 
cevi ustrezno izolirati z zvočno izolativno izolacijo kot npr. polietilenska peno. 
Pri spajanju cevi, ne glede na dejstvo, da so tesnila že tovarniško mazana je potrebno 
uporabiti odgovarjajoče mazalno sredstvo, da se ne poškodujejo tesnila. 

Tudi del  horizontalne kanalizacije, ki se vodi pod stropom nadstropja je za potrebe 
fekalne kanalizacije izveden z večslojnimi PP kanalizacijskimi nizkošumnimi cevmi, 
obešene na originalnih akustičnih objemkah.  

Predmetni načrt zajema vertikalno kanalizacijo in horizontalno kanalizacijo znotraj 
objekta. Horizontalna kanalizacija v pritličju ter v kleti je obdelana v gradbenem delu 
projekta. 

Odzračevanje fekalne kanalizacije je vodeno nad streho objekta in se zaključuje s 
strešnimi odduhi. 

Horizontalna kanalizacija, vodena pod stropom objekta se vodi z ustreznim naklonom 
proti priključku na glavno vertikalo, ki znaša 1 do 2 %, prav tako je potrebno vse 
priključke na glavne kanalizacijske cevi izvesti z ustreznimi nagibi 1 do 2 %.  

Kanalizacija mora biti ustrezno zvočno zaščitena, kar pomeni, da pri njenem 
obratovanju hrup v zaščitenem prostoru ne presega 25 db(A).  V kolikor je potrebno se 
kanalizacijski cevovodi iz PP protihrupno izolirajo s polietilensko peno. Projekt 
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predvideva v območju vertikal in horizontalnih delov vidno vodenih cevi vgradnjo 
kanalizacijskih cevi PP Huliot Ultra Silent. Zaradi poenotenja kanalizacijskih cevovodov 
je kompletna kanalizacija izvedena iz nizkošumnih cevi PP Ultra Silent.  
Vsi razvodi morajo imeti na ustreznih mestih vgrajene čistilne kose. Prehod iz 
vertikalne v horizontalno kanalizacijo se izvede iz dveh fazonskih kosov – 2 x koleno 
45º. 
Omrežje horizontalne kanalizacije mora biti narejeno tako, da ni možnosti, da bi prišlo 
do zamašitve cevi. V horizontalni kanalizaciji se ne sme montirati 90º lokov, dvojnih 
priključkov ni priporočljivo uporabljati. Horizontalni razvod fekalne kanalizacije mora biti 
položen v padcu 2%. 
V področju, kjer se kanalizacijska cev vodi skozi gradbene konstrukcije je potrebno 
pred izvedbo zalivanja prebojev PP kanalizacijske cevi ustrezno izolirati in preprečiti 
prenos zvoka na gradbene konstrukcije. Izolacija je odvisna od zahtev proizvajalca cevi 
in tipa preboja oz. sistema tesnitve požarnih prebojev.  
Horizontalna fekalna kanalizacija ni predmet tega načrta. 

7.3. Vertikalna tehnološka kanalizacija - odvodi iz kuhinje 
Tehnološka kanalizacija iz kuhinje se odvaja iz objekta ločeno od fekalne kanalizacije.  
in se vodi v lovilnik maščob in olj, ki je lociran zunaj objekta in obdelan v gradbenem 
delu načrta.  
Tehnološka kanalizacija, ki se vodi v tlaku pritličja (po AB plošči) je predvidena iz PP 
troslojnih kanalizacijskih cevi. Troslojne kanalizacijske cevi iz PP se vgrajujejo s 
pripadajočimi fazonskimi kosi in se spajajo z obojkami s tesnili.  
Vsi razvodi morajo imeti na ustreznih mestih vgrajene čistilne kose. Prehod iz 
vertikalne v horizontalno kanalizacijo se izvede iz dveh fazonskih kosov – koleno 45º z 
vmesnim kosom minimalne dolžine 25 cm. 
Omrežje horizontalne kanalizacije mora biti narejeno tako, da ni možnosti, da bi prišlo 
do zamašitve cevi. V horizontalni kanalizaciji se ne sme montirati 90º lokov, dvojnih 
priključkov ni priporočljivo uporabljati. Horizontalni razvod fekalne kanalizacije mora biti 
položen v ustreznem padcu (v kolikor ni drugače navedeno - načeloma 2%). 

Horizontalna tehnološka kanalizacija ter  lovilnik maščob in olj ni predmet tega načrta in 
je obdelana v gradbenem delu projekta. 

