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PRILOGA 1APODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

PRILOGA 1A

Občina Domžale
Ljubljanska cesta 69, 
1230 Domžale
SI 62862006
sonja.spruk@domzale.si
041 443 645

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
številka projekta 18/2018
datum izdelave oktober 2019

projektant (naziv družbe) Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
sedež družbe Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
vodja projekta Robert Potokar, u.d.i.a.
identifikacijska številka A - 0735
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Robert Potokar
podpis odgovorne osebe projektanta

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Razširitev jedilnice in kuhinje Osnovne šole Rodica

1. faza: Obstoječa jedilnica se razširi v predvideni enoetažni, delno vkopani 
prizidek v SZ delu šole, bruto  površine 140m2; prestavitev obstoječe  elektro 
omarice, dela trase vodovoda.     
2. faza: Novogradnja prizidka kuhinje bruto površine 239m2 na isti lokaciji kot 
obstoječa kuhinja, ki se odstrani. Nov plinski priključek, ostali priključki GJI so 
nespremenjeni.

PODATKI O 
UDELEŽENCIH, GRADNJI 
IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR
ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov
davčna številka
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PRILOGA 1APODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture, oktober 2019
navedba gradiv, ki so jih izdelali 1_2 načrt za odstranitev, oktober 2019
navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, oktober 2019
navedba gradiv, ki so jih izdelali Elaborat gradbene fizike, oktober 2019
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

GAŠPER DIMC, dipl.ing.geod., IZS Geo 0151

Geodetski načrt

5 - PZI načrt kuhinjske tehnologije, oktober 2019

STANKO OŽBOLT, dipl. var. Inž., IZS TP-0653

6 - PZI načrt požarne varnosti, september 2019

TOMAŽ PETERLIN, el.tehnik, IZS E-9048

3 - PZI načrt elektro instalacij in elektro opreme, oktober 2019

TOMAŽ KALAN, d.i.s., IZS S - 1525

 4 - PZI načrt strojnih instalacij in strojne opreme, oktober 2019

GREGOR DOJER, u.d.i.a., A-0962

ROBERT POTOKAR, u.d.i.a., A-0735

MATEVŽ GOVEKAR, u.d.i.g., IZS G-3743

2 - PZI načrt gradbenih konstrukcij, oktober 2019

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 
služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 
predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.
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PRILOGA 1BNASLOVNA STRAN NAČRTA

PRILOGA 1B

1 - načrt s področja arhitekture
0_1_vodilni načrt - načrt arhitekture
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije

sprememba dokumentacije
številka projekta
PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta
številka in naziv načrta
številka načrta
datum izdelave

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja ali druge osebe
identifikacijska številka

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

projektant (naziv družbe) Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
sedež družbe Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
vodja projekta Robert Potokar, u.d.i.a.
identifikacijska številka A - 0735

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Robert Potokar
podpis odgovorne osebe projektanta

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

Razširitev jedilnice in kuhinje Osnovne šole Rodica

1. faza: Obstoječa jedilnica se razširi v predvideni enoetažni, delno 
vkopani prizidek v SZ delu šole, bruto  površine 140m2; prestavitev 
obstoječe  elektro omarice, dela trase vodovoda.     
2. faza: Novogradnja prizidka kuhinje bruto površine 239m2 na isti 
lokaciji kot obstoječa kuhinja, ki se odstrani. Nov plinski priključek, ostali 
priključki GJI so nespremenjeni.

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

1 - načrt s področja arhitekture

18/2018-1
okt.19

Robert Potokar, u.d.i.a.

A - 0735

18/2018

0_1_vodilni načrt - načrt arhitekture

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
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PRILOGA 3KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID
navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture 18/2018-1
1_2 načrt za odstranitev 18/2018-1_2
2 - PZI načrt gradbenih konstrukcij 63/19
3 - PZI načrt elektro instalacij in elektro 
opreme E-125/19

4 - PZI načrt strojnih instalacij in strojne 
opreme  1969-3-4

5 - PZI načrt kuhinjske tehnologije 48/18
6 - PZI načrt požarne varnosti 050/18-NPV

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 18/2018-E1

Elaborat gradbene fizike 18/2018-E2
Geodetski načrt 328/2018

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI
naziv izkaza št. izkaza

050/18-NPV
18/2018-E2
18/2018-E3

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

izkaz požarne varnosti
izkaz toplotnih karakteristik stavbe
izkaz zaščite pred hrupom
izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe
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PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

 4

PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Ravnikar Potokar Arhitekturni Biro d.o.o.
sedež družbe Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana,
odgovorna oseba projektanta Robert Potokar

vodja projekta Robert Potokar, u.d.i.a.
identifikacijska številka A-0735

IZJAVLJAVA

Robert Potokar, u.d.i.a.

A-0735
podpis vodje projekta

Robert Potokar, u.d.i.a.
podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 
strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge 
značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 
tehničnimi smernicami in pravili stroke,
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PRILOGA 3KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID
navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture 18/2018-1
1_2 načrt za odstranitev 18/2018-1_2
2 - PZI načrt gradbenih konstrukcij 63/19
3 - PZI načrt elektro instalacij in elektro 
opreme E-125/19

4 - PZI načrt strojnih instalacij in strojne 
opreme  1969-3-4

5 - PZI načrt kuhinjske tehnologije 48/18
6 - PZI načrt požarne varnosti 050/18-NPV

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 18/2018-E1

Elaborat gradbene fizike 18/2018-E2
Geodetski načrt 328/2018

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI
naziv izkaza št. izkaza

050/18-NPV
18/2018-E2
18/2018-E3

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

izkaz požarne varnosti
izkaz toplotnih karakteristik stavbe
izkaz zaščite pred hrupom
izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe

PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

1

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del
VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

glavni objekt nova prizidka - jedilnica in kuhinja
pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

št. 351-349/70-4/7 
(osnovni objekt), 351-
305/2010-25231 
(dozidava 1), 
351/420/2011-25239 
(dozidava 2)

datum GD za obstoječe objekte

25.2.1971 (osnovni 
objekt), 8.7.2010 
(dozidava 1), 7.11.2011 
(dozidava 2)

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

Skupščina občine 
Domžale (osnovni 
objekt), Upravna enota 
Domžale ( dozidava 1 
in 2)

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Domžale Domžale

številka katastrske občine 1959 1959

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Razširitev jedilnice in kuhinje Osnovne šole Rodica

1. faza: Obstoječa jedilnica se razširi v predvideni enoetažni, delno vkopani prizidek v SZ 
delu šole, bruto  površine 140m2; prestavitev obstoječe  elektro omarice, dela trase 
vodovoda.     
2. faza: Novogradnja prizidka kuhinje bruto površine 239m2 na isti lokaciji kot obstoječa 
kuhinja, ki se odstrani. Nov plinski priključek, ostali priključki GJI so nespremenjeni.

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
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PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

2

parc. št. 2036/5 2036/6 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
ELEKTRIKA
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
PLIN
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
TOPLOVOD
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
ODVAJANJE FEKALNIH VODA
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
ODVAJANJE METEORNIH VODA
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
DRUGO (NAVEDI)
TELEKOMUNIKACIJE
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

vrsta infrastrukture
katastrska občina

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 
V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 
prijavo gradnje.
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PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

3

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina
številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina
številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 
zemljiščem
b) tlakovane odprte bivalne površine
c) tlakovane prometne in funkcionalne 
površine
d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 
komunalna oskrba lokacija priključitve k.o. parcelna št.

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 
jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 
zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP
namenska raba

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale 
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PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

4

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

DRUGA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.
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PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

5

OBJEKT 1 - STAVBA

2036/6 
Domžale
novogradnja - prizidava
zahteven

DA NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH
Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

vrsta gradnje
zahtevnost objekta
požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

Razširitev obstoječe jedilnice v enoetažni, delno vkopani prizidek v SZ 
delu šole, bruto  površine 135 m2; prestavitev obstoječe elektro 
omarice  dela trase vodovodaparcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

PRIZIDEK JEDILNICEimenovanje objekta

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

4

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

DRUGA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.
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PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

6

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost
Število ležišč število parkirnih mest
Fasada
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - STAVBA

PRIZIDEK KUHINJE

2036/5
Domžale
novogradnja - prizidava
zahteven
DA
NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje

klasifikacija po CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

najvišja višinska kota  (n. v.)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)
POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

zahtevnost objekta
požarno zahteven objekt
objekt z vplivi na okolje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

kratek opis objekta Zgradi se nova enoetažna, delno vkopana kuhinja površine 234m2 na lok         

vrsta gradnje

parcelna številka
katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju
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PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

7

Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost
Število ležišč število parkirnih mest
Fasada
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 3 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)  delež

Samo v DGD.

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje

VELIKOST STAVBE

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

imenovanje objekta
kratek opis objekta

vrsta gradnje
zahtevnost objekta
požarno zahteven objekt

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

objekt z vplivi na okolje
klasifikacija po CC-SI

parcelna številka
katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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0_1.4 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 
 projekt PZI št. 18/2018, oktober 2019 

 
0_1.4.1 Načrt arhitekture 
Tehnično poročilo načrta arhitekture glej v poglavju 0.1_7 tega dokumenta. 
 
0_1.4.2 Načrt gradbenih konstrukcij 
 
Jedilnica in kuhinja sta eno-nadstropni objekt (K). 
Osne tlorisne dimenzije nosilne konstrukcije so: 
 Jedilnica 11,60m x 15,20m 

 Kuhinja 16,45m x 19,05m 

1. Jedilnica 
 
Strešna konstrukcija 
Je klasična armiranobetonska plošča, debeline d = 20cm (POZ 101), narejena iz 
betona kvalitete C25/30 in armirana z rebrasto armaturo S500 ter mrežno 
armaturo kvalitete MAG S500. 
Nosilna konstrukcija objekta
Nosilna konstrukcija kleti so armiranobetonske stene in jekleni stebri: 
 zunanje stene so debeline d = 20 cm, 

 jekleni stebri cev 150/50/10, 

 stene opornih zidov so debeline d = 20 cm, 
Vsi zidovi so narejeni iz betona kvalitete C25/30 in armirana z rebrasto armaturo 
S500 ter mrežno armaturo kvalitete MAG S500. 
Jekleni stebri so iz materiala S235. 
 
Temelji 
Nosilna konstrukcija objekta je temeljena na armiranobetonski temeljni plošči, 
debeline d = 25cm (POZ Tp). 
Plošča je narejena iz betona kvalitete C25/30 in armirana z rebrasto armaturo 
kvalitete S 500 ter mrežno armaturo kvalitete MAG S500. 
Temeljna tla se dobro skomprimirajo (Evd = 40Mpa, nasutje debeline d = 40-50 
cm pod ploščo – glede na geološko poročilo in zahteve geomehanika). 
Temeljna plošča je dimenzionirana na dopustno obremenitev temeljnih tal: 
Stla = 150 kN/m2. 
Po odkopu gradbene jame je potrebno preveriti dejansko nosilnost temeljnih tal in 
po potrebi prilagoditi dimenzije temeljev. 

2. Kuhinja 

Strešna konstrukcija
Je klasična armiranobetonska plošča, debeline d = 20cm (POZ 101), narejena iz 
betona kvalitete C25/30 in armirana z rebrasto armaturo S500 ter mrežno 
armaturo kvalitete MAG S500. 
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Nosilna konstrukcija objekta 
Nosilna konstrukcija kleti so armiranobetonske stene in stebri: 
 zunanje stene so debeline d = 20 cm, 

 vmesni stebri so dimenzij b/h = 20/60 cm in 20/83 cm, 
Vsi zidovi so narejeni iz betona kvalitete C25/30 in armirana z rebrasto armaturo 
S500 ter mrežno armaturo kvalitete MAG S500. 
 
Temelji 
Nosilna konstrukcija objekta je temeljena na armiranobetonski temeljni plošči, 
debeline d = 25cm (POZ Tp). 
Plošča je narejena iz betona kvalitete C25/30 in armirana z rebrasto armaturo 
kvalitete S 500 ter mrežno armaturo kvalitete MAG S500. 
Temeljna tla se dobro skomprimirajo (Evd = 40Mpa, nasutje debeline d = 40-50 
cm pod ploščo – glede na geološko poročilo in zahteve geomehanika). 
Temeljna plošča je dimenzionirana na dopustno obremenitev temeljnih tal: 
Stla = 150 kN/m2. 
Po odkopu gradbene jame je potrebno preveriti dejansko nosilnost temeljnih tal in 
po potrebi prilagoditi dimenzije temeljev. 

Nosilna konstrukcija opornih zidov 
Nosilna konstrukcija opornih zidov so armiranobetonske stene: 
 debeline d = 20 cm, 
Vsi zidovi so narejeni iz betona kvalitete C25/30 in armirana z rebrasto armaturo 
S500 ter mrežno armaturo kvalitete MAG S500. 
M STATIK s.p. 

Jeklen nadstrešek 1 
Jeklen nadstrešek je izdelan iz 4 vzporednih okvirjev iz cevi 200/100/5 in strešnih 
sekundarnih nosilcev cev 120/60/4. Primarni nosilci so medsebojno zavetrovani v 
strešni in fasadni ravnini z napenjalkami RD12. Okvirji so spodaj pritrjeni v 
oporne zidove, zgoraj pa v robni nosilec strešne plošče kuhinje. 
Jeklo iz materiala S235. 

Jeklen nadstrešek 2 
Jeklen nadstrešek je izdelan iz 4 vzporednih okvirjev iz cevi 200/100/5 in strešnih 
sekundarnih nosilcev cev 120/60/4. Primarni nosilci so medsebojno zavetrovani v 
strešni in fasadni ravnini z napenjalkami RD12. Okvirji so spodaj pritrjeni v ab 
pasovni temelj, zgoraj pa v robni nosilec obstoječe konstrukcije. 
Jeklo iz materiala S235. 
 
Predpisi 
Načrt gradbenih konstrukcij je izdelan v skladu s Pravilnikom o mehanski 
odpornosti in stabilnosti objektov. 
Račun konstrukcije je izveden na podlagi pravil evrokodov, veljavnih predpisov 
in zahtevanih standardov, ki veljajo na območju Republike Slovenije. 
Obtežbe konstrukcij: 
- lastna teža 
- stalna obtežba g = 2,00 kN/m2 (tlak), 1,00 kN/m2 (zelena str.), 
- koristna obtežba q = 1,00 kN/m2 (napa), 2,50 kN/m2 (klimat) 

Razširitev jedilnice in kuhinje OŠ Rodica 
0_1_vodilni načrt_načrt arhitekture       Stran 4 od 57 

- sneg s = 1,50 kN/m2 

- veter w = 0,50 kN/m2 

Za izračun nosilne konstrukcije je bil uporabljen program: 
- Dlubal RFEM - A.B. in jeklena konstrukcija, temelji 

0_1.4.3 Načrt elektro instalacij in elektro opreme 
 
V sklopu načrta je predvidena faznost izvedbe. Ločeno je možno izvesti jedilnico in kuhinjo. 
Predmetni del objekta se napaja z električno energijo iz prostostoječe priključno merilne omarice 
(PS-PMO). Priklop in meritve električne energije so predvidene v PS-PMO. Meritve in dovod do merilne 
omare so zajeti v sklopu ločenega načrta NN priključka. Priključna moč objekta se poveča iz 43kW na 
132kW oziroma glavne varovalke 3x200A. 
Inštalacija je predvidena v TN-C-S sistemu. V jedilnici in kuhinji je predvideno mrežno napajanje. 
Predvidena sta razdelilnika za kuhinjo R-KUH in za jedilnico R-J. Od razdelilnika je predviden razvod do 
posameznih porabnikov. 
Razsvetljava je predvidena s svetilkami v LED tehniki. Prižiganje razsvetljave je predvideno lokalno s 
stikali, delno z IR senzorji. 
V objektu je predvidena inštalacija varnostne razsvetljave za potrebe osvetlitve evakuacijskih poti in 
gasilnih aparatov. Predviden je lokalni sistem napajanja. 
Predvidene so splošne vtičnice in vtičnice za tehnološke porabnike v kuhinji. Predvideni so tudi priključki 
za strojne naprave, tehnološke porabnike, senčila, … 
Predvideno je napajanje strojnih inštalacij po podatkih projektanta strojnih inštalacij. 
Predvidene so signalno komunikacijske inštalacije univerzalnega ožičenja, protivlomne inštalacije, 
avtomatskega javljanja požara ter inštalacije detekcije plina. 
Centrala avtomatskega javljanja požara je obstoječa, v prostorih kuhinje in jedilnice se dodajajo elementi 
javljanja požara, ki se jih vključi v obstoječo zanko javljanja požara v šoli. 
Izvedba inštalacij v je prilagojena glede na možnost izvedbe, nadometno, podometno oziroma v estrihu. 
 

0_1.4.4 Načrt strojnih instalacij in strojne opreme 

Ogrevanje 
V objektu je obstoječa plinska kotlovnica. Priključimo se na obstoječ razvod radiatorskega ogrevanja in 
razvoda za napajanje klimatov. 
V novi jedilnici bodo nameščeni talni ventilatorski konvektorji, drugje pa radiatorji. V kuhinji bodo 
radiatorji higienik izvedbe. 
 
Prezračevanje 
Vse prezračevalne naprave imajo rekuperacijo toplote. Za napravami so na dotočnem in odtočnem zraku 
predvideni dušilniki zvoka. 
V kuhinji je predvidena varčna napa z rekuperacijo toplote, ki prezračuje tudi obstoječo jedilnico. Za 
pomivanje je predviden klimat z rekuperacijo toplote. 
V novi jedilnici je predviden klimat z rekuperacijo toplote. 
 
Notranji vodovod in vertikalna kanalizacija 
Objekt je preko obstoječega vodovodnega priključka priključen na javno vodovodno omrežje. 
Predvidena je nova instalacijo hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije, z vsemi elementi in 
priključnimi mesti ter vertikalna kanalizacija odplak z vsemi priključki sanitarnih elementov. 
Sanitarni elementi in armature bodo predvidene v skladu z gradbenim projektom in projektom opreme.  
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Nosilna konstrukcija objekta 
Nosilna konstrukcija kleti so armiranobetonske stene in stebri: 
 zunanje stene so debeline d = 20 cm, 

 vmesni stebri so dimenzij b/h = 20/60 cm in 20/83 cm, 
Vsi zidovi so narejeni iz betona kvalitete C25/30 in armirana z rebrasto armaturo 
S500 ter mrežno armaturo kvalitete MAG S500. 
 
Temelji 
Nosilna konstrukcija objekta je temeljena na armiranobetonski temeljni plošči, 
debeline d = 25cm (POZ Tp). 
Plošča je narejena iz betona kvalitete C25/30 in armirana z rebrasto armaturo 
kvalitete S 500 ter mrežno armaturo kvalitete MAG S500. 
Temeljna tla se dobro skomprimirajo (Evd = 40Mpa, nasutje debeline d = 40-50 
cm pod ploščo – glede na geološko poročilo in zahteve geomehanika). 
Temeljna plošča je dimenzionirana na dopustno obremenitev temeljnih tal: 
Stla = 150 kN/m2. 
Po odkopu gradbene jame je potrebno preveriti dejansko nosilnost temeljnih tal in 
po potrebi prilagoditi dimenzije temeljev. 

Nosilna konstrukcija opornih zidov 
Nosilna konstrukcija opornih zidov so armiranobetonske stene: 
 debeline d = 20 cm, 
Vsi zidovi so narejeni iz betona kvalitete C25/30 in armirana z rebrasto armaturo 
S500 ter mrežno armaturo kvalitete MAG S500. 
M STATIK s.p. 