7.4. Izolacija fekalne in tehnološke kanalizacije 
Oddušni vodi fekalne kanalizacije vodeni v hladnih conah ali razvodi kanalizacije 
vodeni na prostem morajo biti zaradi preprečevanja možne tvorbe kondenziranja vode 
oziroma zmrzovanja izolirani s ploščami iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično 
strukturo Armacell tip Armaflex AF debeline 19 mm. Izolacija je elastična in odporna od 
-50ºC do +105 ºC. - koeficient toplotne prevodnosti λ0oC ≤ 0,036 W/mK (EN 8497) - 
koeficient odpora difuzije vodne pare µ ≥ 7.000 (EN 12086, EN 13469 za cevi 25 – 40 
mm in plošče 32 – 40 mm) oziroma µ ≥ 10.000 (EN 12086, EN 13469 za cevi 6 – 19 
mm in plošče 6 – 25 mm).  

7.6. Vertikalna kondenzna kanalizacija 
Kondenzna kanalizacija se preko sifonov navezuje na fekalno kanalizacijo. Sem 
spadajo hladilne enote iz klimatskih naprav. Vsaka naprava, v katerih se kondenzat 
proizvaja, mora imeti za odvajanje le-tega vsaj en sifon.  
Glede na uporabljen material mora biti kondenzna kanalizacija ustrezno izolirana. V 
kolikor je vezana na fekalno kanalizacijo, jo je treba sifonizirati. 
Pri navezavi kondenzne kanalizacije prezračevalnih naprav na fekalno kanalizacijo je 
potrebno predvideti ustrezne podtlačne ali nadtlačne sifone - glede na lokacijo odvoda 
kondenza.  
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8. Instalacija zemeljskega plina 

8.1 Splošno 
Po izvedeni prenovi JV dela objekta 1 v objektu ne bo več vgrajenih porabnikov 
zemeljskega plina.  
Skladno navedenemu se izvede ukinitev obstoječega merilnega mesta št. 
01504249207 ter odstranitev kompletne cevne instalacije plina znotraj JV dela objekta 
1. V dogovoru z upravljavcev plinskega omrežja se izvede prestavitev glavne plinske 
pipe na fasado objekta ter opravi potrebna dela za premik požarne pipe. 

Načrt prestavitve glavne plinske zaporne pipe na fasado objekta ni zajet v predmetnem 
načrtu strojnih instalacij. So pa zajete demontaže notranje cevne plinske instalacije do 
zunanjega zidu predmetnega objekta.  
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3. IZRAČUNI 

 3.1. IZRAČUN TOPLOTNIH IZGUB IN TOPLOTNIH DOBITKOV 

Izračun toplotnih izgub je izdelan skladno EN12831 ob upoštevanju sledečega:    
• normna zunanja temperatura  -13 °C 
• maks. višina objekta    10,0 m 
• hitrost vetra     4 m/s 
• lega objekta     N  
• hišna karakteristika    H = 0,72 
• gladina talne vode    10 m 

Izračun toplotnih dobitkov je izdelan na osnovi VDI 2078. Poleg zgoraj navedenih 
toplotnih prehodnosti so upoštevana še sledeča izhodišča: 
- hlajeni prostori    pohlajevanje do temp. 26 ºC 
- vlaga v pohlajevanem prostoru   nekontrolirana 
- zunanja računska temperatura  32 º C 
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3.2. TABELA SESTAVA TOPLOTE - TOPLOTNA BILANCA  

Toplotni dobitki

N3 NADSTROPJE P16  Pisarna - zbornica

Tip prostora M - srednje a (m) 64,74

Orientacija nor. - normalno b (m) 1,00

Tip sevanja Skupno c (m) 3,82

Datum 23. Julij V (m³) 247,31

T 4,30 O (m²) 631,73

Ap  (m) 64,74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notr. temp (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Zun. Temp. (°C) 16,70 16,30 15,80 15,50 16,20 17,50 19,70 22,40 24,40 26,00 26,70 27,40

Osebe (W) 0 0 0 0 0 0 0 57 862 884 908 931

Razsvetljava (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroji in naprave (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prehod materijala skozi 
prostor (W)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sos. prostori (W) 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transmisija (W) --165 --237 --306 --366 --389 --397 --343 --238 --101 56 223 389

Sevanje (W) 0 0 0 0 320 1503 2906 3582 3393 2632 1892 1752

Vpihovanje (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupno (W) 289 217 148 88 385 1560 3017 3855 4608 4026 3477 3526

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Notr. temp (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Zun. Temp. (°C) 28,10 28,60 29,00 28,90 28,50 28,10 26,20 24,10 22,60 21,30 20,40 19,50

Osebe (W) 953 964 977 989 0 0 0 0 0 0 0 0

Razsvetljava (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroji in naprave (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prehod materijala skozi 
prostor (W)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sos. prostori (W) 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transmisija (W) 540 664 744 781 755 693 570 424 287 157 56 --49

Sevanje (W) 1599 1186 702 378 240 143 56 0 0 0 0 0

Vpihovanje (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupno (W) 3546 3268 2877 2602 1449 1290 1080 878 741 611 510 405

Dnevni maksimum za 23. Julij vrednosti 4608 (W) v 9 ure.
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Toplotna bilanca