Jeklen nadstrešek 1 
Jeklen nadstrešek je izdelan iz 4 vzporednih okvirjev iz cevi 200/100/5 in strešnih 
sekundarnih nosilcev cev 120/60/4. Primarni nosilci so medsebojno zavetrovani v 
strešni in fasadni ravnini z napenjalkami RD12. Okvirji so spodaj pritrjeni v 
oporne zidove, zgoraj pa v robni nosilec strešne plošče kuhinje. 
Jeklo iz materiala S235. 

Jeklen nadstrešek 2 
Jeklen nadstrešek je izdelan iz 4 vzporednih okvirjev iz cevi 200/100/5 in strešnih 
sekundarnih nosilcev cev 120/60/4. Primarni nosilci so medsebojno zavetrovani v 
strešni in fasadni ravnini z napenjalkami RD12. Okvirji so spodaj pritrjeni v ab 
pasovni temelj, zgoraj pa v robni nosilec obstoječe konstrukcije. 
Jeklo iz materiala S235. 
 
Predpisi 
Načrt gradbenih konstrukcij je izdelan v skladu s Pravilnikom o mehanski 
odpornosti in stabilnosti objektov. 
Račun konstrukcije je izveden na podlagi pravil evrokodov, veljavnih predpisov 
in zahtevanih standardov, ki veljajo na območju Republike Slovenije. 
Obtežbe konstrukcij: 
- lastna teža 
- stalna obtežba g = 2,00 kN/m2 (tlak), 1,00 kN/m2 (zelena str.), 
- koristna obtežba q = 1,00 kN/m2 (napa), 2,50 kN/m2 (klimat) 
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- sneg s = 1,50 kN/m2 

- veter w = 0,50 kN/m2 

Za izračun nosilne konstrukcije je bil uporabljen program: 
- Dlubal RFEM - A.B. in jeklena konstrukcija, temelji 

0_1.4.3 Načrt elektro instalacij in elektro opreme 
 
V sklopu načrta je predvidena faznost izvedbe. Ločeno je možno izvesti jedilnico in kuhinjo. 
Predmetni del objekta se napaja z električno energijo iz prostostoječe priključno merilne omarice 
(PS-PMO). Priklop in meritve električne energije so predvidene v PS-PMO. Meritve in dovod do merilne 
omare so zajeti v sklopu ločenega načrta NN priključka. Priključna moč objekta se poveča iz 43kW na 
132kW oziroma glavne varovalke 3x200A. 
Inštalacija je predvidena v TN-C-S sistemu. V jedilnici in kuhinji je predvideno mrežno napajanje. 
Predvidena sta razdelilnika za kuhinjo R-KUH in za jedilnico R-J. Od razdelilnika je predviden razvod do 
posameznih porabnikov. 
Razsvetljava je predvidena s svetilkami v LED tehniki. Prižiganje razsvetljave je predvideno lokalno s 
stikali, delno z IR senzorji. 
V objektu je predvidena inštalacija varnostne razsvetljave za potrebe osvetlitve evakuacijskih poti in 
gasilnih aparatov. Predviden je lokalni sistem napajanja. 
Predvidene so splošne vtičnice in vtičnice za tehnološke porabnike v kuhinji. Predvideni so tudi priključki 
za strojne naprave, tehnološke porabnike, senčila, … 
Predvideno je napajanje strojnih inštalacij po podatkih projektanta strojnih inštalacij. 
Predvidene so signalno komunikacijske inštalacije univerzalnega ožičenja, protivlomne inštalacije, 
avtomatskega javljanja požara ter inštalacije detekcije plina. 
Centrala avtomatskega javljanja požara je obstoječa, v prostorih kuhinje in jedilnice se dodajajo elementi 
javljanja požara, ki se jih vključi v obstoječo zanko javljanja požara v šoli. 
Izvedba inštalacij v je prilagojena glede na možnost izvedbe, nadometno, podometno oziroma v estrihu. 
 

0_1.4.4 Načrt strojnih instalacij in strojne opreme 

Ogrevanje 
V objektu je obstoječa plinska kotlovnica. Priključimo se na obstoječ razvod radiatorskega ogrevanja in 
razvoda za napajanje klimatov. 
V novi jedilnici bodo nameščeni talni ventilatorski konvektorji, drugje pa radiatorji. V kuhinji bodo 
radiatorji higienik izvedbe. 
 
Prezračevanje 
Vse prezračevalne naprave imajo rekuperacijo toplote. Za napravami so na dotočnem in odtočnem zraku 
predvideni dušilniki zvoka. 
V kuhinji je predvidena varčna napa z rekuperacijo toplote, ki prezračuje tudi obstoječo jedilnico. Za 
pomivanje je predviden klimat z rekuperacijo toplote. 
V novi jedilnici je predviden klimat z rekuperacijo toplote. 
 
Notranji vodovod in vertikalna kanalizacija 
Objekt je preko obstoječega vodovodnega priključka priključen na javno vodovodno omrežje. 
Predvidena je nova instalacijo hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije, z vsemi elementi in 
priključnimi mesti ter vertikalna kanalizacija odplak z vsemi priključki sanitarnih elementov. 
Sanitarni elementi in armature bodo predvidene v skladu z gradbenim projektom in projektom opreme.  
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Priključki vode se izvedejo v skladu s tehnologijo kuhinje. 
Priključimo se na obstoječe razvode vode. V kotlovnici je predviden nov bojler 
V skladu z Študijo požarne varnosti so v objektu predvideni EURO HIDRANT-i. 
 
Notranja plinska napeljava  
Notranjo plinsko napeljavo priključimo na nov nizkotlačni priključni plinovod, ki je zaključen s krogelno 
pipo DN 50 - GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, v fasadni omarici. Nov priključek ni del tega načrta. 
V omarici je predviden elektromagnetni zaporni ventil, v objektu pa plinomer za kuhinjo. Na izstopu iz 
plinomera poteka jeklena plinska napeljava pod stropom pritličja ter tlaku do plinskih trošil. 
Plin se bo v kuhinji uporabljal za tehnološke porabnike – kuho. 

0_1.4.5 Načrt kuhinjske tehnologije 

Programska izhodišča 
Zaradi prostorske stiske na OŠ RODICA je predviden prizidek jedilnice in razširitev kuhinje. Prostor 
obstoječe jedilnice bo tudi po prenovi namenjen jedilnici. Celoten prizidek pa bo namenjen 
jedilnici za učence s kapaciteto 100 sedišč. 
Predvidena je nova razporeditev kuhinje s kapaciteto 500 obrokov. 
Vsi tehnološki sklopi vezani na kuhinjo so v kleti objekta. Razširitev kuhinje je predvidena na 
območju dostave, ki je po novem tudi večje. 
Predvideni so 3-4 zaposleni. Vir energije sta elektrika in plin. 
 
Opis tehnologije 
Dostop je urejen preko pokritega gospodarskega dvorišča, kjer se vrši vsa manipulacija za objekt. 
Na tej točki vstopajo zaposleni v kuhinji ter preko garderob naprej do delovnih mest v kuhinji. 
Dostava blaga je preko ekonomskega vhoda. 
Blago in živila se razvrščajo v skladišča, hladilno komoro in hladilnike za nadaljnjo uporabo. 
V nadaljevanju procesa dela se vršijo razne priprave (groba in fina priprava zelenjave, fina priprava 
mesa, priprava močnatih jedi, dietna priprava) do končne termične obdelave. Izdaja hrane (kosila in 
malice) je preko izdajne linije. 
Vračanje umazane posode se vrši preko prostora za sortiranje umazane posode. 
Za pomivanje je predvidena večja pomivalnica jedilne posode, ki je locirana neposredno pri 
termični pripravi. Prav tako je blizu termične priprave pomivalnica kuhinjske posode z lastno 
shrambo čiste posode. Organizacija v kuhinji je zasnovana z namenom čim krajših poti brez križanja 
pri posameznih procesih. Predvidena je tudi pisarna za vodjo kuhinje. Za interne potrebe je 
predvidena še manjša pralnica.
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Priključki vode se izvedejo v skladu s tehnologijo kuhinje. 
Priključimo se na obstoječe razvode vode. V kotlovnici je predviden nov bojler 
V skladu z Študijo požarne varnosti so v objektu predvideni EURO HIDRANT-i. 
 
Notranja plinska napeljava  
Notranjo plinsko napeljavo priključimo na nov nizkotlačni priključni plinovod, ki je zaključen s krogelno 
pipo DN 50 - GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, v fasadni omarici. Nov priključek ni del tega načrta. 
V omarici je predviden elektromagnetni zaporni ventil, v objektu pa plinomer za kuhinjo. Na izstopu iz 
plinomera poteka jeklena plinska napeljava pod stropom pritličja ter tlaku do plinskih trošil. 
Plin se bo v kuhinji uporabljal za tehnološke porabnike – kuho. 

0_1.4.5 Načrt kuhinjske tehnologije 

Programska izhodišča 
Zaradi prostorske stiske na OŠ RODICA je predviden prizidek jedilnice in razširitev kuhinje. Prostor 
obstoječe jedilnice bo tudi po prenovi namenjen jedilnici. Celoten prizidek pa bo namenjen 
jedilnici za učence s kapaciteto 100 sedišč. 
Predvidena je nova razporeditev kuhinje s kapaciteto 500 obrokov. 
Vsi tehnološki sklopi vezani na kuhinjo so v kleti objekta. Razširitev kuhinje je predvidena na 
območju dostave, ki je po novem tudi večje. 
Predvideni so 3-4 zaposleni. Vir energije sta elektrika in plin. 
 
Opis tehnologije 
Dostop je urejen preko pokritega gospodarskega dvorišča, kjer se vrši vsa manipulacija za objekt. 
Na tej točki vstopajo zaposleni v kuhinji ter preko garderob naprej do delovnih mest v kuhinji. 
Dostava blaga je preko ekonomskega vhoda. 
Blago in živila se razvrščajo v skladišča, hladilno komoro in hladilnike za nadaljnjo uporabo. 
V nadaljevanju procesa dela se vršijo razne priprave (groba in fina priprava zelenjave, fina priprava 
mesa, priprava močnatih jedi, dietna priprava) do končne termične obdelave. Izdaja hrane (kosila in 
malice) je preko izdajne linije. 
Vračanje umazane posode se vrši preko prostora za sortiranje umazane posode. 
Za pomivanje je predvidena večja pomivalnica jedilne posode, ki je locirana neposredno pri 
termični pripravi. Prav tako je blizu termične priprave pomivalnica kuhinjske posode z lastno 
shrambo čiste posode. Organizacija v kuhinji je zasnovana z namenom čim krajših poti brez križanja 
pri posameznih procesih. Predvidena je tudi pisarna za vodjo kuhinje. Za interne potrebe je 
predvidena še manjša pralnica.
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0_1.5 IZKAZI 
 
 Izkaz požarne varnosti 
 Izkaz energijskih lastnosti stavbe 
 Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah 
 Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja 
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IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: 050/18-NPV 
 
Podatki o stavbi 
 
Naziv objekta: RAZŠIRITEV JEDILNICE IN KUHINJE OSNOVNE ŠOLE 

RODICA  
 

Klasifikacija objekta: 12630 - Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno 
delo 
 

Lokacija objekta: Parcelna št. 2036/5 k.o. Domžale  
 

Investitor: OBČINA DOMŽALE 
Ljubljanska cesta 69 
1230 DOMŽALE  
 

Projektant: Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina 
Goriška cesta 62, 5270 AJDOVŠČINA  
 

Odgovorni projektant: Stanko Ožbot, dipl.var.inž.  
IZS TP-0653 
                            

Datum izdelave: september 2019 
 

Podatki o izkazu požarne varnosti za PID 
Projektant:  

 
Odgovorni projektant: 
 

 

Datum izdelave:  
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Požarnovarnostni ukrepi 
 
 

Načrtovani ukrepi (PZI) 

Izvedeni ukrepi (PID) 

Ukrep/zahte
va 

Datum in 
podpis 

Opombe (povzetek 
sprememb in 

dokazila o 
ustreznosti izvedbe) 

Širjenja požara na sosednje 
objekte 

 

Zahteve za odmike od 
sosednjih objektov in mej 
sosednjih zemljišč 

Odmiki od sosednjih parcel in 
objektov se z obravnavanim 
posegom ne bodo spreminjali.  

 

 

 

Zahteve za zunanje stene, 
fasade, strope in strešno krtino 
oz. druge požarne ločitve med 
objekti 

/  

 

 

 

Nosilnost konstrukcije ter 
širjenja ognja po objektu 

 

Zahteve za požarno odpornost 
nosilne konstrukcije objekta: 

nosilna konstrukcija vsaj 60 
minutno požarno odpornost: 

RE 60 – obstoječa ustreza 
  

 

 

 

Zahteve za razdelitev objekta v 
požarne sektorje s požarnimi 
obremenitvami požarnih 
sektorjev in površinami 
požarnih sektorjev 

Celotna šola en požaren sektor  

 

 

Zahteve za požarne odpornosti 
na mejah požarnih sektorjev 
(stene, stropi, odprtine, preboji 
za inštalacije, parapeti, fasade, 
zaščite zunanjih požarnih 
stopnišč, ipd.) 

/  

 

 

Zahteve za obložene materiale 
in druge vgrajene materiale v 
objektu, kot so npr. talne, 
stenske in stropne obloge 

- obloge sten, stropov morajo 
biti na poteh evakuacije 
(stopnišča) minimalno iz 
materialov z odzivom na 
ogenj razred B-s1,d0 in 
obloge tal Cfl–s1¸ 

- obloge sten, stropov morajo 
biti na poteh evakuacije 
(hodniki) minimalno iz 
materialov z odzivom na 
ogenj razred C–s1,d0 in 

 

 

 

 

 

PROJEKTIVA 
področje: POŽARNA VARNOST 

 

Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 62; tel/fax: (05) 366 41 80 / 90, www.lozej.si 
 

 

3/9 

obloge tal DFL–s1 
- uporabljeni materiali bodo 

takšne kvalitete, da ustrezajo 
protipožarnim zahtevam po 
prepovedi sproščanja 
toksičnih plinov v primeru 
gorenja.  

 

Širjenja dima po objektu in 
prezračevanje 

 

Zahteve za razdelitev objekta v 
dimne sektorje, s seznamom in 
površinami dimnih sektorjev in 
opisom dimnih zaves 

/ 
  

 

 

Zahteve za odvod dima in 
toplote in površine za 
oddimljanje  

/  

 

 

Zahteve za kontrolo dima (npr. 
naprave za kontrolo dima v 
požarnih stopniščih) 

/  

 

 

Zahteve za prezračevalne 
sisteme (požarna odpornost, 
dimotesnost, vgradnja požarnih 
loput, krmiljenje prezračevanja 
ob požaru) 

/  

 

 

 

Evakuacijske poti  

Predvideno največje število 
oseb, ki se lahko hkrati 
zadržujejo v objektu in 
posameznih prostorih 

Maksimalno število ljudi v objektu 
se s obravnavanim posegom ne 
bo spreminjalo.   
 

 

 

 

Zbirno mesto (zahteva za 
lokacijo) 

Obstoječe  
 

 

Zahteve za evakuacijske 
izhode na varno mesto 
(seznam izhodov z lokacijami 
in dimenzijami, posebnosti 
glede odpiranja) 

Evakuacija iz jedilnice poteka 
preko obstoječih vrat v prostore 
hodnika ter od tam na prosto ter 
preko obstoječih stopnic v pritličje 
ter od tam na prosto. Dodatno se 
uredi izhod na prosto iz prizidka 
jedilnice preko atrija direktno na 
prosto.  

 

 

 

Zahteve za nezaščitene dele 
evakuacijske poti (največje 
dovoljene dolžine in širine) 

Evakuacija iz obravnavanih 
prostorov 
- maksimalna dolžina 

evakuacijske poti – en izhod 
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Požarnovarnostni ukrepi 
 
 

Načrtovani ukrepi (PZI) 

Izvedeni ukrepi (PID) 

Ukrep/zahte
va 

Datum in 
podpis 

Opombe (povzetek 
sprememb in 

dokazila o 
ustreznosti izvedbe) 

Širjenja požara na sosednje 
objekte 

 

Zahteve za odmike od 
sosednjih objektov in mej 
sosednjih zemljišč 

Odmiki od sosednjih parcel in 
objektov se z obravnavanim 
posegom ne bodo spreminjali.  

 

 

 

Zahteve za zunanje stene, 
fasade, strope in strešno krtino 
oz. druge požarne ločitve med 
objekti 

/  

 

 

 

Nosilnost konstrukcije ter 
širjenja ognja po objektu 

 

Zahteve za požarno odpornost 
nosilne konstrukcije objekta: 

nosilna konstrukcija vsaj 60 
minutno požarno odpornost: 

RE 60 – obstoječa ustreza 
  

 

 

 

Zahteve za razdelitev objekta v 
požarne sektorje s požarnimi 
obremenitvami požarnih 
sektorjev in površinami 
požarnih sektorjev 

Celotna šola en požaren sektor  

 

 

Zahteve za požarne odpornosti 
na mejah požarnih sektorjev 
(stene, stropi, odprtine, preboji 
za inštalacije, parapeti, fasade, 
zaščite zunanjih požarnih 
stopnišč, ipd.) 

/  

 

 

Zahteve za obložene materiale 
in druge vgrajene materiale v 
objektu, kot so npr. talne, 
stenske in stropne obloge 

- obloge sten, stropov morajo 
biti na poteh evakuacije 
(stopnišča) minimalno iz 
materialov z odzivom na 
ogenj razred B-s1,d0 in 
obloge tal Cfl–s1¸ 

- obloge sten, stropov morajo 
biti na poteh evakuacije 
(hodniki) minimalno iz 
materialov z odzivom na 
ogenj razred C–s1,d0 in 
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obloge tal DFL–s1 
- uporabljeni materiali bodo 

takšne kvalitete, da ustrezajo 
protipožarnim zahtevam po 
prepovedi sproščanja 
toksičnih plinov v primeru 
gorenja.  

 

Širjenja dima po objektu in 
prezračevanje 

 

Zahteve za razdelitev objekta v 
dimne sektorje, s seznamom in 
površinami dimnih sektorjev in 
opisom dimnih zaves 

/ 
  

 

 

Zahteve za odvod dima in 
toplote in površine za 
oddimljanje  

/  

 

 

Zahteve za kontrolo dima (npr. 
naprave za kontrolo dima v 
požarnih stopniščih) 

/  

 

 

Zahteve za prezračevalne 
sisteme (požarna odpornost, 
dimotesnost, vgradnja požarnih 
loput, krmiljenje prezračevanja 
ob požaru) 

/  

 

 

 

Evakuacijske poti  

Predvideno največje število 
oseb, ki se lahko hkrati 
zadržujejo v objektu in 
posameznih prostorih 

Maksimalno število ljudi v objektu 
se s obravnavanim posegom ne 
bo spreminjalo.   
 

 

 

 

Zbirno mesto (zahteva za 
lokacijo) 

Obstoječe  
 

 

Zahteve za evakuacijske 
izhode na varno mesto 
(seznam izhodov z lokacijami 
in dimenzijami, posebnosti 
glede odpiranja) 

Evakuacija iz jedilnice poteka 
preko obstoječih vrat v prostore 
hodnika ter od tam na prosto ter 
preko obstoječih stopnic v pritličje 
ter od tam na prosto. Dodatno se 
uredi izhod na prosto iz prizidka 
jedilnice preko atrija direktno na 
prosto.  

 

 

 

Zahteve za nezaščitene dele 
evakuacijske poti (največje 
dovoljene dolžine in širine) 

Evakuacija iz obravnavanih 
prostorov 
- maksimalna dolžina 

evakuacijske poti – en izhod 
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iz prostora: 20 m 
- maksimalna dolžina 

evakuacijske poti – dva ali 
več izhodov iz prostora: 35 
m 

- maksimalna dolžina 
evakuacijske poti – en 
končni izhod: 35 m 

- maksimalna dolžina 
evakuacijske poti – dva ali 
več končnih izhodov: 50 m 

Zahteve za zaščitene dele 
evakuacijske poti (lokacija, 
zahtevana širina in največje 
dovoljene dolžine) 

Širina poti za umik mora biti 
najmanj 1,2 m. Vrata na poteh 
umika se morajo odpirati v smeri 
umika in morajo biti opremljena z 
evakuacijskimi ključavnicami. 
Opremljena morajo biti skladno z 
zahtevami smernice SZPV-CFPA-
E Naprave za izhode ob paniki in 
zasilne izhode. Elektronsko 
zaklenjena vrata morajo biti 
izvedena skladno s smernico 
SZPV 412. Evakuacija mora biti 
omogočena v primeru požara z 
odklepanjem preko tipke na 
terminalu, ki je nameščena pri 
vratih. Uporaba tipke na terminalu 
sproži alarm.  

 

 

 

Zahteve za označitev in 
osvetlitev evakuacijskih poti: 

Varnostna razsvetljava se mora 
na vseh evakuacijskih poteh, 
hodnikih, stopniščih in izhodih 
vklopiti v primeru izpada 
električnega napajanja. 
Najmanjša osvetlitev mora 
znašati 1 lx, merjeno na tleh - v 
osi poti za umik (sistem izveden 
skladno s standardi EN). 
Rezervno napajanje mora 
zadostovati za 1 uro delovanja 
(redne kontrole). Varnostna 
razsvetljava mora osvetljevati 
tudi varnostne znake - 
piktograme. Pri tem lahko 
projektant varnostne razsvetljave 
uporabi osvetljene (tablice) ali 
svetleče varnostne znake 
(nalepke na svetilki).  

 

 

 

Zahteve za evakuacijo 
povezano z dvigali: 

/  
 

 

 

Odkrivanje požara in 
alarmiranje  
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Način odkrivana požara (stalna 
prisotnost – organizacijski 
ukrepi / sistemi za avtomatsko 
odkrivanje požara) 

V objekt se vgradi sistem 
avtomatskega javljanja požara 
(AJP), ki se bo z instalacijo 
navezoval na požarno centralo 
locirano v sklopu objekta – 
recepcija. Projektiranje in izvedba 
avtomatskega sistema javljanja 
požara mora biti skladno s SIST 
EN 54 za elemente, ki niso 
urejeni s tem standardom pa je 
treba uporabiti VdS 2095. 
Predvidena je vgradnja sistema 
avtomatskega javljanja požara po 
sistemu popolne zaščite. Gostota 
javljalnikov mora biti izbrana 
skladno z zahtevami proizvajalca 
izbranega sistema. Za sistem 
javljanja požara mora biti po 
izvedbi izdano potrdilo o 
brezhibnem delovanju skladno s 
pravilnikom o pregledovanju in 
preizkušanju vgrajenih sistemov 
aktivne požarne zaščite. 

 

 

 

Alarmiranje (stalna prisotnost – 
organizacijski ukrepi / 
avtomatsko alarmiranje z 
zvočnim, govornim ali 
svetlobnim sporočanjem, 
prenos alarma na stalno 
zasedeno mesto) 

Javljanje intervencijskim enotam 
opravi centrala po alarmu druge 
stopnje. Med alarmom prve in 
druge stopnje je časovni zamik od 
1 do 3 minute, kar omogoča 
kontrolo morebitnega lažnega 
signala. V primeru aktiviranja 
ročnega javljalca preide signal 
takoj k intervencijski enoti. V 
primeru aktiviranja ročnega 
javljalca preide signal na centrali 
v alarm druge stopnje. V primeru 
požara mora biti možno 
alarmiranje tudi preko telefona. V 
objektu mora biti izveden sistem 
alarmiranja (sirena oziroma 
ozvočenje), ki omogoča takojšnje 
obveščanje prisotnih, da je v 
objektu oziroma v prostoru prišlo 
do požara in da naj takoj zapustijo 
objekt oziroma prostor. Med 
obratovalnim časom odkrivajo in 
javljajo eventualne požare poleg 
avtomatskega javljanja še 
zaposleni. Ustreznost sistema se 
ob vgradnji, rekonstrukcijah in v 
periodi 5 let dokazuje tudi s 
potrdilom o brezhibnem 
delovanju. 
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iz prostora: 20 m 
- maksimalna dolžina 

evakuacijske poti – dva ali 
več izhodov iz prostora: 35 
m 

- maksimalna dolžina 
evakuacijske poti – en 
končni izhod: 35 m 

- maksimalna dolžina 
evakuacijske poti – dva ali 
več končnih izhodov: 50 m 

Zahteve za zaščitene dele 
evakuacijske poti (lokacija, 
zahtevana širina in največje 
dovoljene dolžine) 

Širina poti za umik mora biti 
najmanj 1,2 m. Vrata na poteh 
umika se morajo odpirati v smeri 
umika in morajo biti opremljena z 
evakuacijskimi ključavnicami. 
Opremljena morajo biti skladno z 
zahtevami smernice SZPV-CFPA-
E Naprave za izhode ob paniki in 
zasilne izhode. Elektronsko 
zaklenjena vrata morajo biti 
izvedena skladno s smernico 
SZPV 412. Evakuacija mora biti 
omogočena v primeru požara z 
odklepanjem preko tipke na 
terminalu, ki je nameščena pri 
vratih. Uporaba tipke na terminalu 
sproži alarm.  

 

 

 

Zahteve za označitev in 
osvetlitev evakuacijskih poti: 

Varnostna razsvetljava se mora 
na vseh evakuacijskih poteh, 
hodnikih, stopniščih in izhodih 
vklopiti v primeru izpada 
električnega napajanja. 
Najmanjša osvetlitev mora 
znašati 1 lx, merjeno na tleh - v 
osi poti za umik (sistem izveden 
skladno s standardi EN). 
Rezervno napajanje mora 
zadostovati za 1 uro delovanja 
(redne kontrole). Varnostna 
razsvetljava mora osvetljevati 
tudi varnostne znake - 
piktograme. Pri tem lahko 
projektant varnostne razsvetljave 
uporabi osvetljene (tablice) ali 
svetleče varnostne znake 
(nalepke na svetilki).  

 

 

 

Zahteve za evakuacijo 
povezano z dvigali: 

/  
 

 

 

Odkrivanje požara in 
alarmiranje  
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Način odkrivana požara (stalna 
prisotnost – organizacijski 
ukrepi / sistemi za avtomatsko 
odkrivanje požara) 

V objekt se vgradi sistem 
avtomatskega javljanja požara 
(AJP), ki se bo z instalacijo 
navezoval na požarno centralo 
locirano v sklopu objekta – 
recepcija. Projektiranje in izvedba 
avtomatskega sistema javljanja 
požara mora biti skladno s SIST 
EN 54 za elemente, ki niso 
urejeni s tem standardom pa je 
treba uporabiti VdS 2095. 
Predvidena je vgradnja sistema 
avtomatskega javljanja požara po 
sistemu popolne zaščite. Gostota 
javljalnikov mora biti izbrana 
skladno z zahtevami proizvajalca 
izbranega sistema. Za sistem 
javljanja požara mora biti po 
izvedbi izdano potrdilo o 
brezhibnem delovanju skladno s 
pravilnikom o pregledovanju in 
preizkušanju vgrajenih sistemov 
aktivne požarne zaščite. 

 

 

 

Alarmiranje (stalna prisotnost – 
organizacijski ukrepi / 
avtomatsko alarmiranje z 
zvočnim, govornim ali 
svetlobnim sporočanjem, 
prenos alarma na stalno 
zasedeno mesto) 

Javljanje intervencijskim enotam 
opravi centrala po alarmu druge 
stopnje. Med alarmom prve in 
druge stopnje je časovni zamik od 
1 do 3 minute, kar omogoča 
kontrolo morebitnega lažnega 
signala. V primeru aktiviranja 
ročnega javljalca preide signal 
takoj k intervencijski enoti. V 
primeru aktiviranja ročnega 
javljalca preide signal na centrali 
v alarm druge stopnje. V primeru 
požara mora biti možno 
alarmiranje tudi preko telefona. V 
objektu mora biti izveden sistem 
alarmiranja (sirena oziroma 
ozvočenje), ki omogoča takojšnje 
obveščanje prisotnih, da je v 
objektu oziroma v prostoru prišlo 
do požara in da naj takoj zapustijo 
objekt oziroma prostor. Med 
obratovalnim časom odkrivajo in 
javljajo eventualne požare poleg 
avtomatskega javljanja še 
zaposleni. Ustreznost sistema se 
ob vgradnji, rekonstrukcijah in v 
periodi 5 let dokazuje tudi s 
potrdilom o brezhibnem 
delovanju. 
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Energijsko napajanje in 
krmiljenje naprav in 
sistemov za požarno varnost 
in krmiljenje 

 

Zahteve za rezervno energijsko 
napajanje sistemov in naprav 
za požarno varnost v objektu ( 
čas zagotavljanja napajanja, 
požarna zaščita, požarna 
odpornost kablov ali kinet) 

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA 
(lokalno baterijsko napajanje) 
-  čas predvidenega delovanja 

– 60 minut  
Avtomatsko javljanje požara, 
lastni akumulator 48 ur v 
pripravljenosti in nato še 60 min v 
alarmnem stanju.  

 

 

 

Zahteve za aktivacije in 
deaktivacije naprav in sistemov 
(ročno ali avtomatsko preko 
požarne centrale, možnost 
pomožnega ročnega vklopa in 
druge zahteve za krmiljenja za 
gasilce)  

Centrala zaznava: 
- aktiviranje preko 

avtomatskih javljalnikov, 
- aktiviranje preko ročnih 

javljalnikov, 
- nepravilnosti v 

delovanju 
prezračevalnega 
sistema, 

- detekcija plina (kuhinja), 
- motnje aktivnega 

sistema javljanja 
požara, 

- izpad napajanja na 
požarni centrali, 

 
Centrala krmili: 

- aktiviranje sistema 
javljanja požara, 

- sprožitev alarma na 
požarni centrali, 

- ustavi sistem 
prezračevanja,  

- zapre dovod plina v 
objekt (kuhinja) ob 
detekciji plina, 

- signal o požaru prenese 
do pristojne gasilske 
enote ali družbe 
registrirane za požarno 
varovanje s stalno 24-
urno prisotnostjo, 

- sproži sistem za 
alarmiranje, ki 
uporabnike preko 
naprav za alarmiranje 
(zvočne in svetlobne 
signale) obvesti, da je v 
objektu prišlo do 
požara. 
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Energijsko napajanje in 
krmiljenje naprav in 
sistemov za požarno varnost 
in krmiljenje 

 

Zahteve za rezervno energijsko 
napajanje sistemov in naprav 
za požarno varnost v objektu ( 
čas zagotavljanja napajanja, 
požarna zaščita, požarna 
odpornost kablov ali kinet) 

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA 
(lokalno baterijsko napajanje) 
-  čas predvidenega delovanja 

– 60 minut  
Avtomatsko javljanje požara, 
lastni akumulator 48 ur v 
pripravljenosti in nato še 60 min v 
alarmnem stanju.  

 

 

 

Zahteve za aktivacije in 
deaktivacije naprav in sistemov 
(ročno ali avtomatsko preko 
požarne centrale, možnost 
pomožnega ročnega vklopa in 
druge zahteve za krmiljenja za 
gasilce)  

Centrala zaznava: 
- aktiviranje preko 

avtomatskih javljalnikov, 
- aktiviranje preko ročnih 

javljalnikov, 
- nepravilnosti v 

delovanju 
prezračevalnega 
sistema, 

- detekcija plina (kuhinja), 
- motnje aktivnega 

sistema javljanja 
požara, 

- izpad napajanja na 
požarni centrali, 

 
Centrala krmili: 

- aktiviranje sistema 
javljanja požara, 

- sprožitev alarma na 
požarni centrali, 

- ustavi sistem 
prezračevanja,  

- zapre dovod plina v 
objekt (kuhinja) ob 
detekciji plina, 

- signal o požaru prenese 
do pristojne gasilske 
enote ali družbe 
registrirane za požarno 
varovanje s stalno 24-
urno prisotnostjo, 

- sproži sistem za 
alarmiranje, ki 
uporabnike preko 
naprav za alarmiranje 
(zvočne in svetlobne 
signale) obvesti, da je v 
objektu prišlo do 
požara. 
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Naprave in sistemi za 
gašenje ter zahteve za 
gasilce 

 

Zahtevana oskrba z vodo (viri 
vode za gašenje, kapaciteta in 
trajanje, število in zahteve za 
izvedbo zunanjih in notranjih 
hidrantov) 

Zunanje hidrantno 
omrežje 
Obstoječe. Se ne spreminja.  
 
Notranje hidrantno 
omrežje 
V objekt se namesti hidrant 
s poltogo cevjo premera 25 
mm, dolgo največ 30m in 
ročnikom. Hidrant mora 
zagotavljati pretok 16 l/min 
(0,27 l/s) pri tlaku 2,5 bar na 
ročniku. Lokacija hidrantov 
je razvidna iz grafičnih 
prilog. 

 

 

 

Zahteve za gasilce in sisteme 
(lokacija, gasilo, način 
aktiviranja, karakteristične 
zahteve za gašenje) 

Ob požaru na oziroma v 
objektu bo možno računati 
na gasilsko enoto 
Domžale, ki je od objekta 
oddaljena ca 2 km in bo 
lahko na kraju požara v ca 5 
minutah. Gasilci so 
opremljeni (voda, pena, 
prah) in usposobljeni za 
gašenje vseh vrst požarov, 
ki bi lahko nastali na 
obravnavanem objektu. 
Gasilska enota je 
kategorizirana kot gasilska 
enota IV. kategorije (GE IV).  
 
V skladu z pravilnikom je 
potrebno namestiti 42 enot 
gasil..  

 

 

 

Zahteve za dovozne poti ter 
delovne in postavitvene 
površine 

Dovozne poti 
Obstoječe. Se ne spreminja.  
 
Delovne površine 
Obstoječe. Se ne spreminja 

 

 

 

Zahteve za gasilsko dvigalo 
(mesto vstopa za gasilce, 
dimenzije dvigala, zahteva za 
nadtlačno kontrolo, ipd..)  

/  

 

 

 

Inštalacije, ki vplivajo na 
požarno varnost  
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Zahteve za inštalacije vnetljivih 
plinov in tekočin  

Plinska instalacija bo 
namenjena dovodu plina v 
kuhinjo. Plinska instalacija, 
ki bo speljana v objekt, 
mora biti izvedena tako, da 
ne more priti do uhajanja 
plina in poškodb cevi 
(brezšivne atestirane cevi 
preizkušene na trdnost in 
tesnost). Plinska napeljava 
ne sme biti pritrjena na 
druge napeljave in ne sme 
služiti kot podpora za druge 
napeljave. Položena mora 
biti tako, da nanjo ne pada 
kondenz ali voda iz drugih 
napeljav. Nosilni deli cevnih 
podpor morajo biti iz 
negorljivih materialov. 
Plinske cevi morajo biti 
zavarovane pred korozijo in 
označene z barvo glede na 
vrsto plina, ki se v njej 
pretaka. V regulacijskem 
delu mora biti vgrajen ventil, 
ki omogoča zapiranje 
dovoda plina. 

 

Vsi uporabniki plina morajo 
imeti vgrajene varovalne 
ventile, ki bodo preprečevali 
nenadzorovano uhajanje 
plina (termostikala). Izvedba 
in projektiranje plinske 
napeljave mora biti skladna 
z zahtevami Pravilnika o 
utekočinjenem naftnem 
plinu. Plinska napeljava 
vključno z namestitvijo 
plinskih trošil mora biti 
projektirana in izvedena v 
skladu z zahtevami 
tehničnih predpisov DVGW-
TRGI – tehnični predpisi za 
plinsko napeljavo. 

 

Plinska požarna pipa se 
nahaja pred vhodom plinske 
instalacije v objekt na S 
fasadi objekta pred 
strojnico. Sistem detekcije 
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Zahteve za inštalacije vnetljivih 
plinov in tekočin  

Plinska instalacija bo 
namenjena dovodu plina v 
kuhinjo. Plinska instalacija, 
ki bo speljana v objekt, 
mora biti izvedena tako, da 
ne more priti do uhajanja 
plina in poškodb cevi 
(brezšivne atestirane cevi 
preizkušene na trdnost in 
tesnost). Plinska napeljava 
ne sme biti pritrjena na 
druge napeljave in ne sme 
služiti kot podpora za druge 
napeljave. Položena mora 
biti tako, da nanjo ne pada 
kondenz ali voda iz drugih 
napeljav. Nosilni deli cevnih 
podpor morajo biti iz 
negorljivih materialov. 
Plinske cevi morajo biti 
zavarovane pred korozijo in 
označene z barvo glede na 
vrsto plina, ki se v njej 
pretaka. V regulacijskem 
delu mora biti vgrajen ventil, 
ki omogoča zapiranje 
dovoda plina. 

 

Vsi uporabniki plina morajo 
imeti vgrajene varovalne 
ventile, ki bodo preprečevali 
nenadzorovano uhajanje 
plina (termostikala). Izvedba 
in projektiranje plinske 
napeljave mora biti skladna 
z zahtevami Pravilnika o 
utekočinjenem naftnem 
plinu. Plinska napeljava 
vključno z namestitvijo 
plinskih trošil mora biti 
projektirana in izvedena v 
skladu z zahtevami 
tehničnih predpisov DVGW-
TRGI – tehnični predpisi za 
plinsko napeljavo. 

 

Plinska požarna pipa se 
nahaja pred vhodom plinske 
instalacije v objekt na S 
fasadi objekta pred 
strojnico. Sistem detekcije 
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plina zapre dovod plina v 
objekt; elektromagnetni 
ventil pred vstopom v 
objekt. Plinska inštalacija 
mora biti speljana v stalno 
naravno prezračevanih 
prostorih in ne sme biti 
speljana po požarnih 
stopniščih. 

Zahteve glede kurilnih in 
dimovodnih naprav in 
skladiščenja goriva 

/  

 

 

Zahteve glede protieksplozijske 
zaščite 

/  

 

 

Zahteve glede strelovodnih in 
energetskih naprav  

Strelovodna zaščita 
celotnega objekta je 
predvidena v obliki Faraday-
eve kletke in je projektirana 
v skladu z veljavno 
zakonodajo (smernica TSG-
N-003:2013 – Zaščita pred 
delovanjem strele). 
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IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE
za PZI

Investitor Občina Domžale, Ljubljanska ulica 96, 1230 Domžale

Stavba Razširitev jedilnice in kuhinje OŠ Rodica

Lokacija stavbe ŽUPEČJA VAS, Kettejeva ulica 13, 1230 Domžale

Katastrska občina DOMŽALE

Parcelna(e) številka(e) 2036/5

Koordinate lokacije X (N) = 113269 km    Y (E) = 470216 km
stavbe (X,Y)

Vrsta stavbe Šifra: 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

Etažnost do tri etaže

Projektant Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.

Odgovorni vodja Robert Potokar, udia.
projekta

Izdelovalec izkaza Jernej Borko, mia.

Izdelano na podlagi 18/2018, 02.10.2019
elaborata

Datum izdelave izkaza 03.10.2019

Izjavljam, da iz izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba dosega
predpisano raven učinkovite rabe energije.

Podpis izdelovalca izkaza:  ...............................................