N1 KLET

P Prostor A
(m²)

tn
(°C)

Qn
(W)

PhiT
(W)

PhiV
(W)

Qi(dvo)
(W)

Qinst
(W)

Qost
(W)

Qinst/m²
(W)

P1 Prostor - Delavnica 13 20 644 237 407 783 783 139 56,0

P2 Skladišče - orodja 6 15 200 120 80 510 510 310 79,0

P3 Arhiv 6 15 215 136 79 510 510 295 80,0

P4 Učilnica 36 20 2.845 1.790 1.055 3.134 3.134 289 86,0

P5 WC 2 20 94 0 94 0 0 -94 0,0

P6 Garderoba 3 20 268 104 164 374 374 106 99,0

Skupno: KLET 4.266 2.387 1.879 5.311 5.311 1.045

N2 PRITLIČJE

P Prostor A
(m²)

tn
(°C)

Qn
(W)

PhiT
(W)

PhiV
(W)

Qi(dvo)
(W)

Qinst
(W)

Qost
(W)

Qinst/m²
(W)

P1 Kuhinja 32 20 2.611 986 1.625 2.820 2.820 209 86,0

P2 Hodnik 6 15 274 178 96 0 0 -274 0,0

P3 Delavnica 14 20 1.075 583 492 1.427 1.427 352 96,0

P4 Učilnica 54 20 1.919 1.020 899 2.508 2.508 589 46,0

Skupno: PRITLIČJE 5.879 2.767 3.112 6.755 6.755 876
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N3 NADSTROPJE

P Prostor A
(m²)

tn
(°C)

Qn
(W)

PhiT
(W)

PhiV
(W)

Qi(dvo)
(W)

Qinst
(W)

Qost
(W)

Qinst/m²
(W)

P1 Čajna kuhinja 2 20 73 25 48 0 0 -73 0,0

P2 WC - predprostor 4 20 131 45 86 362 362 231 90,0

P3 WC - M 1 20 45 15 30 0 0 -45 0,0

P4 WC -Ž 1 20 45 15 30 0 0 -45 0,0

P5 WC - Ž 1 20 45 15 30 0 0 -45 0,0

P6 WC - M 1 20 42 14 28 0 0 -42 0,0

P7 Pisarna - tajništvo 9 20 901 687 214 1.475 1.475 574 147,0

P14 Pisarna - str. pomoč 12 20 1.183 924 259 1.896 1.896 713 156,0

P15 Pisarna - pom. ravn. 13 20 846 562 284 1.054 1.054 208 79,0

P10 Pisarna - Računovodstvo 5 20 426 312 114 642 642 216 120,0

P16 Pisarna - zbornica 64 20 4.692 3.305 1.387 5.376 5.376 684 83,0

P12 Server 5 20 374 256 118 417 417 43 75,0

P13 Pisarna - del. kotiček 17 20 1.076 694 382 1.344 1.344 268 75,0

P8 Hodnik -uprava 24 20 1.272 749 523 1.410 1.410 138 57,0

P9 Pisarna - Avla 36 20 1.591 802 789 1.866 1.866 275 50,0

P11 Pisarna - Spec. 
psihologinja

12 20 979 715 264 1.284 1.284 305 104,0

Skupno: NADSTROPJE 13.721 9.135 4.586 17.126 17.126 3.405

Skupno: 23.866 14.289 9.577 29.192 29.192 5.326
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3.3. TABELA SESTAVA TOPLOTE - HLAJENJE 
Toplotni dobitki

N3 NADSTROPJE P16  Pisarna - zbornica

Tip prostora M - srednje a (m) 64,74

Orientacija nor. - normalno b (m) 1,00

Tip sevanja Skupno c (m) 3,82

Datum 23. Julij V (m³) 247,31

T 4,30 O (m²) 631,73

Ap  (m) 64,74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notr. temp (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Zun. Temp. (°C) 16,70 16,30 15,80 15,50 16,20 17,50 19,70 22,40 24,40 26,00 26,70 27,40

Osebe (W) 0 0 0 0 0 0 0 57 862 884 908 931

Razsvetljava (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroji in naprave (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prehod materijala skozi prostor 
(W)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sos. prostori (W) 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transmisija (W) --165 --237 --306 --366 --389 --397 --343 --238 --101 56 223 389

Sevanje (W) 0 0 0 0 320 1503 2906 3582 3393 2632 1892 1752

Vpihovanje (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupno (W) 289 217 148 88 385 1560 3017 3855 4608 4026 3477 3526

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Notr. temp (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Zun. Temp. (°C) 28,10 28,60 29,00 28,90 28,50 28,10 26,20 24,10 22,60 21,30 20,40 19,50

Osebe (W) 953 964 977 989 0 0 0 0 0 0 0 0

Razsvetljava (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroji in naprave (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prehod materijala skozi prostor 
(W)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sos. prostori (W) 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transmisija (W) 540 664 744 781 755 693 570 424 287 157 56 --49

Sevanje (W) 1599 1186 702 378 240 143 56 0 0 0 0 0

Vpihovanje (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupno (W) 3546 3268 2877 2602 1449 1290 1080 878 741 611 510 405

Dnevni maksimum za 23. Julij vrednosti 4608 (W) v 9 ure.
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3.4.  TABELA IZRAČUNA TOPLOTNIH IZGUB / TOPLOTNIH DOBITKOV 
Tabele izračuna toplotnih izgub ter toplotnih izgub so vložene v arhivski izvod načrta. 