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 1

Neto uporabna površina stavbe Au =  312,30 m2

Kondicionirana prostornina stavbe Ve =  983,00 m3

Površina toplotnega ovoja stavbe A =  1.339,50 m2

Oblikovni faktor fo = A/Ve =  1,36 m-1

Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje) DD =  3.500,00 K dni

Temperaturni presežek (za hlajenje) DH =  0,00 K ur

Povprečna letna temperatura zunanjega zraka T
L

T
L
 =  9,9 °C

Toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe
Neprozorni elementi

Oznaka elementa Orientac., Površna (m2) U(W/m2K) U
max

(W/m2K)
naklon

F1 - ZUNANJE STENE S, 90 4,50 0,17 0,60
F1 - ZUNANJE STENE J, 90 4,50 0,17 0,60
F1 - ZUNANJE STENE Z, 90 10,60 0,17 0,60
F1 - ZUNANJE STENE V, 90 4,10 0,17 0,60
S1 - BETONSKA ZUNANJA STENA V, 90 16,00 0,28 0,50
S2 - ZUNANJA KLETNA STENA Z, 90 15,40 0,15 0,35
S2 - ZUNANJA KLETNA STENA V, 90 5,90 0,15 0,35
ST1 - RAVNA STREHA , 0 122,00 0,12 0,20
TL2 - TLA NA TERENU , 0 122,00 0,27 0,35
F1 - ZUNANJE STENE S, 90 4,10 0,17 0,60
F1 - ZUNANJE STENE V, 90 37,40 0,17 0,60
F1 - ZUNANJE STENE J, 90 19,50 0,17 0,60
F1 - ZUNANJE STENE Z, 90 9,10 0,17 0,60
S1 - BETONSKA ZUNANJA STENA J, 90 31,50 0,28 0,50
S2 - ZUNANJA KLETNA STENA S, 90 26,50 0,15 0,35
S2 - ZUNANJA KLETNA STENA Z, 90 15,00 0,15 0,35
S1 - BETONSKA ZUNANJA STENA Z, 90 25,00 0,28 0,50
ST1 - RAVNA STREHA , 0 210,00 0,12 0,20

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 2
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Neto uporabna površina stavbe Au =  312,30 m2

Kondicionirana prostornina stavbe Ve =  983,00 m3

Površina toplotnega ovoja stavbe A =  1.339,50 m2

Oblikovni faktor fo = A/Ve =  1,36 m-1

Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje) DD =  3.500,00 K dni

Temperaturni presežek (za hlajenje) DH =  0,00 K ur

Povprečna letna temperatura zunanjega zraka T
L

T
L
 =  9,9 °C

Toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe
Neprozorni elementi

Oznaka elementa Orientac., Površna (m2) U(W/m2K) U
max

(W/m2K)
naklon

F1 - ZUNANJE STENE S, 90 4,50 0,17 0,60
F1 - ZUNANJE STENE J, 90 4,50 0,17 0,60
F1 - ZUNANJE STENE Z, 90 10,60 0,17 0,60
F1 - ZUNANJE STENE V, 90 4,10 0,17 0,60
S1 - BETONSKA ZUNANJA STENA V, 90 16,00 0,28 0,50
S2 - ZUNANJA KLETNA STENA Z, 90 15,40 0,15 0,35
S2 - ZUNANJA KLETNA STENA V, 90 5,90 0,15 0,35
ST1 - RAVNA STREHA , 0 122,00 0,12 0,20
TL2 - TLA NA TERENU , 0 122,00 0,27 0,35
F1 - ZUNANJE STENE S, 90 4,10 0,17 0,60
F1 - ZUNANJE STENE V, 90 37,40 0,17 0,60
F1 - ZUNANJE STENE J, 90 19,50 0,17 0,60
F1 - ZUNANJE STENE Z, 90 9,10 0,17 0,60
S1 - BETONSKA ZUNANJA STENA J, 90 31,50 0,28 0,50
S2 - ZUNANJA KLETNA STENA S, 90 26,50 0,15 0,35
S2 - ZUNANJA KLETNA STENA Z, 90 15,00 0,15 0,35
S1 - BETONSKA ZUNANJA STENA Z, 90 25,00 0,28 0,50
ST1 - RAVNA STREHA , 0 210,00 0,12 0,20

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 2
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Neprozorni elementi
Oznaka elementa Orientac., Površna (m2) U(W/m2K) U

max
(W/m2K)

naklon

TL2 - TLA NA TERENU , 0 210,00 0,27 0,35
tla na terenu - IZOLACIJA V HORIZONTALNEM DELU 122,00 0,21 0,35
tla na terenu - IZOLACIJA V HORIZONTALNEM DELU 210,00 0,18 0,35

Prozorni elementi
Faktor

prehoda
celotnega

Orientac., Površna U U
max

sončnega
Oznaka elementa naklon (m2) (W/m2K) (W/m2K) sevanja; g
F3 - ZUNANJE STEKLENE STENE S, 90 43,30 0,60 1,60 0,35
F3 - ZUNANJE STEKLENE STENE J, 90 43,30 0,60 1,60 0,35
F3 - ZUNANJE STEKLENE STENE S, 90 13,30 0,60 1,60 0,35
F3 - ZUNANJE STEKLENE STENE V, 90 8,00 0,60 1,60 0,35
F3 - ZUNANJE STEKLENE STENE J, 90 6,50 0,60 1,60 0,35

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 3

Način upoštevanja vpliva
toplotnih mostov

Koeficient specifičnih
transmisijskih toplotnih izgub
stavbe

Letna raba primarne energije

Letna potrebna toplota za
ogrevanje

Letni potrebni hlad za hlajenje

Letna potrebna toplota za
ogrevanje na enoto neto
uporabne površine in
kondicionirane prostornine

Osnovni pogoj

Izjeme, ki nadomeščajo osnovni pogoj

Zagotavljanje obnovljivih virov energije

1 - stanovanjska stavba

2 - nestanovanjska stavba

3 - javna stavba

najmanj 25% celotne končne energije je zagotovljeno z uporabo
obnovljivih virov

najmanj 25% potrebne energije je iz sončnega obsevanja

najmanj 30% potrebne energije je iz plinaste biomase

najmanj 50% potrebne energije je iz trdne biomase

najmanj 70% potrebne energije je iz geotermalne energije

najmanj 50% potrebne energije je iz toplote okolja

- EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683
- SIST EN ISO 10211
- s katalogi, računalniškimi simulacijami
- na poenostavljeni način

Izračunani Največji dovoljeni

Izračunana Največja dovoljena

Doseženo (%) Izpolnjeno
(DA/NE)

Vir:
Vir:
Vir:
Skupaj: 0

NE

H'T= 0,213  W/m 2K H'Tmax= 0,374  W/m 2K

Qp= 5.332,516  kWh

QNH= 5.963,850  kWh QNHmax= 23.717,801  kWh

QNC= 1.993,924  kWh

QNH/Au= 19,097  kWh/m 3a

QNH/Ve= 6,067  kWh/m 3a (QNH/Ve)max= 24,128  kWh/m 3a

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4
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QNH= 5.963,850  kWh QNHmax= 23.717,801  kWh
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Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov

Kazalniki letnih izpustov CO
2
 zaradi delovanja sistemov

najmanj 50% potrebne energije je iz naprav SPTE z visokim 
izkoristkom
stavba je najmanj 50 % oskrbovana iz energetsko učinkovitega 
sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja

40 NE

letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preračnana na enoto 
kondic. prostornine, je najmanj za 30 % manjš od mejne vrednosti 25 DA

vgrajenih je najmanj 6 m 2 (svetle površine) sprejemnikov 
sončne energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/(m2a)

Letna raba primarne energije na enoto uporabne površine stavbe
1- stanovanjska stavba):

Letna raba primarne energije na enoto kondicionirane prostornine
stavbe (2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba):

Letni izpusti CO 2:

Letni izpusti CO 2 na enoto uporabne površine stavbe
(1- stanovanjska stavba)

Letni izpusti CO 2 na enoto kondicionirane prostornine stavbe
(2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba):

Qp/Ve= 5,425  kWh/m 3a

1.279,70  kg

4,098  kg/m 2a

1,302  kg/m 3a

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 5

0.10.3 Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah

Podatki o stavbi
Naziv stavbe: RAZŠIRITEV JEDILNICE IN KUHINJE OŠ RODICA
Lokacija stavbe: parc. št. 2036/5 in 2036/6

k.o. 1959 - Domžale
Investitor: Občina Domžale

Ljubljanska ulica 69
1230 Domžale

Odgovorni vodja projekta: Robert Potokar u.d.i.a., A - 0735
Izdelovalec elaborata: Robert Potokar u.d.i.a., A - 0735
Datum izdelave proj. dokumentacije: oktober 2019
Elaborat izdelan (ustrezno obkroži): a) po smernici

b)  po zadnjem stanju tehnika

Zaščita pred hrupom v okolju 
Izračun izveden na podlagi (ustrezno obkroži): 

a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)
b) izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe :
     Ldan = 60 dB(A);   Lvečer = 60 dB(A); Lnoč = 60 dB(A)         

Zvočna izolacija ovoja stavbe
Načrtovani 

ukrepi
Izvedeni ukrepi

Ločilni element oz. prostor
Projektne 
vrednosti

Izračunane 
vrednosti

Izmerjene 
vrednosti

Oznaka/ 
pozicija Element ali sklop elementov

Oznaka 
veličine 
(enota) U

st
re

za

ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI 
1 zunanja stena R'w (dB) 40 57 da

2 steklene stene R'w (dB) 34 cca 48 da
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI

St-1 Streha R'w (dB) 40 48 da

Podpis izdelovalca elaborata:

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:
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0_1.6 GRAFIČNI PRIKAZI_LOKACIJSKI: 
 projekt PZI št. 18/2018, oktober 2019 
 
 
0_1.6.1 Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe  m 1:250 
0_1.6.2 Grafični in drugi prikazi za zakoličbo   m 1:250 
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0_1.7 TEHNIČNO POROČILO - NAČRT ARHITEKTURE 
 

1. Splošno 
 
Ta projekt je izdelan na podlagi DGD DOKUMENTACIJE, št. 18/2018, datum: junij 2019. 
 
Na Osnovni šola Rodica v Domžalah se je po povečanju kapacitet učilniških prostorov pojavila potreba po 
povečanju zmogljivosti jedilnice in prostorov kuhinje. 
V 1. fazi je predvidena izgradnja prizidka dodatne jedilnice in preureditev obstoječe jedilnice. 
V 2. fazi je predvidena  novogradnja kuhinje in gospodarskega dvorišča na lokaciji obstoječe kuhinje, ki 
se odstrani. 
 
zahtevnost objekta   zahteven objekt 
klasifikacija celotnega objekta  12630 Stavbe za izobraževanje in  
     znanstvenoraziskovalno delo 
lokacija     Kettejeva ulica 13, 1230 Domžale 
  
klasifikacija celotnega objekta: delež skupni uporabni površini objekta šifra podrazreda 

100% CC-SI 12630 
12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 
delo 

navedba prostorskega akta: Občinski prostorski načrt OPN:  
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale 
(https://domzale.e-obcina.si/objava/71577) 

seznam zemljišč za nameravano 
gradnjo: 

 
2036/5 in 2036/6 obe k.o. Domžale (1959) 

enota urejanja prostora: DŽ-02 
oznaka podrobnejše namenske  
rabe prostora: 

 
CU - osrednja območja centralnih dejavnosti 
CDi – območja namenjena dejavnostim izobraževanja, 
vzgoje in športa 

seznam zemljišč preko katerih 
potekajo priključki na gospodarsko 
javno infrastrukturo: 

 
 
obstoječi priključki 

seznam zemljišč preko katerih poteka 
priključek  na javno cesto: 

 
obstoječ priključek 

odmiki od sosednjih zemljišč:  parc. št.: odmik: 
 2036/7 k.o. Domžale min. ~ 26.0 m 
 5600/3 k.o. Domžale min. ~ 57.0 m 
 2025 k.o. Domžale min. ~ 52.0 m 
 5599/5 k.o. Domžale min. ~ 111.0 m 
 2045/1 k.o. Domžale min. ~ 104.0 m 
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1.1 Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta 
 
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 
upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, 
je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture. 
 
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, 
opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, 
zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture. 
 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo 
predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne 
alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni 
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred 
izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
 
 
2. Arhitekturne značilnosti predvidene gradnje 
 
2.1 Lokacija in obstoječe stanje 
Prostori oz. zemljišče za gradnjo predviden za gradnjo prizidkov in rekonstrukcijo obstoječih prostorov 
šole se nahajajo v okviru šolskega kompleksa Osnovne šole Rodica na zemljiških parcelah št. 2036/5 in 
2036/6obe k.o. Domžale (1959). 
 
Na Osnovni šola Rodica v Domžalah se je po povečanju kapacitet učilniških prostorov pojavila potreba po 
povečanju zmogljivosti jedilnice in prostorov kuhinje. Jedilnica in kuhinja se nahajata v delno vkopanih 
kletnih prostorih šole, med učilniškim traktom in prostori telovadnice.  
 
Jedilnica se nahaja pod gabariti večnamenskega prostora v visokem pritličju in je osvetljena zgolj preko 
dveh manjših oken z visokim parapetom tik pod stropom. Osvetlitev je zagotovljena z gručami stropnih 
svetil (plafonjer), da je razporeditev svetlobe povsem neustrezna. Obstoječi prostori jedilnice ne 
zagotavljajo zadostnega števila sedežev oz. prostora za prehranjevanje učencev, prav tako pa je za 
aktualne standarde neustrezna osvetlitev in prezračevanje prostorov ter razporeditev prostorov za 
umivanje rok in razdeljevanje hrane. Prostori obstoječe kuhinje so bili naknadno prizidani po izgradnje 
šole ter nazadnje prenovljeni v letu 1996 ter so skupaj z gospodarskim dostavnim dvoriščem in klančino 
umeščeni na SV strani učilniškega trakta.  
 
Kapacitete kuhinje in novi standardi pri skladiščenju, pripravi in razdeljevanju hrane narekujejo nujno 
potrebno preureditev in širitev prostorov kuhinje skupaj z instalacijami in gospodarskim dvoriščem. 
Ob veznem traktu med učilniškim traktom in prostori telovadnice na Z strani se ob servisnem dvorišču 
pod zelenico nahaja večja nefunkcionalna (nedelujoča) cisterna za energente. 
 
Velikost zemljišča na katerem je predvidena izgradnja prizidkov obsega 24.088,00 m².  
 
Seznam zemljišč ki so del območja predvidene gradnje: 2036/5 in 2036/6, obe k.o. 1959 Domžale. 
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2.2 Opis nove urbanistično-arhitekturne zasnove 
Nov prizidek jedilnice je predviden na Z strani obstoječe jedilnice (med učilniškim traktom in 
telovadnico), na vzhodni strani pa nova kuhinja v gabaritih in na mestu obstoječe kuhinje, ki je z 
obstoječo jedilnico povezana preko preboja na delu z obstoječimi odprtinami (okni). V obstoječi jedilnici 
se ustrezno uredi prostor za umivanje rok, instalacije prezračevanja in razsvetljave ter prostori za 
razdeljevanje hrane ter oddajo umazanih pladnjev v navezavi s preureditvijo kuhinje.  
Za novogradnjo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-365/2019/12 (25232), izdano pri UE 
Domžale, izdano dne 3.9.2019. 
Gradbeno dovoljenje je bilo izdano za oba prizidka, ki ga sestavljata dve fazi. 

Prizidek nove jedilnice in preureditev obstoječe jedilnice - 1. faza 
Predvidene so rušitve parapetov oken na Z steni jedilnice, dela predelnih sten v okviru predelave 
prostorov obstoječe jedilnice ter rušitev oz. odstranitev konstrukcije vkopane nefunkcionalne 
(nedelujoče) cisterne za energente. 
Preureditev obstoječe jedilnice se nanaša na gradnjo prizidka jedilnice kot tudi ureditve nove kuhinje, 
tako da bo potrebno na novo umestiti prostor za umivanje rok, prehod na stopnišče na severni strani 
obstoječe jedilnic ter preureditev obstoječe razsvetljave ter prezračevanje. V obstoječi jedilnici se zaradi 
posegov izvede tudi nove tlake in spuščeni strop. 
Dodatna naravna osvetlitev se zagotovi preko novega prizidka  in z rušitvijo obstoječih parapetov 
visokega okna na Z strani. 
Nov prizidek je načrtovan kot delno vkopan pritlični paviljon, dimenzij 15.9 x 9.2 m, ki je s cezuro in 
dilatacijo pripet na Z stranico obstoječe jedilnice. Prizidek sledi arhitekturnim značilnostim, 
konstrukcijskem rastru in gabaritom obstoječe šole in hkrati povzema gabarite in konstrukcijsko zasnovo 
obstoječega prizidka kuhinje na V strani. Linije obodnih sten so predvidene kot nadaljevanje armirano 
betonskih sten - krakov obstoječih volumnov šole. 
Delno vkopani pravokotni volumen se v smeri S in J odpira na novo poglobljen del obstoječe zunanje 
ureditve, na manjši južni in severni atrij. Netransparentni deli fasade so izvedeni kot kontaktna fasada 
barvana v bež-oranžni barvi (identični kot obstoječ objekt osnovne šole). 
Požarna varnost je urejena z evakuacijskim izhodom  in stopnicami v S atriju. 
Enoprostorska zasnova prizidka predstavlja podaljšek obstoječe jedilnice, v katerem je mogoče namestiti 
do 100 sedežev s pripadajočimi mizami.  

Prizidek nove kuhinje (na mestu obstoječe kuhinje) - 2. faza 
Izvede se rušitev obstoječega prizidka kuhinje, gospodarskega dvorišča in nadstrešnice ob vhodu v 
hišniško stanovanje.  Predvidi se tudi porušitev parapetov oken v učilnici v kleti, ki je orientirana na atrij 
ob kuhinji.   
Zaradi tehnoloških omejitev prostorov kuhinje je predvidena porušitev in novogradnja kuhinje po 
sodobnih standardih priprave in razdeljevanja hrane v izobraževalnih ustanovah. Površina nove kuhinje 
(A= 207,30m2) je za 60m2 večja od obstoječe kuhinje. 
Delno vkopani volumen je z zahodno stranico povezan z obstoječo jedilnico. Na južni strani med novim 
prizidkom in obstoječim učilniškim traktom je predviden atrij na višinski koti -3,34m, ki omogoča boljše 
osvetljevanje učilnic. Netransparentni  deli fasade so izvedeni kot kontaktna fasada barvana v bež-
oranžni barvi (identični kot obstoječ objekt osnovne šole). Na zahodni strani prizidka ob obstoječi rampi 
se izvede delno nadkrito gospodarsko dvorišče za dostavo in odvoz. Nadstrešnica dimenzije 5,80 x 8,30m 
(A= 48,20m2) in višine 3,60m (najvišja kota: 308,99 n.m.v.) je pokrita s steklom v minimalnem naklonu. 

Naravna osvetlitve delovnih prostorov kuhinje se zagotavlja z visokimi pasovnimi okni na severni in južni 
strani objekta. Nad izdajnim pultom je predvidena strešna zasteklitev. Vhodna vrata v kuhinjo na 
vzhodni strani objekta s steklenim polnilom zagotavljajo dodatno osvetlitev kuhinjskih prostorov. 
Ob izvedbi strešne konstrukcije novega prizidka bo potrebna tudi prilagoditev obstoječe zasteklitve na 
vzhodni strani večnamenskega prostora nad obstoječo jedilnico. Obstoječa kletna učilnica orientirana na 
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2.2 Opis nove urbanistično-arhitekturne zasnove 
Nov prizidek jedilnice je predviden na Z strani obstoječe jedilnice (med učilniškim traktom in 
telovadnico), na vzhodni strani pa nova kuhinja v gabaritih in na mestu obstoječe kuhinje, ki je z 
obstoječo jedilnico povezana preko preboja na delu z obstoječimi odprtinami (okni). V obstoječi jedilnici 
se ustrezno uredi prostor za umivanje rok, instalacije prezračevanja in razsvetljave ter prostori za 
razdeljevanje hrane ter oddajo umazanih pladnjev v navezavi s preureditvijo kuhinje.  
Za novogradnjo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-365/2019/12 (25232), izdano pri UE 
Domžale, izdano dne 3.9.2019. 
Gradbeno dovoljenje je bilo izdano za oba prizidka, ki ga sestavljata dve fazi. 

Prizidek nove jedilnice in preureditev obstoječe jedilnice - 1. faza 
Predvidene so rušitve parapetov oken na Z steni jedilnice, dela predelnih sten v okviru predelave 
prostorov obstoječe jedilnice ter rušitev oz. odstranitev konstrukcije vkopane nefunkcionalne 
(nedelujoče) cisterne za energente. 
Preureditev obstoječe jedilnice se nanaša na gradnjo prizidka jedilnice kot tudi ureditve nove kuhinje, 
tako da bo potrebno na novo umestiti prostor za umivanje rok, prehod na stopnišče na severni strani 
obstoječe jedilnic ter preureditev obstoječe razsvetljave ter prezračevanje. V obstoječi jedilnici se zaradi 
posegov izvede tudi nove tlake in spuščeni strop. 
Dodatna naravna osvetlitev se zagotovi preko novega prizidka  in z rušitvijo obstoječih parapetov 
visokega okna na Z strani. 
Nov prizidek je načrtovan kot delno vkopan pritlični paviljon, dimenzij 15.9 x 9.2 m, ki je s cezuro in 
dilatacijo pripet na Z stranico obstoječe jedilnice. Prizidek sledi arhitekturnim značilnostim, 
konstrukcijskem rastru in gabaritom obstoječe šole in hkrati povzema gabarite in konstrukcijsko zasnovo 
obstoječega prizidka kuhinje na V strani. Linije obodnih sten so predvidene kot nadaljevanje armirano 
betonskih sten - krakov obstoječih volumnov šole. 
Delno vkopani pravokotni volumen se v smeri S in J odpira na novo poglobljen del obstoječe zunanje 
ureditve, na manjši južni in severni atrij. Netransparentni deli fasade so izvedeni kot kontaktna fasada 
barvana v bež-oranžni barvi (identični kot obstoječ objekt osnovne šole). 
Požarna varnost je urejena z evakuacijskim izhodom  in stopnicami v S atriju. 
Enoprostorska zasnova prizidka predstavlja podaljšek obstoječe jedilnice, v katerem je mogoče namestiti 
do 100 sedežev s pripadajočimi mizami.  

Prizidek nove kuhinje (na mestu obstoječe kuhinje) - 2. faza 
Izvede se rušitev obstoječega prizidka kuhinje, gospodarskega dvorišča in nadstrešnice ob vhodu v 
hišniško stanovanje.  Predvidi se tudi porušitev parapetov oken v učilnici v kleti, ki je orientirana na atrij 
ob kuhinji.   
Zaradi tehnoloških omejitev prostorov kuhinje je predvidena porušitev in novogradnja kuhinje po 
sodobnih standardih priprave in razdeljevanja hrane v izobraževalnih ustanovah. Površina nove kuhinje 
(A= 207,30m2) je za 60m2 večja od obstoječe kuhinje. 
Delno vkopani volumen je z zahodno stranico povezan z obstoječo jedilnico. Na južni strani med novim 
prizidkom in obstoječim učilniškim traktom je predviden atrij na višinski koti -3,34m, ki omogoča boljše 
osvetljevanje učilnic. Netransparentni  deli fasade so izvedeni kot kontaktna fasada barvana v bež-
oranžni barvi (identični kot obstoječ objekt osnovne šole). Na zahodni strani prizidka ob obstoječi rampi 
se izvede delno nadkrito gospodarsko dvorišče za dostavo in odvoz. Nadstrešnica dimenzije 5,80 x 8,30m 
(A= 48,20m2) in višine 3,60m (najvišja kota: 308,99 n.m.v.) je pokrita s steklom v minimalnem naklonu. 

Naravna osvetlitve delovnih prostorov kuhinje se zagotavlja z visokimi pasovnimi okni na severni in južni 
strani objekta. Nad izdajnim pultom je predvidena strešna zasteklitev. Vhodna vrata v kuhinjo na 
vzhodni strani objekta s steklenim polnilom zagotavljajo dodatno osvetlitev kuhinjskih prostorov. 
Ob izvedbi strešne konstrukcije novega prizidka bo potrebna tudi prilagoditev obstoječe zasteklitve na 
vzhodni strani večnamenskega prostora nad obstoječo jedilnico. Obstoječa kletna učilnica orientirana na 
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južni atrij ob kuhinji ima možnost vgradnje oken z nizkim parapetom zaradi boljše osvetlitve in 
prezračevanja prostora. 
 
2.3 Zasnova konstrukcije  
Prizidek jedilnice in prizidek kuhinje sta obdelana v načrtu 2_Načrt gradbenih konstrukcij. Povzetek iz 
tehničnega poročila načrta gradbenih konstrukcij glej na začetku tega dokumenta v točki št. 0_1.4 Zbirno 
tehnično poročilo. 
 
2.4 Zasnova instalacij 
2.4.1 Elektro instalacije 
Elektro instalacije so podrobno in celostno obdelane v načrtu 3_Načrt elektro instalacij in elektro 
opreme, povzetek iz tehničnega poročila načrta elektro instalcij in elektro opreme glej na začetku tega 
dokumenta v točki št. 0_1.4 Zbirno tehnično poročilo. 
 
2.4.2 Strojne instalacije 
Strojne instalacije so podrobno in celostno obdelane v načrtu 4_Načrt strojnih instalacij in strojne 
opreme, povzetek iz tehničnega poročila načrta strojnih instalcij in strojne opreme glej na začetku tega 
dokumenta v točki št. 0_1.4 Zbirno tehnično poročilo. 
 
2.4.3 Kuhinjska tehnika 
Kuhinjska tehnika je podrobno in celostno obdelana v načrtu 5_Načrt kuhinjske tehnike, povzetek iz 
tehničnega poročila tega načrta glej na začetku tega dokumenta v točki št. 0_1.4 Zbirno tehnično 
poročilo. 
 
2.5 Zunanja ureditev, ozelenitev 
Zunanja ureditev obsega dela izkopov in morebitne odstranitve dreves pred rušitvami in gradnjo, ter 
zasipe, planiranje, ureditev terena in zelenih površin po gradnji. 
Po zaključku del se ob prizidku jedilnice na severni strani vzpostavi nazaj asfaltirano servisno dvorišče, 
na vzhodni strani pa se teren splanira in zatravi. Na tem delu se zasadi novo drevo in nekaj grmovnic 
med ograjo klimata in obstoječo šolo. Severni in južni atrij ob jedilnici sta tlakovana s prodcem in 
gladkimi betonskimi nastopnimi ploščami. 
Ob prizidku kuhinje se na severni strani teren splanira in zatravi, na zahodni strani, kjer je terasa 
hišniškega stanovanja, se zasipa, utrdi in izvede tlakovanje z metličenim betonom. Izvede se novo 
nadkritje terase. Na vzhodni strani se izvede nove oporne zidove in tlake za servisno dvorišče kuhinje, ki 
je v celoti asfaltirano, in se priključi na obstoječo uvozno rampo. Nad servisnim dvoriščem je prav tako 
predvidena nova nadstrešnica. 
 
2.6 Prometna ureditev in dostopi 
Prometna ureditev ostane nespremenjena in ni predmet tega projekta. Število uporabnikov se s 
projektom ne spremeni. 
Območje je z avtomobili in kolesi dostopno z jugovzhodnega in jugozahodnega vogala parcele - iz 
Kettejeve ulice.  
Dostop za intervencijo in servisni dostopi so prav tako omogočeni z južne strani. 
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3. Tehnične značilnosti predvidene gradnje 
 
3.1 Gradbene izvedbe  
 
3.1.1 Opis rušitvenih in odstranjevalnih del  
 
1. faza 
- odstranitev nefunkcionalne podzemne cisterne na območju prizidka jedilnice 
- odstranitev in rušenje obstoječega tlaka, stropov in sten ob stopnišču v obstoječi jedilnici 
- vse rušitve prebojev povezane s prenovo obstoječe jedilnice 
 
2. faza 
- rušitev prizidka kuhinje 
- odstranitev gospodarskega dvorišča 
- odstranitev nadstrešnice nad vhodom v hišniško stanovanje 
 

Rušitve so podrobno obdelane v načrtu  
1_2_Načrt za odstranitev objekta št. 18/2018-1_2 in v Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki št. 
18/2018-E1. 
 
3.1.2 Opis zemeljskih del 
Za obravnavi objekt ni bilo izdelano geotehnično poročilo. 
 
Objekti so vsi temeljeni plitko, na nosilnih talnih ploščah ali pasovnih temeljih. Posebno varovanje 
gradbene jame ni predvideno, temeljenje in gradnja vkopanih delov objektov se izvaja v širokem 
odkopu. 
 
Zemeljska dela zajemajo: 
- odriv humusa do globine izkopa 0,5 m, zgolj kvalitetnega materiala, ki se ga uporabi za zunanjo 
ureditev. Material se deponira na gradbiščni deponiji.  
- široki izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. kategorije, globina izkopa do 4 m, z odlaganjem na parceli 
oz. direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo. 
- ročni, kampadni izkop za podbetoniranje temeljev oz. priključevanje na obstoječe temelje 
- planiranje dna izkopov, v točnosti ±2 cm vključno z utrjevanjem pred izvajanjem temeljenja 
- vgradnjo drobljenca pod temeljno ploščo in v sklopu zunanje ureditve, vključno z utrjevanjem 
- zasipe, planiranje, humusiranje 
 
3.1.3 Opis betonskih in armiranobetonskih del 
 

Prizidek jedilnice 
Prizidek je objekt pravokotne oblike tlorisnih dimenzij 15,80 x 8,75 m bruto višine 4,80 m in stoji na 
temeljni plošči dimenzij 15,70 x 16,70 m, ki poteka pod objektom in atrijih severno in južno od prizidka. 
Južni atrij je omejen s steno šole, severni atrij pa z AB opornim zidom višine 2,50 m skupne dolžine 21,10 
m in debeline 25 cm. Objekt je na vzhodni in zahodni strani omejen z AB steno dimenzij 8,85 x 4,40 m in 
debeline 30 cm. Strešna plošča ima dimenzije 8,35 x 15,60 m in debelino 20 cm. 
 
Prizidek kuhinje 
Prizidek je objekt nepravilne oblike tlorisnih dimenzij 15,35 x 15,55 m bruto višine 4,80 m. Na vzhodnem 
delu prizidka je gospodarsko dvorišče, ki je omejeno z AB opornim zidom višine 2,50 m skupne dolžine 
42,50 m in debeline 25 cm. Pol vkopani volumen kuhinje stoji na temeljni plošči dimenzij 15,25 x 21,45 
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Razširitev jedilnice in kuhinje OŠ Rodica 
0_1_vodilni načrt_načrt arhitekture       Stran 10 od 54 

m, ki poteka pod prizidkom in gospodarskim dvoriščem. Glavno nosilno konstrukcijo predstavlja sistem 
AB sten po obodu in stebrov v notranjosti objekta debeline 20cm. 
Konstrukcija je dimenzionirana v skladu s standardom Evrokod, in sicer SIST EN 1992 za beton in SIST EN 
1998 za potres. 
 

Podroben opis konstrukcijskih elementov glej v povzetku tehničnega poročila načrta gradbenih 
konstrukcij na začetku tega dokumenta v točki št. 0_1.4 Zbirno tehnično poročilo. 
Posebno pozornost je potrebno nameniti vsem prebojem v vertikalnih (stene) in horizontalnih 
(plošče) AB konstrukcijah. Pozicijo posameznih prebojev in potek posameznih vodov je potrebno 
preveriti v vseh načrtih projektne dokumentacije!  
 
3.1.4.  Opis zidarskih del 
Nosilne in predelne stene znotraj objekta so predvidene v armirano-betonski ali suho-montažni izvedbi. 
V objektu ni predvidenih sten, grajenih iz AB modularnih blokov, opeke ali plino-betona.  
 

Objekt je po celotnem stiku med objektom in terenom zaščiten pred vdorom vlage. 
Kletni del objekta je v celoti hidro-izoliran proti hidrostatičnemu pritisku s sintetično folijo na bazi HDPE 
(npr.: PREPRUFE 300R ali enakovredno.) 
 

Točno mesto in način vgradnje posamezne hidroizolacije je razviden iz sestav konstrukcij in načrtov 
arhitekture.  
 

Posebno pozornost je potrebno nameniti hidroizolaciji dilatacijskih stikov in prebojev v AB 
konstrukcijah. Detajli posameznih izvedb so razvidni iz načrta arhitekture. 
 
1. Hidro-izolacija obodnih konstrukcij v terenu – temeljna plošča / stene 
 
a. Horizontalna hidroizolacija 
Za del objekta je predvidena a.b. temeljna plošča z naleganjem preko podložnega betona na 
komprimiran gramozni tampon.  
Za horizontalno hidroizolacijo je predvidena hidroizolacija s posebnim tipom sintetične folije z nazivom 
Preprufe 300R. To je proizvod na bazi HDPE folije, deb. cca 1 mm, s tovarniško naneseno substanco, ki v 
kontaktu s svežim betonom (a.b. temeljne plošče ali a.b. kletne stene) reagira v trajno-elastičen lepljiv 
spoj z visoko adhezijsko afiniteto. Glede na navedeno je predpogoj, da se hidroizolacijska folija vgradi 
pred vgraditvijo betona temeljne plošče in sicer na podložni beton C 8/10 v deb. 10 cm, ki je vgrajen na 
komprimiran gramozni tampon (debelina in komprimacija tampona: po geomehanskih zahtevah). 
Hidroizolacija se zaključi na robnem opažu temeljne a.b. plošče, kadar gre za tisti del objekta, ki je grajen 
v širokem odkopu oz. na ravnini, ki jo predstavlja finalni sloj varovalne stene gradbene jame. 
Običajna mehanska zaščita, ki se sicer na horizontalno hidroizolacijo izvede s slojem betona deb. 4-5 cm 
se ne izvede, ker mora biti hidroizolacija eksponirana vplivu svežega betona a.b. temeljne plošče. S tem 
je izvršena kemična reakcija folije z betonom, kar onemogoča, da bi se tudi v primeru neke poškodbe 
hidroizolacije, voda lahko transportirala med folijo in beton. To je v bistvu glavna prednost tega sistema 
hidro-izoliranja oz. tega tipa hidroizolacije pred drugimi (membranskimi) tipi. Iz prakse vgrajevanja 
Preprufe 300R je znano, da do mehanskih poškodb (armatura plošče ali stene) ne prihaja. 
 
b. Vertikalna hidroizolacija pri stenah v širokem odkopu 
V primeru, ko gre steno v t.i. širokem odkopu, se vertikalna hidroizolacija izvede s posebnim tipom 
samolepilne LDPE folije, ki ima nanos visoko modificiranega samolepilnega bitumna. To je folija z 
nazivom Bituthene 4000, ki je deklarirana za prenašanje hidrostatičnega pritiska do 6 m', kar je za 
konkretni primer zadostna vrednost. Folija je kemično kompatibilna s folijo Preprufe. 
Na Preprufe 300R, ki je (po detajlu) zaključen na robu temeljne a.b. plošče, se Bituthene 4000 zalepi v 
spoju širine min. 10 cm in se nato lepi na površino a.b. kletne stene, ki je predhodno premazana s 
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hladnim bitumenskim premazom tipa B2. Vgrajevanje Bituthene 4000 se lahko predvidi šele, ko je kletna 
stena izvedena v celotni višini. Pri tem je potrebno, da se čim preje izvede tudi zasip kletne in pred tem 
mehanska zaščita vertikalne hidroizolacije. To zaščito predstavljajo XPS plošče v debelini 4 cm, ki se na 
Bituthene 4000 zalepijo s samolepilnimi krpicami Bitustick. 
 
2. Hidroizolacija ravnih streh 
Masivna streha je predvidena po principu t.i. obrnjene ravne strehe. 
Predvidena je hidroizolacija Sarnafil® TG 66-15, polimerna folija za hidroizolacijo obteženih streh. 
Sarnafil® TG 66-15 (debeline 1,5 mm) je večplastna, sintetična, strešna tesnilna folija, narejena na osnovi 
prvovrstnega fleksibilnega poliofilena (FPO), stabilizirana in ojačana z netkanimi steklenimi vlakni (po EN 13956). 
Sarnafil® TG 66-15 se vari z vročim zrakom, je UV odporna strešna folija, izdelana za uporabo v vseh globalnih 
klimatskih pogojih. 
Uporablja se kot hidroizolacijska strešna membrana za obtežene strehe (npr. pesek, betonske plošče, zelene 
strehe) in odkrite ravne strehe. 
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: ZIDARSKA DELA. 

3.1.5. Opis kanalizacije 
 
Meteorna kanalizacija 
Odvodnjavanje utrjenih površin se izvede z linijskimi kanaletami in vtočnimi jaški. Izpusti so predvideni v 
novo padavinsko kanalizacijo, ki je razdeljena na 2 veji, vsak od teh ima izpust v sklop ponikovalnic.  
Severni in južni atrij prizidka jedilnice se odvodnjavata z vtočnimi jaški. Vode so preko revizijskega jaška 
in črpališča speljane v sklop ponikovalnic M1 na zahodni strani, zahodno od prizidka jedilnice. 
Ponikovalnica M1 je sestavljena iz dveh zaporedno vezanih perforiranih betonskih cevi premera 150 cm 
in globine več kot 3 metre. V ponikovalnico so speljane tudi meteorne vode s strehe jedilnice, ki se 
odvodnjava s podtlačnim sistemom kot npr. Geberit Pluvia. Vode so preko vertikal s strehe speljane v 
peskolov premera 60 cm s poglobljenim dnom, od tam pa direktno v ponikovalnico.  
Gospodarsko dvorišče z uvozno rampo ob prizidku kuhinje se odvodnjava preko linijske kanalete, atrij 
med kuhinjo in obstoječimi učilnicami pa z vtočnimi jaški. Obe veji se združita v revizijskem jašku na 
nivoju gosp. dvorišča. Od tam naprej se vode preko črpališča vodijo v sklop ponikovalnic M2 na zelenici 
vzhodno od kuhinje. Meteorne vode iz obeh nadstrešnic in strehe kuhinje so speljane preko peskolovov 
direktno v ponikovalnico. Ponikovalnica M2 je sestavljena iz dveh zaporedno vezanih perforiranih 
betonskih cevi premera 200 cm in globine več kot 3 metre. 
V črpališču ob jedilnici s premerom 120cm in globino mod nivojem vtoka 1,3 m sta nameščeni dve 
črpalki s pretokom 759 l/min kot npr. SL1.50.65.09.E.2.1.502 50 Hz. 
V črpališču ob kuhinji s premerom 150 cm in globino mod nivojem vtoka 1,3 m sta nameščeni dve črpalki 
s pretokom 823 l/min kot npr. SL1.50.65.11.E.2.1.502 50 Hz. 
 