3.5.  TABELA RADIATORSKO OGREVANJE PO RAZDELILNIKIH 

Radiatorsko ogrevanje po razdelilnikih
G1-Inštalacija ogrevanja \ Vstop na Klet (3.1)
Razdelilnik  VIEGA FRONTERRA  model 1010 - radiatorsko ogrevanje 6 priključkov R01
Temperatura vtoka: 75,0 (°C)
Temperatura povratka: 55,0 (°C)
Št priključkov: 6
Računska moč: 4172 (W)
Inštalirana moč: 5311 (W)
Masni pretok: 228,34 (kg/h)
Maksimalni padec tlaka sistema  
skupno (mbar)

P Prostor Qn (W) Qi (W)
Masni 
pretok:
(kg/h)

Tip radiatorja Δt 
(°C)

Poz. 
vent.

Klet - radiatorsko ogrevanje
P1 Prostor - Delavnica 644 783,0 33,7 22 VM/900/400 20,0
P2 Skladišče - orodja 200 510,0 21,9 11 VM/900/400 20,0
P3 Arhiv 215 510,0 21,9 11 VM/900/400 20,0
P4 Učilnica 2845 3.134,0 67,4 22 VM/900/800 20,0

0 0,0 67,4 22 VM/900/800 20,0
P6 Garderoba 268 374,0 16,1 11 VM/500/520 20,0

SKUPAJ 4.172,0 5.311,0 228,3

G1-Inštalacija ogrevanja \ Vstop na Pritličje (3.1)
Razdelilnik  VIEGA FRONTERRA  model 1010 - radiatorsko ogrevanje 6 priključkov R02
Temperatura vtoka: 75,0 (°C)
Temperatura povratka: 55,0 (°C)
Št priključkov: 6
Računska moč: 5605        
Inštalirana moč: 6755 (W)
Masni pretok: 290,41 (kg/h)
Maksimalni padec tlaka sistema  
skupno (mbar)

P Prostor Qn (W) Qi (W)
Masni 
pretok:
(kg/h)

Tip radiatorja Δt 
(°C)

Poz. 
vent.

Pritličje - radiatorsko ogrevanje
P1 Kuhinja 2.611,0 2.820,0 60,6 22 VM/900/720 20,0

60,6 22 VM/900/720 20,0
P3 Delavnica 1.075,0 1.427,0 61,4 33 VM/900/520 20,0
P4 Učilnica 1.919,0 2.508,0 35,9 21 VM-S/600/720 20,0

35,9 21 VM-S/600/720 20,0
35,9 21 VM-S/600/720 20,0

SKUPAJ 5.605,0 6.755,0 290,4
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G1-Inštalacija ogrevanja \ Vstop na Nadstropje (3.1)
Razdelilnik  VIEGA FRONTERRA  model 1010 - radiatorsko ogrevanje 8 priključkov R03
Temperatura vtoka: 75,0 (°C)
Temperatura povratka: 55,0 (°C)
Št priključkov: 8
Računska moč: 5674 (W)
Inštalirana moč: 7456 (W)
Masni pretok: 320,54 (kg/h)
Maksimalni padec tlaka sistema  
skupno (mbar)

P Prostor Qn (W) Qi (W)
Masni 
pretok:
(kg/h)

Tip radiatorja Δt 
(°C)

Poz. 
vent.

Nadstropje - radiatorsko ogrevanje
P2 WC - predprostor 131,0 362,0 15,6 11 VM/400/600 20,0
P7 Pisarna - tajništvo 901,0 1.475,0 63,4 22 VM/500/1120 20,0
P10 Pisarna - Računovodstvo 426,0 642,0 27,6 11 VM/600/800 20,0
P12 Server 374,0 417,0 17,9 11 VM/600/520 20,0
P8 Hodnik -uprava 1.272,0 1.410,0 60,6 22 VM/900/720 20,0
P9 Pisarna - Avla 1.591,0 1.866,0 80,2 33 VM/300/1400 20,0

P11 Pisarna - Spec. 
psihologinja 979,0 1.284,0 27,6 11 VM/600/800 20,0

27,6 11 VM/600/800 20,0

SKUPAJ 5.674,0 7.456,0 320,5

G1-Inštalacija ogrevanja \ Vstop na Nadstropje (3.1)
Razdelilnik  VIEGA FRONTERRA  model 1010 - radiatorsko ogrevanje 8 priključkov R04
Temperatura vtoka: 75,0 (°C)
Temperatura povratka: 55,0 (°C)
Št priključkov: 8
Računska moč: 7797 (W)
Inštalirana moč: 9670 (W)
Masni pretok: 415,73 (kg/h)
Maksimalni padec tlaka sistema  
skupno (mbar)

P Prostor Qn (W) Qi (W)
Masni 
pretok:
(kg/h)

Tip radiatorja Δt 
(°C)

Poz. 
vent.