Revizijski jaški imajo premer od 80 do 100 cm, in pokrovom ustrezne nosilnosti. Med seboj so povezani s 
kanalizacijskimi cevmi ustreznega profila in temenske togosti ter iz ustreznih materialov (umetne mase, 
beton...). 
Vsi pokrovi ponikalnic, ki niso pogosto dostopni in se nahajajo v območju zelenic, so predvideni kot 
»slepi«, torej se njihov vrh predvidi 20 cm pod koto finalne ureditve in se jih zasuje, lahko se jih izvede v 
LTŽ obliki ali betonske nosilnega razreda B125. Ostali pokrovi se izvedejo z LTŽ pokrovi. Nosilnostni 
razred vseh pokrovov je A15, medtem ko so pokrovi jaškov, ki so predvideni na povoznih površinah, 
nosilnega razreda C250. 
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hladnim bitumenskim premazom tipa B2. Vgrajevanje Bituthene 4000 se lahko predvidi šele, ko je kletna 
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Uporablja se kot hidroizolacijska strešna membrana za obtežene strehe (npr. pesek, betonske plošče, zelene 
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3.1.5. Opis kanalizacije 
 
Meteorna kanalizacija 
Odvodnjavanje utrjenih površin se izvede z linijskimi kanaletami in vtočnimi jaški. Izpusti so predvideni v 
novo padavinsko kanalizacijo, ki je razdeljena na 2 veji, vsak od teh ima izpust v sklop ponikovalnic.  
Severni in južni atrij prizidka jedilnice se odvodnjavata z vtočnimi jaški. Vode so preko revizijskega jaška 
in črpališča speljane v sklop ponikovalnic M1 na zahodni strani, zahodno od prizidka jedilnice. 
Ponikovalnica M1 je sestavljena iz dveh zaporedno vezanih perforiranih betonskih cevi premera 150 cm 
in globine več kot 3 metre. V ponikovalnico so speljane tudi meteorne vode s strehe jedilnice, ki se 
odvodnjava s podtlačnim sistemom kot npr. Geberit Pluvia. Vode so preko vertikal s strehe speljane v 
peskolov premera 60 cm s poglobljenim dnom, od tam pa direktno v ponikovalnico.  
Gospodarsko dvorišče z uvozno rampo ob prizidku kuhinje se odvodnjava preko linijske kanalete, atrij 
med kuhinjo in obstoječimi učilnicami pa z vtočnimi jaški. Obe veji se združita v revizijskem jašku na 
nivoju gosp. dvorišča. Od tam naprej se vode preko črpališča vodijo v sklop ponikovalnic M2 na zelenici 
vzhodno od kuhinje. Meteorne vode iz obeh nadstrešnic in strehe kuhinje so speljane preko peskolovov 
direktno v ponikovalnico. Ponikovalnica M2 je sestavljena iz dveh zaporedno vezanih perforiranih 
betonskih cevi premera 200 cm in globine več kot 3 metre. 
V črpališču ob jedilnici s premerom 120cm in globino mod nivojem vtoka 1,3 m sta nameščeni dve 
črpalki s pretokom 759 l/min kot npr. SL1.50.65.09.E.2.1.502 50 Hz. 
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»slepi«, torej se njihov vrh predvidi 20 cm pod koto finalne ureditve in se jih zasuje, lahko se jih izvede v 
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Fekalna kanalizacija 
Odvajanje sanitarne odpadne kanalizacije je ločeno na dve glavni veji, prva vodi iz garderobe za 
zaposlene (tuš, umivalnik, wc) ima izpust predviden neposredno za novim lovilcem olj in naprej na 
obstoječo kanalizacijsko omrežje preko kanalizacijskega jaška, ki je lociran v tleh obstoječe jedilnice, 
Druga veja pobira odpadne vode iz prostorov kuhinje in je speljana preko tipskega gravitacijskega lovilca 
maščob s pretočno sposobnostjo 12 l/s (500 obrokov). 
Vsi pokrovi jaškov na utrjenih površinah in v objektu so izvedeni kot vodotesni in smradotesni polnilni 
pokrovi v inox okvirjih. Finalna obdelava polnilnega pokrova je izvedena v enakem materialu kot tlak 
okoli jaška in v ujemajočem se rastru. 
 
 
Opis sistema odvodnjavanja streh 
Zelena streha nad objektoma jedilnice in kuhinje se odvodnjava s podtlačnim sistemom 
kot npr. Geberit Pluvia. 
 

Odvodnjavanje streh s podtlačnim sistemom za odvodnjavanje meteornih vod s streh deluje kot 
popolnoma napolnjen sistem. Napolnjenost sistema je dosežena z ustreznim dimenzioniranjem 
cevovodov in hidravličnim izravnavanjem pretokov vode v sistemu, ter s posebno oblikovanimi vtočniki.  
V vertikalah nastaja podtlak, ki se preko napolnjenih razvodov prenaša do vtočnikov. Nastali podtlak srka 
vodo v vtočnike in učinkovito odvodnjava vodo s strešne površine. Cevni razvodi so iz polietilena, varjeni 
in trajno tesni, popolnoma gladki in elastični. Gladkost cevi in velika hitrost vode zagotavljata 
samočistilni učinek cevovodov.  
 

Priključki podtlačnega sistema na zunanjo meteorno kanalizacijo so izvedeni preko umirjevalne cevi, ki 
mora imeti minimalni padec 2%. Priporočljivo je, da se ta cev zunaj objekta zaradi področja zmrzovanja 
vkoplje na globini vsaj 80 cm pod površino. 
 

Vertikalne cevi so pritrjene na stene, horizontalne pa na strope s pomočjo sistemskih šin. Vertikale so 
pritrjene na podlago s sistemskimi pritrdili, pri čemer je nujno potrebno upoštevati potrebni prostor za 
kolena in vtočnike. 
 
 
*na naslednjih straneh prilagamo sheme in izračune meteorne kanalizacije: 
 - Dimenzioniranje kanalizacije  
 - Dimenzioniranje črpališča M1, M2 
 - Dimenzioniranje ponikalnice M1, M2 
 - Tehnični list potopne črpalke SL1.50.65.09.E.2.1.502  
 - Tehnični list potopne črpalke SL1.50.65.11.E.2.1.502  
 - Tehnična shema odvodnjavanja po sistemu Geberit Pluvia V01,  V02  

Razširitev jedilnice in kuhinje OŠ Rodica 
0_1_vodilni načrt_načrt arhitekture       Stran 13 od 54 Stran 57 od 149



Jakost naliva  l/s/ha
Pogostost nalivov n = 
Trajanje naliva min
Povratna doba n= let
Koeficient odtoka
asfaltne površine in utrjene površine, zelene strehe ϕ=
travne poršine ϕ=
peščene površine ϕ=
Koeficient obratovalne hrapavosti kb= mm

Kanal M1

M1.K1.V1.

M1.K1.V2.

M1.K2.V1.

M1.K2.V2.

M1.K2.V3.

M1.K2.V4.

M1.K3.V1.

M1.

l/s = m3/s

l/s = m3/s

70,00%

298,00
0.2

0,0033 0,9 0,0012

DIMENZIONIRANJE KANALIZACIJE

Area ϕ

0,0095 0,0275

0,11 0,0095 0,0275

0.001

0,8717

ha l/s % m3/s %/100

15,00
10,00

0,90
0,20
0,50

Q POL Q` D min.

m

0,0551

0,0065 0,9 1,7433 70,00% 0,0025 0,01 0,11

R
m

0,0275

n

0,011

D izbr.
m

0,11

A
m2

0,0095

i

0,01

0,0095 0,0275 0,011 0,0714

0,0031 0,9 0,818 70,00% 0,0012 0,01 0,011 0,0538

0,0061 0,9 1,636 70,00% 0,0023 0,01 0,11 0,0095 0,0275 0,011 0,0698

0,0061 0,9 1,636 70,00% 0,0023 0,01 0,11 0,011 0,0698

0,0126 0,9 3,3793 70,00% 0,0048 0,01 0,11 0,0095

Q skup = 0,007

0,0095 0,0275 0,011 0,0942

7,0268

0,0275 0,011 0,0916

0,0136 0,9 3,6475 70,00% 0,0052 0,01 0,11

Q črp = 3,3793 0,0034
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0,0065 0,9 1,7433 70,00% 0,0025 0,01 0,11

R
m

0,0275

n

0,011

D izbr.
m

0,11

A
m2

0,0095

i

0,01

0,0095 0,0275 0,011 0,0714

0,0031 0,9 0,818 70,00% 0,0012 0,01 0,011 0,0538

0,0061 0,9 1,636 70,00% 0,0023 0,01 0,11 0,0095 0,0275 0,011 0,0698

0,0061 0,9 1,636 70,00% 0,0023 0,01 0,11 0,011 0,0698

0,0126 0,9 3,3793 70,00% 0,0048 0,01 0,11 0,0095

Q skup = 0,007

0,0095 0,0275 0,011 0,0942

7,0268

0,0275 0,011 0,0916

0,0136 0,9 3,6475 70,00% 0,0052 0,01 0,11

Q črp = 3,3793 0,0034

Kanal M2

M2.K1.V1.

M2.K1.V2.

M2.K1.V3.

M2.K1.V4.

M2.K2.V1.

M2.K2.V2.

M2.K3.V1.

M2.K4.V1.

M2.

l/s = m3/s

l/s = m3/sQ črp = 4,4789 0,0045

70,00%

0,01 0,16 0,0201

70,00% 0,00950,11

D izbr.Area ϕ Q POL Q` i A R n D min.

ha l/s % m3/s %/100 m m2 m m

0,0028 0,9 0,7376 0,0011 0,01 0,0275 0,011 0,0517

0,0055 0,9 1,4751 70,00% 0,0021 0,01 0,11

0,0167 0,9 4,4789 70,00% 0,0064

0,0095 0,0275 0,011 0,0671

0,0167 0,9 4,4789 70,00% 0,0064 0,01

0,01 0,16 0,0201 0,04 0,011 0,1018

0,16 0,0201 0,04 0,011 0,1018

0,11 0,0095 0,0275 0,011 0,0596

0,0346 0,9 9,2797 70,00% 0,0133

0,004 0,9 1,0728 70,00% 0,0015 0,01

Q skup = 16,092 0,0161

0,0052 0,9 1,3946

0,04 0,011 0,1337

0,0254 0,9 6,8123 70,00% 0,0097 0,01 0,16

0,06570,002 0,01 0,11 0,0095 0,0275 0,011

0,0201 0,04 0,011 0,1191
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= 3

* = l/s

= =

= =

=

+ =

+ =

20

Pčrp= 0,49277 kW Pčrp= 0,49277 kW

m1

Hčrp= ∆H + Hgeod= 0,96386 3 3,96386 m1 Hčrp= 3,96386 m1

0,47095 0,96386 m1 =∆H Eizgub= 0,96386Eizgub= Elin + Elok= 0,49291

Elin= 0,49291 m1

Elok= 0,47095 m1

Elin= 0,49291 m1

Elok= 0,47095 m1

0,00785 m2
dN= 0,1 m1

Cev: NL PN16 DN100

Ac= 0,00785 m2, dN= 0,1 Ac=m1

P≈ 0,3 bar

Izbor cevi: NL PN16 DN100 DN= 100

Hgeod= 3 m1,

Rezultati

P≈ 0,3 bar Hgeod= 3 m1

m1

-1,5 m1Hizpusta=

Hčrpalke=

0,015 km1

Hčrpalke= -4,5 m1

Hizpusta= -1,5 m1

-4,5

L= 15 m1 0,015 km1 L=

Qčrpalke= 36,4967 m3/h

ηčrp= 0,8 ηčrp= 0,8

Qmax= 12,1656 m3/h

Qčrpalke= 10,138 l/s 0,01014 m3/s 608,278 l/min

Izberemo gospodarni premer cevi in izračunamo linijske in lokalne izgube. 

min/

Qčrpalke= Qmax * k3= 3,37932

3k3=

Predvidene cevi so iz: NL PN16

Qmax= 3,37932 l/s 0,00338 m3/s 12,1656 m3/h

k3= 60 60

DIMENZIONIRANJE ČRPALIŠČA 1

Izračun količine odpadne vode za obravnavano območje

Qmax= 3,37932 l/s

(predvidoma 20

Dimenzioniranje črpalke in tlačnega cevovoda

Qmax= 3,37932 l/s

3 10,138 Qčrpalke= 10,138 l/s

min črpanja / h)Koeficient koristnega delovanja črpalke tdel

Qmax= 202,759 l/min
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2 *

=
=
=
=
=
=

^ 2 ^ 2
^ *

+ =

15
0,1

∆Elin=

Izračun izgub

Linijske izgube po obrazcu Darcy – Weissbach z upoštevanjem Manningovega koeficienta:

nG – Manningov koeficient trenja (mm)

Lokalne izgube po enostavnem izračunu:

Elin= 0,49291 m1

*124,6 0,49291 m1* 1,29146 =
2 9,81

0,1
1,29146

9,81

0,012
0,1 1/3

*

g – gravitacijski pospešek

0,012 mm1

m1
m1
m/s
m/s2

0,03866
15

λ – Koeficient trenja (1)
L – Dolžina tlačnega voda (m)
d – premer cevi (m)
v – povprečna hitrost v cevi (m/s)

Na podlagi izborea izračunamo dejansko hitrost v tlačnem vodu:

Q = v * A, v = Q / A = 0,01014
0,00785

m3/s
= 1,29146 m/s

m2 v= 1,29146 m/s

Notranji premer dN=
Površina Ac=

100
0,00785

dN= 10,3741 cm

Izberemo cev: NL PN16 DN100
mm1
m2

Cev: NL PN16 DN100
dN= 100 mm1
Ac= 0,00785 m2

A=π · (dN/2)2 

0,00845
3,14 = 0,10374 m1

= 0,00845 m2 A= 0,00845 m2

Q = v * A,
A = Q / v = 0,01014 m3/s

1,2 m1/s

Izbor cevi

Premer cevi izberemo na podlagi pretoka, ki smo ga izračunali na podlagi porabnikov in gosodarne 
1,2hitrosti, ki jo za vsak profil cevi odčitamo, za začetek izračuna pa vzamemo v= m/s.

ΣElok = ∆Ezasunov + ∆Ekolen = ΣElok= 0,47095 m10,42504 0,0459 0,47095 m1

==

AdN 2

g
v

d
L

d

n
g

v
d
LE G

lin 









=


=

2
6,124

2

2

3
1

22
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=

* * *

Zasuni

Koeficient izgube - ζ
50
4,5

100
5

200
3,5

300
3

d - premer (mm)
ζ

ΣEzasunov 0,425042967 ∆Ezasunov 0,42504 m1

Št. vent. na trasi 0 1 0 0
∆Ezasuna 0 0,42504 0 0

Kolena

Koeficient izgube - ζ
Velikost kolena ( ° ) 90 30 60
ζ r/d 1 0,4 0,7

ζ r/d 1 0,4 0,7
k=0 1,5

Št. vent. na trasi 2 0 0
∆Ekolen 0,0459 0 0

0,2 0,08 0,14

k=0 1 0,27 0,108 0,189

Koeficient izgube - ζ
Velikost kolena ( ° ) 90 30 60

ΣEkolen 0,04590464

Št. vent. na trasi 0 0 0
∆Ekolen 0 0 0
ΣEkolen 0

Izračun moči črpalke

Na podlagi višine črpanja z upoštevanjem izgub in podatkih o izkoristku črpalke lahko izračunamo 
potrebno moč črpalke.

P= 0,01014 1000 9,81 3,96386

∆Ekolen= 0,0459 m1

0,8
= 492,774 W Pčrp= 0,49277 kW

1000 kg/m3ρ – Gostota tekočine
η – Izkoristek črpalke 0,8

zasunazasuna g
vE 


=
2

2

kolenakolena g
vE 


=
2

2
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Izbor črpalke

Potopna črpalka za sanitarne odpadne vode SL1.50.65.09.E.2.1.502
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Izbor črpalke

Potopna črpalka za sanitarne odpadne vode SL1.50.65.09.E.2.1.502
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Opomba: Za volumen črpališča se bo štela celoten volumen jaška, saj se bo nivo vode v jašku dvignil
na hidrostatični nivo gladine vode v bazenov ob praznenju le teh.

2,99764

Volumen črpališča

20
12,1656 m3/h

0,66911 m3

Pretok črpanja: Qčrp.dej.= 10,13 l/s

Število vklopov na uro pri maksimalnem dotoku: 
Dotok v črpalni jašek: Qmax = 

Max. pretok črpanja / 1 h, glede na  koeficient koristnega delovanja črpalke=
Koeficient koristnega delovanja črpalke k3= Qčrp.dej./ Qmax = 

Volumen črpališča Vč = Qmax / št. vklopov · 1.1= 

12,1656 m3/h
36,468 m3/h

Čas delovanje črpalke ob enem vklopu: tčrp = 3600s / št. vklopov / k3 = 
Čas mirovanja pred ponovnim vklopom: tmir = 3600s / št. vklopov - tčrp =

Dejanski čas praznenja ob 1 vklopu: tčrp = V / Qčrp.dej. = 

60,0471 s
119,953 s

Za črpališče izvedemo poliestrski jašek premera d= 1200 mm ΔH (KV, KD) = 1,4 m1,
površine A= 1,1304 m2, volumen V= 1,58256 m3.

156,225 s

Čas mirovanja pred ponovnim vklopom: tmir = 3600s / št. vklopov - tčrp = 293,775 s
Dejansko Število vklopov na uro pri maksimalnem dotoku: 8

Pretok črpanja: Qčrp.dej.= 10,13 l/s 10,13 l/s

= 3

* = l/s

= =

= =

=

+ =

+ = m1

Pčrp= 0,76378 kW Pčrp= 0,76378 kW

Eizgub= 1,63546 m1

Hčrp= ∆H + Hgeod= 1,63546 3 4,63546 m1 Hčrp= 4,63546

Eizgub= Elin + Elok= 0,80816 0,8273 1,63546 m1 =∆H

Elok= 0,8273 m1 Elok= 0,8273 m1

Elin= 0,80816 m1 Elin= 0,80816 m1

Ac= 0,00785 m2
dN= 0,1 m1

Ac= 0,00785 m2, dN= 0,1 m1

P≈ 0,3 bar

Izbor cevi: NL PN16 DN100 DN= 100 Cev: NL PN16 DN100

Rezultati

Hgeod= 3 m1, P≈ 0,3 bar Hgeod= 3 m1

Hizpusta= -1,5 m1 Hizpusta= -1,5 m1

0,014 km1

Hčrpalke= -4,5 m1 Hčrpalke= -4,5 m1

L= 14 m1 0,014 km1 L=

Qčrpalke= 48,3726 m3/h

ηčrp= 0,8 ηčrp= 0,8

Qmax= 16,1242 m3/h

Qčrpalke= 13,4368 l/s 0,01344 m3/s 806,209 l/min

Izberemo gospodarni premer cevi in izračunamo linijske in lokalne izgube. 
Predvidene cevi so iz: NL PN16

Qmax= 4,47894 l/s 0,00448 m3/s 16,1242 m3/h

Dimenzioniranje črpalke in tlačnega cevovoda

Qčrpalke= Qmax * k3= 4,47894 3 13,4368 Qčrpalke= 13,4368 l/s

k3= 60 60 min/ 20 k3= 3

Qmax= 268,736 l/min

Koeficient koristnega delovanja črpalke tdel (predvidoma 20 min črpanja / h)

DIMENZIONIRANJE ČRPALIŠČA 1

Izračun količine odpadne vode za obravnavano območje

Qmax= 4,47894 l/s Qmax= 4,47894 l/s
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=
=
=
=
=
=

^ 2 ^ 2
^ *

+ = 0,8273 m1

Elin= 0,80816 m1

Lokalne izgube po enostavnem izračunu:

ΣElok = ∆Ezasunov + ∆Ekolen = 0,74666 0,08064 0,8273 m1 ΣElok=

1,7117 = 0,80816 m1
0,1 1/3 0,1 2 9,81

g – gravitacijski pospešek 9,81 m/s2

∆Elin= 124,6 * 0,012 * 14 *

d – premer cevi (m) 0,1 m1
v – povprečna hitrost v cevi (m/s) 1,7117 m/s

λ – Koeficient trenja (1) 0,03866
L – Dolžina tlačnega voda (m) 14 m1

1,7117 m/s

Izračun izgub

Linijske izgube po obrazcu Darcy – Weissbach z upoštevanjem Manningovega koeficienta:

nG – Manningov koeficient trenja (mm) 0,012 mm1

Na podlagi izborea izračunamo dejansko hitrost v tlačnem vodu:

Q = v * A, v = Q / A = 0,01344 m3/s
= 1,7117 m/s

0,00785 m2 v=

Površina Ac= 0,00785 m2 Ac= 0,00785 m2
Notranji premer dN= 100 mm1 dN= 100 mm1

11,9433 cm

Izberemo cev: NL PN16 DN100 Cev: NL PN16 DN100

A= 0,0112 m2

A=π · (dN/2)2 

0,0112
= 0,11943 m13,14 dN=

A = Q / v = 0,01344 m3/s
= 0,0112 m2

1,2 m1/s

Izbor cevi

Premer cevi izberemo na podlagi pretoka, ki smo ga izračunali na podlagi porabnikov in gosodarne 
hitrosti, ki jo za vsak profil cevi odčitamo, za začetek izračuna pa vzamemo v= 1,2 m/s.

Q = v * A,

==

AdN 2

g
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* * *
763,78 W

0,8 Pčrp= 0,76378 kW
P= 0,01344 1000 9,81 4,63546

=

Na podlagi višine črpanja z upoštevanjem izgub in podatkih o izkoristku črpalke lahko izračunamo 
potrebno moč črpalke.

ρ – Gostota tekočine 1000 kg/m3
η – Izkoristek črpalke 0,8

ΣEkolen 0
∆Ekolen= 0,08064 m1

Izračun moči črpalke

Št. vent. na trasi 0 0 0
∆Ekolen 0 0 0

ζ r/d 1 0,4 0,7
k=0 1,5 0,2 0,08 0,14

ΣEkolen 0,080639614

Koeficient izgube - ζ
Velikost kolena ( ° ) 90 30 60

Št. vent. na trasi 2 0 0
∆Ekolen 0,08064 0 0

ζ r/d 1 0,4 0,7
k=0 1 0,27 0,108 0,189

∆Ezasunov 0,74666 m1

Kolena

Koeficient izgube - ζ
Velikost kolena ( ° ) 90 30 60

∆Ezasuna 0 0,74666 0 0
ΣEzasunov 0,746663096

ζ 4,5 5 3,5 3
Št. vent. na trasi 0 1 0 0

Zasuni

Koeficient izgube - ζ
d - premer (mm) 50 100 200 300

zasunazasuna g
vE 


=
2

2

kolenakolena g
vE 


=
2

2
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=
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Izbor črpalke

Potopna črpalka za sanitarne odpadne vode SL1.50.65.11.E.2.1.502

Opomba: Za volumen črpališča se bo štela celoten volumen jaška, saj se bo nivo vode v jašku dvignil
na hidrostatični nivo gladine vode v bazenov ob praznenju le teh.

Dejansko Število vklopov na uro pri maksimalnem dotoku: 7
Čas mirovanja pred ponovnim vklopom: tmir = 3600s / št. vklopov - tčrp = 343,316 s

Pretok črpanja: Qčrp.dej.= 13,43 l/s 13,43 l/s
Dejanski čas praznenja ob 1 vklopu: tčrp = V / Qčrp.dej. = 170,97 s

površine A= 1,76625 m2, volumen V= 2,29613 m3.

Čas mirovanja pred ponovnim vklopom: tmir = 3600s / št. vklopov - tčrp = 119,97 s

Za črpališče izvedemo poliestrski jašek premera d= 1500 mm ΔH (KV, KD) = 1,3 m1,

Volumen črpališča Vč = Qmax / št. vklopov · 1.1= 0,88683 m3
Čas delovanje črpalke ob enem vklopu: tčrp = 3600s / št. vklopov / k3 = 60,0305 s

Max. pretok črpanja / 1 h, glede na  koeficient koristnega delovanja črpalke= 16,1242 m3/h
Koeficient koristnega delovanja črpalke k3= Qčrp.dej./ Qmax = 2,99848

Dotok v črpalni jašek: Qmax = 16,1242 m3/h
Pretok črpanja: Qčrp.dej.= 13,43 l/s 48,348 m3/h

Volumen črpališča

Število vklopov na uro pri maksimalnem dotoku: 20
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število ponikalnic n=

Potreben volumen V pon. = 6,32416 m3

l/s
Ponikanje.: Q pon..= 0 l/s
Čas retenzije t ret. = 15 min

površine A= 3,5325 m2, 2
Pritok v ponik.: Q prit..= 7,02684

DIMENZIONIRANJE PONIKALNICE

Za ponikanje izvedemo betonski jašek premera d= 1500 mm ΔH (KV, KD) = 1,8 m1,
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število ponikalnic n=

Potreben volumen V pon. = 6,32416 m3

l/s
Ponikanje.: Q pon..= 0 l/s
Čas retenzije t ret. = 15 min

površine A= 3,5325 m2, 2
Pritok v ponik.: Q prit..= 7,02684

DIMENZIONIRANJE PONIKALNICE

Za ponikanje izvedemo betonski jašek premera d= 1500 mm ΔH (KV, KD) = 1,8 m1,
število ponikalnic n=

Ponikanje.: Q pon..= 0 l/s
Čas retenzije t ret. = 15 min
Potreben volumen V pon. = 14,4828 m3

površine A= 6,28 m2,
Pritok v ponik.: Q prit..= 16,092 l/s

2

DIMENZIONIRANJE PONIKALNICE

Za ponikanje izvedemo betonski jašek premera d= 2000 mm ΔH (KV, KD) = 2,4 m1,
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Kol. Opis
2 SL1.50.65.09.E.2.1.502

Opozorilo! Slika proizvoda je simbolična

Št. proizvoda: Na zahtevo

Nesamosesalna, enostopenjska centrifugalna črpalka, zasnovana za ravnanje z odpadnimi in tehnološkimi vodami
ter nefiltriranimi surovimi odplakami.
Črpalka je zasnovana za občasno in neprekinjeno delovanje v potopljenem okolju. Revolucionarni tekač S-tube®
omogoča prost sferični prehod trdnih delcev do 50 mm in je primeren za odpadne vode z vsebnostjo suhe snovi do
3 %.
Zaradi edinstvenega sistema sestavljanja s pomočjo spone iz nerjavečega jekla, je razstavljanje črpalke iz
motorne enote za servisiranje in pregled enostavno opravilo. Ne potrebujete nikakršnega posebnega orodja.
Cevna priključitev poteka preko prirobnice DIN.

Krmilniki:
Senzor vlage: brez senzorja za vlago
Senzor vode v olju: brez senzorja vode v olju
AUTOADAPT: DA

Tekočina:
Maks. temp. medija: 40 °C
Gostota pri izbrani temperat.tekočine: 998.2 kg/m³

Tehnični podatki:
Izračunani pretok: 759 l/min
Izračunani tlak: 4.529 m
Tip tekača: ENO KANALNI
Maks. velikost delcev: 50 mm
Primarno tesnilo osi: SIC/SIC
Sekundarno tesnilo osi: LIPSEAL
Odobritve na napisni tablici: EN 12050-2
Toleranca krivulje: ISO9906:2012 3B2

Materiali:
Ohišje črpalke: Siva litina

EN-JL-1030
Tekač: Siva litina

EN-GJS-500-7
Motor: EN-GJL-200

Montaža:
Maks. temperatura okolice: 40 °C
Standard prirobnic: DIN
Sesalni priključek črpalke: 65
Tlačni priključek črpalke: 65
Tlačna ocena: PN10

1/15

Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Kol. Opis
Maks. vgradna globina: 10 m
Velikost črpalke: A

Električni podatki:
Vhodna moč - P1: 1.3 kW
Nominalna moč - P2: 0.9 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 1 x 230 V
Napetostna toleranca: +6/-10 %
Maks. število vklopov v uri: 30
Nominalni tok: 6.1 A
Nominalni tok pri 3/4 obremenitvi: 5.1 A
Nominalni tok pri 1/2 obremenitvi: 4.1 A
Zagonski tok: 38 A
Nominalni tok brez obremenitve: 2.6 A
Cos phi - faktor moči: 0.96
Cos phi - faktor moči pri 3/4 obremenitvi: 0.92
Cos phi - faktor moči pri 1/2 obremenitvi: 0.86
Nominalna hitrost: 2920 rpm
Izkoristek motorja pri polni obremenitvi: 67 %
Izkoristek motorja pri 3/4 obremenitvi: 63 %
Izkoristek motorja pri 1/2 obremenitvi: 55 %
Velikost kondenzatorja - v teku: 20 µF
Št. polov: 2
Način zagona: direkt
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Eksplozijska zaščita: ne
Dolžina kabla: 10 m
Tip kabla: LYNIFLEX

Drugo:
Neto teža: 57.7 kg
Švedsko RSK No.: 5885971
Norveška št. NRF: 9045575
Država izvora: HU
Carin.tarifna št.: 84137021
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Kol. Opis
2 SL1.50.65.09.E.2.1.502

Opozorilo! Slika proizvoda je simbolična

Št. proizvoda: Na zahtevo

Nesamosesalna, enostopenjska centrifugalna črpalka, zasnovana za ravnanje z odpadnimi in tehnološkimi vodami
ter nefiltriranimi surovimi odplakami.
Črpalka je zasnovana za občasno in neprekinjeno delovanje v potopljenem okolju. Revolucionarni tekač S-tube®
omogoča prost sferični prehod trdnih delcev do 50 mm in je primeren za odpadne vode z vsebnostjo suhe snovi do
3 %.
Zaradi edinstvenega sistema sestavljanja s pomočjo spone iz nerjavečega jekla, je razstavljanje črpalke iz
motorne enote za servisiranje in pregled enostavno opravilo. Ne potrebujete nikakršnega posebnega orodja.
Cevna priključitev poteka preko prirobnice DIN.

Krmilniki:
Senzor vlage: brez senzorja za vlago
Senzor vode v olju: brez senzorja vode v olju
AUTOADAPT: DA

Tekočina:
Maks. temp. medija: 40 °C
Gostota pri izbrani temperat.tekočine: 998.2 kg/m³

Tehnični podatki:
Izračunani pretok: 759 l/min
Izračunani tlak: 4.529 m
Tip tekača: ENO KANALNI
Maks. velikost delcev: 50 mm
Primarno tesnilo osi: SIC/SIC
Sekundarno tesnilo osi: LIPSEAL
Odobritve na napisni tablici: EN 12050-2
Toleranca krivulje: ISO9906:2012 3B2

Materiali:
Ohišje črpalke: Siva litina

EN-JL-1030
Tekač: Siva litina

EN-GJS-500-7
Motor: EN-GJL-200

Montaža:
Maks. temperatura okolice: 40 °C
Standard prirobnic: DIN
Sesalni priključek črpalke: 65
Tlačni priključek črpalke: 65
Tlačna ocena: PN10
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
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Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Kol. Opis
Maks. vgradna globina: 10 m
Velikost črpalke: A

Električni podatki:
Vhodna moč - P1: 1.3 kW
Nominalna moč - P2: 0.9 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 1 x 230 V
Napetostna toleranca: +6/-10 %
Maks. število vklopov v uri: 30
Nominalni tok: 6.1 A
Nominalni tok pri 3/4 obremenitvi: 5.1 A
Nominalni tok pri 1/2 obremenitvi: 4.1 A
Zagonski tok: 38 A
Nominalni tok brez obremenitve: 2.6 A
Cos phi - faktor moči: 0.96
Cos phi - faktor moči pri 3/4 obremenitvi: 0.92
Cos phi - faktor moči pri 1/2 obremenitvi: 0.86
Nominalna hitrost: 2920 rpm
Izkoristek motorja pri polni obremenitvi: 67 %
Izkoristek motorja pri 3/4 obremenitvi: 63 %
Izkoristek motorja pri 1/2 obremenitvi: 55 %
Velikost kondenzatorja - v teku: 20 µF
Št. polov: 2
Način zagona: direkt
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Eksplozijska zaščita: ne
Dolžina kabla: 10 m
Tip kabla: LYNIFLEX

Drugo:
Neto teža: 57.7 kg
Švedsko RSK No.: 5885971
Norveška št. NRF: 9045575
Država izvora: HU
Carin.tarifna št.: 84137021
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.09.E.2.1.502 50 Hz
H
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2 x SL1.50.65.09.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 757 l/min
H = 4.543 m
n = 100 %

Eta črpalka = 78.3 %
Eta črpalka+motor = 49.9 %
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3/15
Stran 74 od 149 



Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.09.E.2.1.502 50 Hz
H
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2 x SL1.50.65.09.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 757 l/min
H = 4.543 m
n = 100 %

Eta črpalka = 78.3 %
Eta črpalka+motor = 49.9 %

P
[kW]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

P1

P2

P1 = 1.125 kW
P2 = 0.717 kW

3/15

Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]
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2 x SL1.50.65.09.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 757 l/min
H = 4.543 m
n = 100 %

Eta črpalka = 78.3 %
Eta črpalka+motor = 49.9 %
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Opis Vrednost
Splošne informacije:
Naziv proizvoda: SL1.50.65.09.E.2.1.502
Št. proizvoda: Na zahtevo
EAN številka: Na zahtevo

Na zahtevo
Tehnični podatki:
Izračunani pretok: 759 l/min
Maks. pretok: 972 l/min
Izračunani tlak: 4.529 m
Maks. tlačna višina: 11.5 m
Tip tekača: ENO KANALNI
Maks. velikost delcev: 50 mm
Primarno tesnilo osi: SIC/SIC
Sekundarno tesnilo osi: LIPSEAL
Odobritve na napisni tablici: EN 12050-2
Toleranca krivulje: ISO9906:2012 3B2
Hladilni plašč: brez hladilnega plašča
Materiali:
Ohišje črpalke: Siva litina

EN-JL-1030
Tekač: Siva litina

EN-GJS-500-7
Motor: EN-GJL-200
Montaža:
Maks. temperatura okolice: 40 °C
Standard prirobnic: DIN
Sesalni priključek črpalke: 65
Tlačni priključek črpalke: 65
Tlačna ocena: PN10
Maks. vgradna globina: 10 m
Vgradnja suha(D)/potopna(S): SUBMERGED
Montaža: Vertical
Velikost črpalke: A
Tekočina:
Maks. temp. medija: 40 °C
Gostota pri izbrani temperat.tekočine: 998.2 kg/m³
Električni podatki:
Vhodna moč - P1: 1.3 kW
Nominalna moč - P2: 0.9 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 1 x 230 V
Napetostna toleranca: +6/-10 %
Maks. število vklopov v uri: 30
Nominalni tok: 6.1 A
Nominalni tok pri 3/4 obremenitvi: 5.1 A
Nominalni tok pri 1/2 obremenitvi: 4.1 A
Zagonski tok: 38 A
Nominalni tok brez obremenitve: 2.6 A
Cos phi - faktor moči: 0.96
Cos phi - faktor moči pri 3/4 obremenitvi: 0.92

Cos phi - faktor moči pri 1/2 obremenitvi: 0.86

Nominalna hitrost: 2920 rpm
Izkoristek motorja pri polni obremenitvi: 67 %
Izkoristek motorja pri 3/4 obremenitvi: 63 %
Izkoristek motorja pri 1/2 obremenitvi: 55 %
Velikost kondenzatorja - v teku: 20 µF
Št. polov: 2
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Opis Vrednost
Način zagona: direkt
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Eksplozijska zaščita: ne
Zaščita motorja: TERMO STIKALO
Dolžina kabla: 10 m
Tip kabla: LYNIFLEX
Krmilniki:
Priključna omarica: brez
Senzor vlage: brez senzorja za vlago

Senzor vode v olju: brez senzorja vode v olju

AUTOADAPT: DA
Drugo:
Neto teža: 57.7 kg
Švedsko RSK No.: 5885971
Norveška št. NRF: 9045575
Država izvora: HU
Carin.tarifna št.: 84137021
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.09.E.2.1.502 50 Hz

Opozorilo!Vse enote so v [mm],razen če je drugače navedeno.
Zavrnitev odg:To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaže vseh detajlov.
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Opis Vrednost
Način zagona: direkt
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Eksplozijska zaščita: ne
Zaščita motorja: TERMO STIKALO
Dolžina kabla: 10 m
Tip kabla: LYNIFLEX
Krmilniki:
Priključna omarica: brez
Senzor vlage: brez senzorja za vlago

Senzor vode v olju: brez senzorja vode v olju

AUTOADAPT: DA
Drugo:
Neto teža: 57.7 kg
Švedsko RSK No.: 5885971
Norveška št. NRF: 9045575
Država izvora: HU
Carin.tarifna št.: 84137021
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.09.E.2.1.502 50 Hz

Opozorilo!Vse enote so v [mm],razen če je drugače navedeno.
Zavrnitev odg:To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaže vseh detajlov.
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.09.E.2.1.502 50 Hz

Opozorilo!Vse enote so v [mm],razen če je drugače navedeno.
Zavrnitev odg:To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaže vseh detajlov.
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.09.E.2.1.502 50 Hz

Opozorilo: Vse enote so v [mm], razen če ni drugače omenjeno.
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.09.E.2.1.502 50 Hz

Opozorilo!Vse enote so v [mm],razen če je drugače navedeno.
Zavrnitev odg:To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaže vseh detajlov.
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.09.E.2.1.502 50 Hz

Opozorilo: Vse enote so v [mm], razen če ni drugače omenjeno.
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.09.E.2.1.502 50 Hz
Vnos

Splošno
Aplikacije Odpadne vode
Obm.aplika. Komercialne

zgradbe
Tip aplikacije Odplake
Instalacija Prostostoječa

potopna črpalka
Skupno število črpalk 2
Od teh: število rezervnih črpalk 1
Izpustni pretok (Q) 608 l/min
Geodetska tlačna višina 3 m
Izgube trenja v cevi 1 m
Pref.hitro dostavo Ne

Vaše zahteve
Variabilna hitrost Ne
Dovoljeno poddimenzioniranje 5 %
Temperatura tekočine <= 40°C Da
Potreben hladilni plašč Ne

Izberite tip hidravlike
Pol odprt tekač Da
Kanalni tekač Da
Vortex tekač Da
S-tube Da
Sekalni sistem Da

Določite tip materiala
V celoti lito železo Da
Siva litina s tekačem iz nerjavečega jekla Ne
Motor iz sive litine z ohišjem črpalke in
tekačem iz nerjavečega jekla

Ne

V celoti nerjaveče jeklo Ne

Določite tip motorja
Standardni motor

Krmilnik
Krmilnik Zunanji, dobavljen

od Grundfosa
(Osn.krmilnik)

Monitoring Brez
Level sensor type Plovna stik.
Solution Compact
Flashing beacon for external alarm indication Ne
External mains switch for supply cable Ne

Uredi obremenitveni profil
Obremenitevni profil Polna obremenitev
Obdobje Dan
Št. obratovalnih ur na dan 2.74 h/dan

Pogoji obratovanja
Frekvenca 50 Hz
Faza 1 ali 3
Napetost 1 x 230 ali 3 x 400

V

Nastavitve seznama zadetkov
Cena energije 0.13 EUR/kWh
Dvig cene energije 6 %
Doba izračuna 10 leta

Rezultat dimenzioniranja

Tip SL1.50.65.09.E.2.1.502

Pretok 759 l/min ( +25%)
H geodetsko 3 m
H skupaj 4.529 m ( +14%)
Pretok sk. 36484 m³/leto
Maks. št. zagonov na uro 30
Moč P1 1.125 kW
Moč P2 zahtevana na del.točki 0.717 kW
NPSH zahtevan 10 m
Eta črpalka 78.3 %
Eta motor 63.7 %
Eta črpalka+motor 49.9 % =Eta črpalka * Eta

motor
Eta skupaj 49.9 % =Eta glede na

delovno točko
Speed 2920 rpm
Poraba energije 904 kWh/Leto
Cena 3.444,42 EUR
LCC Strošek življenjske dobe 5040 EUR /10Leta
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2 x SL1.50.65.09.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 757 l/min
H = 4.543 m
n = 100 %