Nadstropje - radiatorsko ogrevanje
P14 Pisarna - str. pomoč 1.183,0 1.896,0 40,8 22 VM/500/720 20,0

40,8 22 VM/500/720 20,0
P15 Pisarna - pom. ravn. 846,0 1.054,0 45,3 22 VM/500/800 20,0
P16 Pisarna - zbornica 4.692,0 5.376,0 57,8 22 VM/600/920 20,0

57,8 22 VM/600/920 20,0
57,8 22 VM/600/920 20,0
57,8 22 VM/600/920 20,0

P13 Pisarna - del. kotiček 1.076,0 1.344,0 57,8 22 VM/600/920 20,0

SKUPAJ 7.797,0 9.670,0 415,7
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3.2.  VODOVOD IN KANALIZACIJA 

Število izlivnih mest za sanitarno pitno vodo: 

Skladno arhitekturni zasnovi novega objekta so predvidena naslednja izlivna mesta, ki so 
prikazani v spodnji tabeli: 

Število izlivnih mest v novi kuhinji: 

HV TV Dimenzija cevi K P N Skupaj

l/s l/s HV TV

WC 0,13 / DN 15 / 1 0 3 4

Pisoar 0,3 / DN 15 / / / 1 1

Umivalnik (THV) 0,07 0,07 DN 15 DN 15 1 1 5 7

Umivalnik (HV) 0,15 / DN 15 / / / / 0

Tuš 0,15 0,15 DN 15 DN 15 / / / 0

Pomivalno korito 0,07 0,07 DN 15 DN 15 / / 1 1

Pomivalni stroj 0,07 / DN 15 / / / / 0

Tokadero 0,15 0,15 DN 15 DN 15 / / / 0

HV TV Dimenzija cevi P Skupaj

l/s l/s HV TV

Pomivalno korito (HTV 1/2”) 0,15 0,15 DN 15 DN 15 1 1

Tehnološki umivalnik (HTV 1/2”) 0,07 0,07 DN 15 DN 15 1 1

Tehnološko korito (HTV 1/2”) 0,15 0,15 DN 15 DN 15 / 0

Tehnološki priključek (HV 1/2”) 0,3 / DN 15 / / 0

Tehnološki priključek (TV 1/2”) / 0,3 / DN 15 / 0

Tehnološki priključek (HTV 1/2”) 0,5 0,5 DN 15 DN 15 1 1

Tehnološki priključek (HV 3/4”) 0,5 DN20 DN20 1 1

Tehnološki priključek (HTV 3/4”) 0,5 0,5 DN20 DN20 / 0

Umivalnik (THV) 0,07 0,07 DN 15 DN 15 / 0

Umivalnik (HV) 0,15 / DN 15 / / 0
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Poraba tople in hladne sanitarne vode za priključno mesto (nova interna 
vodovodna instalacija) po DIN 1988: 

Veja - nove sanitarije in umivalnik v tehnični učilnici - (dvižni vod DV2): 

• Vršna poraba hladne vode za vejo     Vs = 0,58 l/s 
• Vršna poraba tople vode za vejo     Vs = 0,35 l/s 
• Vršna poraba hladne in tople vode za nastanitveni objekt           Vs = 0,69 l/s 

Veja - sanitarije klet: 

• Vršna poraba hladne vode za vejo     Vs = 0,17 l/s 
• Vršna poraba tople vode za vejo     Vs = 0,02 l/s 
• Vršna poraba hladne in tople vode za nastanitveni objekt           Vs = 0,23 l/s 

 SANITARIJE + UMIVALNIK P    hladna voda   topla voda  
 

število
iztoč

ni 
tlak

  vršni    
  pretok  

temp.
  vršni    
  pretok  

temp.
 

element kos pmin Vh Vh*n ∑Vh*n t Vt Vt*n ∑Vh*n t
 n  l/s l/s l/s °C l/s l/s l/s °C
pralni stroj - HV 0 1 0,15 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0
pomivalni stroj - HV 0 1 0,07 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0
trokadero - THV 0 1 0,28 0,00 0,00 10 0,15 0,00 0,00 35
umivalnik - HV 0 1 0,07 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 35
umivalnik - THV 6 1 0,07 0,42 0,42 10 0,07 0,42 0,42 35
WC - HV 3 1 0,13 0,39 0,81 10 0,00 0,00 0,42 0
banja,tuš 0 1 0,15 0,00 0,81 10 0,15 0,00 0,42 35
pomivalno korito - THV 1 1 0,07 0,07 0,88 10 0,07 0,07 0,49 35
pisoar 1 1 0,30 0,30 1,18 10 0,00 0,00 0,49 35
bidet - THV 0 1 0,07 0,00 1,18 10 0,07 0,00 0,49 35
Za šolske ustanove
Vs= 0,91(Vr**0,31)-0,38 1,18 0,58 0,49 0,35

skupaj H+TV 1,67 0,69

 SANITARIJE KLET    hladna voda   topla voda  
 

število
iztoč

ni 
tlak

  vršni    
  pretok  

temp.
  vršni    
  pretok  

temp.
 

element kos pmin Vh Vh*n ∑Vh*n t Vt Vt*n ∑Vh*n t
 n  l/s l/s l/s °C l/s l/s l/s °C
pralni stroj - HV 0 1 0,15 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0
pomivalni stroj - HV 0 1 0,07 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0
trokadero - THV 0 1 0,28 0,00 0,00 10 0,15 0,00 0,00 35
umivalnik - HV 0 1 0,07 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 35
umivalnik - THV 1 1 0,07 0,07 0,07 10 0,07 0,07 0,07 35
WC - HV 1 1 0,13 0,13 0,20 10 0,00 0,00 0,07 0
banja,tuš 0 1 0,15 0,00 0,20 10 0,15 0,00 0,07 35
pomivalno korito - THV 0 1 0,07 0,00 0,20 10 0,07 0,00 0,07 35
pisoar 0 1 0,30 0,00 0,20 10 0,00 0,00 0,07 35
bidet - THV 0 1 0,07 0,00 0,20 10 0,07 0,00 0,07 35
Za šolske ustanove
Vs= 0,91(Vr**0,31)-0,38 0,20 0,17 0,07 0,02

skupaj H+TV 0,27 0,23
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Veja delilna kuhinja: 

• Vršna poraba hladne vode za kuhinjo     Vs = 0,63 l/s 
• Vršna poraba tople vode za kuhinjo     Vs = 0,47 l/s 
• Vršna poraba hladne in tople vode za kuhinjo            Vs = 0,78 l/s 

Skupaj izračun prenova JV del objekta 1: 

KUHINJA    hladna voda   topla voda  
 

število
iztoč

ni 
tlak

  vršni    
  pretok  

temp.
  vršni    
  pretok  

temp.
 

element kos pmin Vh Vh*n ∑Vh*
n t Vt Vt*n ∑Vh*n t

 n  l/s l/s l/s °C l/s l/s l/s °C
pomivalno korito - THV 1/2” 0 1 0,15 0,00 0,00 10 0,15 0,00 0,00 35
tehnološki umivalnik THV 1/2” 1 1 0,07 0,07 0,07 10 0,07 0,07 0,07 35
tehnološko pom. korito THV 1/2” 1 1 0,15 0,15 0,22 10 0,15 0,15 0,22 35
tehnološki priključek HV 3/4” 2 1 0,30 0,60 0,82 10 0,00 0,00 0,22 0
tehnološki priključek TV 1/2” 0 1 0,00 0,00 0,82 10 0,30 0,00 0,22 35
tehnološki priključek THV 1/2” 1 1 0,50 0,50 1,32 10 0,50 0,50 0,72 35
umivalnik - HV 0 1 0,07 0,00 1,32 10 0,00 0,00 0,72 35
umivalnik - THV 0 1 0,07 0,00 1,32 10 0,07 0,00 0,72 35
WC - HV 0 1 0,13 0,00 1,32 10 0,00 0,00 0,72 0
banja,tuš 0 1 0,15 0,00 1,32 10 0,15 0,00 0,72 35
trokadero - THV 0 1 0,28 0,00 1,32 10 0,15 0,00 0,72 35
pisoar 0 1 0,30 0,00 1,32 10 0,00 0,00 0,72 35
bidet - THV 0 1 0,07 0,00 1,32 10 0,07 0,00 0,72 35
Za šolske ustanove
Vs= 0,91(Vr**0,31)-0,38 1,32 0,61 0,72 0,44

skupaj H+TV 2,04 0,76

Prenova JV del objekta 1    hladna voda   topla voda  
 

število
iztoč

ni 
tlak

  vršni    
  pretok  

temp.
  vršni    
  pretok  

temp.
 

element kos pmin Vh Vh*n ∑Vh*n t Vt Vt*n ∑Vh*n t
 n  l/s l/s l/s °C l/s l/s l/s °C
pralni stroj - HV 0 1 0,15 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0
pomivalni stroj - HV 0 1 0,07 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0
trokadero - THV 0 1 0,28 0,00 0,00 10 0,15 0,00 0,00 35
umivalnik - HV 0 1 0,07 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 35
umivalnik - THV 5 1 0,07 0,35 0,35 10 0,07 0,35 0,35 35
WC - HV 3 1 0,13 0,39 0,74 10 0,00 0,00 0,35 0
banja,tuš 0 1 0,15 0,00 0,74 10 0,15 0,00 0,35 35
pomivalno korito - THV 1 1 0,07 0,07 0,81 10 0,07 0,07 0,42 35
pisoar 1 1 0,30 0,30 1,11 10 0,00 0,00 0,42 35
bidet - THV 0 1 0,07 0,00 1,11 10 0,07 0,00 0,42 35
pomivalno korito - THV 1/2” 0 1 0,15 0,00 1,11 10 0,15 0,00 0,42 35
tehnološki umivalnik THV 1/2” 1 1 0,07 0,07 1,18 10 0,07 0,07 0,49 35

tehnološko pom. korito THV 1/2” 1 1 0,15 0,15 1,33 10 0,15 0,15 0,64 35

tehnološki priključek HV 3/4” 2 1 0,50 1,00 2,33 10 0,00 0,00 0,64 0
tehnološki priključek TV 1/2” 0 1 0,00 0,00 2,33 10 0,30 0,00 0,64 35
tehnološki priključek THV 1/2” 1 1 0,30 0,30 2,63 10 0,30 0,30 0,94 35
umivalnik - HV 0 1 0,07 0,00 2,63 10 0,00 0,00 0,94 35
umivalnik - THV 0 1 0,07 0,00 2,63 10 0,07 0,00 0,94 35
WC - HV 0 1 0,13 0,00 2,63 10 0,00 0,00 0,94 0
banja,tuš 0 1 0,15 0,00 2,63 10 0,15 0,00 0,94 35
trokadero - THV 0 1 0,28 0,00 2,63 10 0,15 0,00 0,94 35

SPI INŽENIRING d.o.o., Lukovica pri Brezovici, Dolina 4, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija 
  33

 S-02/2020-PZI, Prenova JV dela stavbe 1 OŠ Danile Kumar 



   

Skupna vršna poraba za objekt znaša: 
• Vršna poraba hladne vode za objekt     Vs = 0,85 l/s 
• Vršna poraba tople vode za objekt     Vs = 0,51 l/s 
• Vršna poraba hladne in tople vode za objekt            Vs = 0,97 l/s 

3.3.  PREZRAČEVANJE 

Izračun prezračevanja ter določitev količin svežega zraka 

Za določitev potrebnega prezračevanja prostorov se je upošteval pogoj "Pravilnika o 
prezračevanju in klimatizaciji zgradb" člen 8. ter tabela 8, ki predvideva za prostore (oz. 
za prostore s podobno namembnostjo) sledeče priporočene količine zunanjega zraka 
za prezračevanje kot sledi: 
• najmanjši potrebni vtok zunanjega zraka skladno 8. členu pravilnika je 15 m3/h na 

osebo; 
• v času prisotnosti oseb v prostorih stavbe, ki so namenjeni za delo in bivanje je 

potrebno dosegati min. izmenjavo 0,5 h-1; 
• za sanitarije je predviden odvod 30 m3/h na posamezni sanitarni prostor; 

Določitev količine odvodnega zraka za mehansko prezračevanje prostorov: 

Kletni prostori - Sistem Delavnica 2: 

Izbran je ventilator v izoliranem ohišju KVK SILENT 125 (180 m3/h, 150 Pa, brezstopenjska 
regulacija) 

Kletni prostori - Sistem WC in garderoba: 

Izbran je ventilator K100 M SILEO  (60 m3/h, 100 Pa, brezstopenjska regulacija) 

pisoar 0 1 0,30 0,00 2,63 10 0,00 0,00 0,94 35
bidet - THV 0 1 0,07 0,00 2,63 10 0,07 0,00 0,94 35
Za šolske ustanove
Vs= 0,91(Vr**0,31)-0,38 2,63 0,85 0,94 0,51

skupaj H+TV 3,57 0,97

št. Oddelek

skupina sob

vrsta sobe

površina 
oddelka

, 
skupine 
sob ali 
sobe

višina 
prosto

ra

količina 
zunanje

ga 
zraka 

po 
osebi 

najmanjš
a potr. 

kol. 
zunanje
ga zraka 

števil 
oseb v 
prostor

u

območje 
temperat
ure zraka

območj
e 

relativne 
vlažnost
i  zraka

količina 
zunanjeg
a zraka 

(površina 
/ prostor)

količina 
zunanjeg
a zraka 
(osebe)

izbrana 
skupna 
količina  
dovoda 
zraka

odvod 
preho
dnega 
zraka

število 
izmenja
v zraka

PREZRAČEVANJE ODVODNI 
VENTILATOR

m2 m m3/h 

oseba

m3/hm2  

- m3/h 
prostor


- ºC % r.v. m3/h m3/h m3/h m3/h h-1

1 Delavnica 2 12,29 2,6 30 0 2 20-26 >30-60< 16,0 60,0 0 120 3,76
2 Arhiv 5,5 2,6 0 2,7 0 20-26 >30-60< 14,9 0,0 0 30 2,10
3 Skladišče orodja 5,5 2,6 0 2,7 0 20-26 >30-60< 14,9 0,0 0 30 2,10
4 0 0 0 20-26 >30-60< 0,0 0 0

SKUPAJ 23,29 2,6 2 45,68 60,0 0 180 0,00

št. Oddelek

skupina sob

vrsta sobe

površina 
oddelka

, 
skupine 
sob ali 
sobe

višina 
prosto

ra

količina 
zunanje

ga 
zraka 

po 
osebi 

najmanjš
a potr. 

kol. 
zunanje
ga zraka 

števil 
oseb v 
prostor

u

območje 
temperat
ure zraka

območj
e 

relativne 
vlažnost
i  zraka

količina 
zunanjeg
a zraka 

(površina 
/ prostor)

količina 
zunanjeg
a zraka 
(osebe)

izbrana 
skupna 
količina  
dovoda 
zraka

odvod 
preho
dnega 
zraka

število 
izmenja
v zraka

PREZRAČEVANJE ODVODNI 
VENTILATOR

m2 m m3/h 

oseba

m3/hm2  

- m3/h 
prostor


- ºC % r.v. m3/h m3/h m3/h m3/h h-1

1 WC Ž 1,46 2,2 30 0 1 20-26 >30-60< 12,8 30,0 0 30 9,34
2 Garderoba 3,22 2,2 30 0 1 20-26 >30-60< 28,3 30,0 0 30 4,23
3 30 0 0 20-26 >30-60< 0,0 0 0

SKUPAJ 4,68 2,2 2 41,18 60,0 0 60 0,00
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Kletni prostori - Sistem Delavnica 1: 

Izbran je ventilator K160 M SILEO  (300 m3/h, 130 Pa, 5-stopenjska regulacija) 

Nadstropje - Sistem Sanitarije: 

Izbran je ventilator v izoliranem ohišju KVK SILENT 100 (150 m3/h, 100 Pa, brezstopenjska 
regulacija) 

KUHINJA: 
Zahteve za prezračevanje kuhinje ter izračun prezračevanja kuhinje je izdelan skladno EN 
16282. Izvod izračuna je hranjen v arhivskem izvodu PZI načrta 

št. Oddelek

skupina sob

vrsta sobe

površina 
oddelka

, 
skupine 
sob ali 
sobe

višina 
prosto

ra

količina 
zunanje

ga 
zraka 

po 
osebi 

najmanjš
a potr. 

kol. 
zunanje
ga zraka 

števil 
oseb v 
prostor

u

območje 
temperat
ure zraka

območj
e 

relativne 
vlažnost
i  zraka

količina 
zunanjeg
a zraka 

(površina 
/ prostor)

količina 
zunanjeg
a zraka 
(osebe)

izbrana 
skupna 
količina  
dovoda 
zraka

odvod 
preho
dnega 
zraka

število 
izmenja
v zraka

PREZRAČEVANJE ODVODNI 
VENTILATOR

m2 m m3/h 

oseba

m3/hm2  

- m3/h 
prostor


- ºC % r.v. m3/h m3/h m3/h m3/h h-1

1 Delavnica 1 26,3 2,6 30 0 4 20-26 >30-60< 273,5 120,0 0 300 4,39
2 30 0 0 20-26 >30-60< 0,0 0,0 0
3 30 0 0 20-26 >30-60< 0,0 0 0

SKUPAJ 26,3 2,6 4 273,52 120,0 0 300 0,00
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PREZRAČEVANJE ODVODNI 
VENTILATOR

m2 m m3/h 

oseba

m3/hm2  

- m3/h 
prostor


- ºC % r.v. m3/h m3/h m3/h m3/h h-1

1 WC Ž 1,03 2,65 30 0 1 20-26 >30-60< 10,9 30,0 0 30 10,99
2 WC Ž 1,03 2,65 30 0 1 20-26 >30-60< 10,9 30,0 0 30 10,99
3 WC M 1,03 2,65 30 0 1 20-26 >30-60< 10,9 30,0 0 30 10,99
4 WC M 1,11 2,65 30 0 1 20-26 >30-60< 11,8 30,0 0 30 10,20
5 Čajna kuhinja 1,91 2,65 30 0 0 20-26 >30-60< 0,0 0 0 30 5,93

SKUPAJ 6,11 2,65 4 44,52 120,0 0 150 0,00
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