Eta črpalka = 78.3 %
Eta črpalka+motor = 49.9 %
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Naloži profil

1
Pretok 100 %
Tlačna višina 114 %
P1 1.125 kW
Eta skupaj 49.9 %
Čas 1000 h/a
Poraba energije 904 kWh/Leto
Količina 1
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.09.E.2.1.502 50 Hz
Vnos

Splošno
Aplikacije Odpadne vode
Obm.aplika. Komercialne

zgradbe
Tip aplikacije Odplake
Instalacija Prostostoječa

potopna črpalka
Skupno število črpalk 2
Od teh: število rezervnih črpalk 1
Izpustni pretok (Q) 608 l/min
Geodetska tlačna višina 3 m
Izgube trenja v cevi 1 m
Pref.hitro dostavo Ne

Vaše zahteve
Variabilna hitrost Ne
Dovoljeno poddimenzioniranje 5 %
Temperatura tekočine <= 40°C Da
Potreben hladilni plašč Ne

Izberite tip hidravlike
Pol odprt tekač Da
Kanalni tekač Da
Vortex tekač Da
S-tube Da
Sekalni sistem Da

Določite tip materiala
V celoti lito železo Da
Siva litina s tekačem iz nerjavečega jekla Ne
Motor iz sive litine z ohišjem črpalke in
tekačem iz nerjavečega jekla

Ne

V celoti nerjaveče jeklo Ne

Določite tip motorja
Standardni motor

Krmilnik
Krmilnik Zunanji, dobavljen

od Grundfosa
(Osn.krmilnik)

Monitoring Brez
Level sensor type Plovna stik.
Solution Compact
Flashing beacon for external alarm indication Ne
External mains switch for supply cable Ne

Uredi obremenitveni profil
Obremenitevni profil Polna obremenitev
Obdobje Dan
Št. obratovalnih ur na dan 2.74 h/dan

Pogoji obratovanja
Frekvenca 50 Hz
Faza 1 ali 3
Napetost 1 x 230 ali 3 x 400

V

Nastavitve seznama zadetkov
Cena energije 0.13 EUR/kWh
Dvig cene energije 6 %
Doba izračuna 10 leta

Rezultat dimenzioniranja

Tip SL1.50.65.09.E.2.1.502

Pretok 759 l/min ( +25%)
H geodetsko 3 m
H skupaj 4.529 m ( +14%)
Pretok sk. 36484 m³/leto
Maks. št. zagonov na uro 30
Moč P1 1.125 kW
Moč P2 zahtevana na del.točki 0.717 kW
NPSH zahtevan 10 m
Eta črpalka 78.3 %
Eta motor 63.7 %
Eta črpalka+motor 49.9 % =Eta črpalka * Eta

motor
Eta skupaj 49.9 % =Eta glede na

delovno točko
Speed 2920 rpm
Poraba energije 904 kWh/Leto
Cena 3.444,42 EUR
LCC Strošek življenjske dobe 5040 EUR /10Leta
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2 x SL1.50.65.09.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 757 l/min
H = 4.543 m
n = 100 %

Eta črpalka = 78.3 %
Eta črpalka+motor = 49.9 %
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P2 = 0.717 kW
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Naloži profil

1
Pretok 100 %
Tlačna višina 114 %
P1 1.125 kW
Eta skupaj 49.9 %
Čas 1000 h/a
Poraba energije 904 kWh/Leto
Količina 1
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Št. proizvoda: Na zahtevo
Tip: SL1.50.65.09.E.2.1.502
Pretok: 759 l/min (36484)
H skupaj: 4.529 m ( +14%)
Moč P1: 1.125 kW
Moč P2 zahtevana na del.točki: 0.717 kW
Maks. št. zagonov na uro: 30
NPSH zahtevan: 10 m
Eta črpalka: 78.3 %
Eta motor: 63.7 %
Eta skupaj: 49.9 %
Speed: 2920 rpm
Poraba energije: 904 kWh/Leto
Faza: 1
Napet.: 230
Frekvenca: 50 Hz
Tok (nominalni): 6.1 A
Tip tekača: ENO KANALNI
Velikost, tlačni priključek črpalke: 65
Tlačna stopnja, cevni priključek: PN10
Maks. vgradna globina: 10 m
način zagona: direkt
Maks. št. zagonov na uro: 30
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Ex-zaščita: ne
Neto teža: 57.7 kg
Maks. velikost delcev: 50 mm

Naloži profil
1

Pretok 100 %
Tlačna višina 114 %
P1 1.125 kW
Eta skupaj 49.9 %
Čas 1000 h/a
Poraba energije 904 kWh/Leto
Količina 1

Instalacija Rezultati dimenzioniranja

Krivulja črpalke Dimenzijska skica

Skupno število črpalk: 2
Od teh: število rezervnih črpalk: 1

Izpustni pretok (Q): 608 l/min

Geodetska tlačna višina: 3 m
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2 x SL1.50.65.09.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 757 l/min
H = 4.543 m
n = 100 %

Eta črpalka = 78.3 %
Eta črpalka+motor = 49.9 %

P
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P2
P1 = 1.125 kW
P2 = 0.717 kW
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Ilustracija instalacije
Skupno število črpalk: 2

Od teh: število rezervnih črpalk: 1

Izpustni pretok (Q): 608 l/min

Geodetska tlačna višina: 3 m

Tlačna višina:

Geodetska višina: 3 m
Končna tlačna višina črpalke: 4.529 m

Izgube tlaka v ceveh
Cev Dolžina Material Velikost Hrapavost Hitrost Zeta Izgube trenja

Izgube trenja v cevi (izven jaška), delovanje z vsemi črpalkami

-

Izgube trenja v cevi (izven jaška), delovanje z eno črpalko (najslabši scenarij)

-
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Št. proizvoda: Na zahtevo
Tip: SL1.50.65.09.E.2.1.502
Pretok: 759 l/min (36484)
H skupaj: 4.529 m ( +14%)
Moč P1: 1.125 kW
Moč P2 zahtevana na del.točki: 0.717 kW
Maks. št. zagonov na uro: 30
NPSH zahtevan: 10 m
Eta črpalka: 78.3 %
Eta motor: 63.7 %
Eta skupaj: 49.9 %
Speed: 2920 rpm
Poraba energije: 904 kWh/Leto
Faza: 1
Napet.: 230
Frekvenca: 50 Hz
Tok (nominalni): 6.1 A
Tip tekača: ENO KANALNI
Velikost, tlačni priključek črpalke: 65
Tlačna stopnja, cevni priključek: PN10
Maks. vgradna globina: 10 m
način zagona: direkt
Maks. št. zagonov na uro: 30
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Ex-zaščita: ne
Neto teža: 57.7 kg
Maks. velikost delcev: 50 mm

Naloži profil
1

Pretok 100 %
Tlačna višina 114 %
P1 1.125 kW
Eta skupaj 49.9 %
Čas 1000 h/a
Poraba energije 904 kWh/Leto
Količina 1

Instalacija Rezultati dimenzioniranja

Krivulja črpalke Dimenzijska skica

Skupno število črpalk: 2
Od teh: število rezervnih črpalk: 1

Izpustni pretok (Q): 608 l/min

Geodetska tlačna višina: 3 m
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2 x SL1.50.65.09.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 757 l/min
H = 4.543 m
n = 100 %

Eta črpalka = 78.3 %
Eta črpalka+motor = 49.9 %

P
[kW]

0

1

2
P1

P2
P1 = 1.125 kW
P2 = 0.717 kW
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Ilustracija instalacije
Skupno število črpalk: 2

Od teh: število rezervnih črpalk: 1

Izpustni pretok (Q): 608 l/min

Geodetska tlačna višina: 3 m

Tlačna višina:

Geodetska višina: 3 m
Končna tlačna višina črpalke: 4.529 m

Izgube tlaka v ceveh
Cev Dolžina Material Velikost Hrapavost Hitrost Zeta Izgube trenja

Izgube trenja v cevi (izven jaška), delovanje z vsemi črpalkami

-

Izgube trenja v cevi (izven jaška), delovanje z eno črpalko (najslabši scenarij)

-
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Stroški življenskega cikla (LCC) - 10 leta delovanja
Stroški življenskega cikla (LCC) [EUR]
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Strošek energije

Strošek investicije

2 x SL1.50.65.09.E.2.1.502
5040 EUR

100 %

32%

68%

Doba povračila
Stroški življenskega cikla (LCC) [EUR]
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Stroški življenskega cikla (LCC) - 10 leta delovanja
Stroški življenskega cikla (LCC) [EUR]
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Strošek energije

Strošek investicije

2 x SL1.50.65.09.E.2.1.502
5040 EUR

100 %

32%

68%

Doba povračila
Stroški življenskega cikla (LCC) [EUR]
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Poročilo LCC
Zahteve: Splošni vnosi:
Pretok: 759 l/min Cena energije (visoka tarifa): 0.13 EUR/kWh n - Življenska doba v letih: 10 

Letna kapaciteta: 36484 m³/leto i - Obrestna mera: 0 %

Tlačna višina: 4.529 m p - Stopnja inflacije: 6 %

Vnosi:

Sistem:

A:
2 x SL1.50.65.09.E.2.1.502

na leto skupaj
(življenska

doba)

Začetni strošek investicije [EUR] 3444
Črpalni sistem [EUR] 3444
Nadaljnje investiranje [EUR]

Strošek montaže in demontaže [EUR]

Strošek energije [EUR] 118 1595
Poraba energije [kWh/Leto] 904
Specifična energija [kWh/m³]
Sprememba učinkovitosti na leto [%/Leto]

Strošek obratovanja [EUR/Leto]

[EUR/Leto]
Stroški rutinskega vzdrževanja [EUR/Leto]
Strošek popravila [EUR/Leto]
Drugi letni stroški [EUR/Leto]

Stroški izpadov in izgub proizvodnje [EUR/Leto]

Strošek okolja [EUR]

Strošek demontaže in uničenja [EUR]

Rezultat:
Neto sedanja vrednost LCC [EUR] 5040

od katerih je sedanji strošek energije [EUR] 1595
in stroški rutinskega vzdrževanja so [EUR]
od katerih neto sedanji strošek energije % je [%] 31.7
in stroški rutinskega vzdrževanja % je [%] 0.0
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Podatki za naročilo:

Naziv proizvoda: SL1.50.65.09.E.2.1.502
Količina: 1
Št. proizvoda: Na zahtevo

Skupaj: Cena na zahtevo
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Podatki za naročilo:

Naziv proizvoda: SL1.50.65.09.E.2.1.502
Količina: 1
Št. proizvoda: Na zahtevo

Skupaj: Cena na zahtevo

15/15

Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Kol. Opis
2 SL1.50.65.11.E.2.1.502

Opozorilo! Slika proizvoda je simbolična

Št. proizvoda: Na zahtevo

Nesamosesalna, enostopenjska centrifugalna črpalka, zasnovana za ravnanje z odpadnimi in tehnološkimi vodami
ter nefiltriranimi surovimi odplakami.
Črpalka je zasnovana za občasno in neprekinjeno delovanje v potopljenem okolju. Revolucionarni tekač S-tube®
omogoča prost sferični prehod trdnih delcev do 50 mm in je primeren za odpadne vode z vsebnostjo suhe snovi do
3 %.
Zaradi edinstvenega sistema sestavljanja s pomočjo spone iz nerjavečega jekla, je razstavljanje črpalke iz
motorne enote za servisiranje in pregled enostavno opravilo. Ne potrebujete nikakršnega posebnega orodja.
Cevna priključitev poteka preko prirobnice DIN.

Krmilniki:
Senzor vlage: brez senzorja za vlago
Senzor vode v olju: brez senzorja vode v olju
AUTOADAPT: DA

Tekočina:
Maks. temp. medija: 40 °C
Gostota pri izbrani temperat.tekočine: 998.2 kg/m³

Tehnični podatki:
Izračunani pretok: 823 l/min
Izračunani tlak: 5.082 m
Tip tekača: ENO KANALNI
Maks. velikost delcev: 50 mm
Primarno tesnilo osi: SIC/SIC
Sekundarno tesnilo osi: LIPSEAL
Odobritve na napisni tablici: EN 12050-2
Toleranca krivulje: ISO9906:2012 3B2

Materiali:
Ohišje črpalke: Siva litina

EN-JL-1030
Tekač: Siva litina

EN-GJS-500-7
Motor: EN-GJL-200

Montaža:
Maks. temperatura okolice: 40 °C
Standard prirobnic: DIN
Sesalni priključek črpalke: 65
Tlačni priključek črpalke: 65
Tlačna ocena: PN10
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Kol. Opis
Maks. vgradna globina: 10 m
Velikost črpalke: A

Električni podatki:
Vhodna moč - P1: 1.6 kW
Nominalna moč - P2: 1.1 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 1 x 230 V
Napetostna toleranca: +6/-10 %
Maks. število vklopov v uri: 30
Nominalni tok: 7.4 A
Nominalni tok pri 3/4 obremenitvi: 5.8 A
Nominalni tok pri 1/2 obremenitvi: 4.5 A
Zagonski tok: 38 A
Nominalni tok brez obremenitve: 2.6 A
Cos phi - faktor moči: 0.97
Cos phi - faktor moči pri 3/4 obremenitvi: 0.96
Cos phi - faktor moči pri 1/2 obremenitvi: 0.89
Nominalna hitrost: 2830 rpm
Izkoristek motorja pri polni obremenitvi: 67 %
Izkoristek motorja pri 3/4 obremenitvi: 66 %
Izkoristek motorja pri 1/2 obremenitvi: 60 %
Velikost kondenzatorja - v teku: 20 µF
Št. polov: 2
Način zagona: direkt
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Eksplozijska zaščita: ne
Dolžina kabla: 10 m
Tip kabla: LYNIFLEX

Drugo:
Neto teža: 57.8 kg
Švedsko RSK No.: 5885972
Država izvora: HU
Carin.tarifna št.: 84137021
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Kol. Opis
Maks. vgradna globina: 10 m
Velikost črpalke: A

Električni podatki:
Vhodna moč - P1: 1.6 kW
Nominalna moč - P2: 1.1 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 1 x 230 V
Napetostna toleranca: +6/-10 %
Maks. število vklopov v uri: 30
Nominalni tok: 7.4 A
Nominalni tok pri 3/4 obremenitvi: 5.8 A
Nominalni tok pri 1/2 obremenitvi: 4.5 A
Zagonski tok: 38 A
Nominalni tok brez obremenitve: 2.6 A
Cos phi - faktor moči: 0.97
Cos phi - faktor moči pri 3/4 obremenitvi: 0.96
Cos phi - faktor moči pri 1/2 obremenitvi: 0.89
Nominalna hitrost: 2830 rpm
Izkoristek motorja pri polni obremenitvi: 67 %
Izkoristek motorja pri 3/4 obremenitvi: 66 %
Izkoristek motorja pri 1/2 obremenitvi: 60 %
Velikost kondenzatorja - v teku: 20 µF
Št. polov: 2
Način zagona: direkt
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Eksplozijska zaščita: ne
Dolžina kabla: 10 m
Tip kabla: LYNIFLEX

Drugo:
Neto teža: 57.8 kg
Švedsko RSK No.: 5885972
Država izvora: HU
Carin.tarifna št.: 84137021
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.11.E.2.1.502 50 Hz
H
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2 x SL1.50.65.11.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 823 l/min
H = 5.082 m
n = 100 %

Eta črpalka = 70.4 %
Eta črpalka+motor = 46.8 %
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P1 = 1.458 kW
P2 = 0.97 kW
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]
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2 x SL1.50.65.11.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 823 l/min
H = 5.082 m
n = 100 %

Eta črpalka = 70.4 %
Eta črpalka+motor = 46.8 %
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2A 230 Vac

Opis Vrednost
Splošne informacije:
Naziv proizvoda: SL1.50.65.11.E.2.1.502
Št. proizvoda: Na zahtevo
EAN številka: Na zahtevo

Na zahtevo
Tehnični podatki:
Izračunani pretok: 823 l/min
Maks. pretok: 1070 l/min
Izračunani tlak: 5.082 m
Maks. tlačna višina: 15.9 m
Tip tekača: ENO KANALNI
Maks. velikost delcev: 50 mm
Primarno tesnilo osi: SIC/SIC
Sekundarno tesnilo osi: LIPSEAL
Odobritve na napisni tablici: EN 12050-2
Toleranca krivulje: ISO9906:2012 3B2
Hladilni plašč: brez hladilnega plašča
Materiali:
Ohišje črpalke: Siva litina

EN-JL-1030
Tekač: Siva litina

EN-GJS-500-7
Motor: EN-GJL-200
Montaža:
Maks. temperatura okolice: 40 °C
Standard prirobnic: DIN
Sesalni priključek črpalke: 65
Tlačni priključek črpalke: 65
Tlačna ocena: PN10
Maks. vgradna globina: 10 m
Vgradnja suha(D)/potopna(S): SUBMERGED
Montaža: Vertical
Velikost črpalke: A
Tekočina:
Maks. temp. medija: 40 °C
Gostota pri izbrani temperat.tekočine: 998.2 kg/m³
Električni podatki:
Vhodna moč - P1: 1.6 kW
Nominalna moč - P2: 1.1 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 1 x 230 V
Napetostna toleranca: +6/-10 %
Maks. število vklopov v uri: 30
Nominalni tok: 7.4 A
Nominalni tok pri 3/4 obremenitvi: 5.8 A
Nominalni tok pri 1/2 obremenitvi: 4.5 A
Zagonski tok: 38 A
Nominalni tok brez obremenitve: 2.6 A
Cos phi - faktor moči: 0.97
Cos phi - faktor moči pri 3/4 obremenitvi: 0.96

Cos phi - faktor moči pri 1/2 obremenitvi: 0.89

Nominalna hitrost: 2830 rpm
Izkoristek motorja pri polni obremenitvi: 67 %
Izkoristek motorja pri 3/4 obremenitvi: 66 %
Izkoristek motorja pri 1/2 obremenitvi: 60 %
Velikost kondenzatorja - v teku: 20 µF
Št. polov: 2
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]
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2 x SL1.50.65.11.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 823 l/min
H = 5.082 m
n = 100 %

Eta črpalka = 70.4 %
Eta črpalka+motor = 46.8 %
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P1 = 1.458 kW
P2 = 0.97 kW
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Opis Vrednost
Splošne informacije:
Naziv proizvoda: SL1.50.65.11.E.2.1.502
Št. proizvoda: Na zahtevo
EAN številka: Na zahtevo

Na zahtevo
Tehnični podatki:
Izračunani pretok: 823 l/min
Maks. pretok: 1070 l/min
Izračunani tlak: 5.082 m
Maks. tlačna višina: 15.9 m
Tip tekača: ENO KANALNI
Maks. velikost delcev: 50 mm
Primarno tesnilo osi: SIC/SIC
Sekundarno tesnilo osi: LIPSEAL
Odobritve na napisni tablici: EN 12050-2
Toleranca krivulje: ISO9906:2012 3B2
Hladilni plašč: brez hladilnega plašča
Materiali:
Ohišje črpalke: Siva litina

EN-JL-1030
Tekač: Siva litina

EN-GJS-500-7
Motor: EN-GJL-200
Montaža:
Maks. temperatura okolice: 40 °C
Standard prirobnic: DIN
Sesalni priključek črpalke: 65
Tlačni priključek črpalke: 65
Tlačna ocena: PN10
Maks. vgradna globina: 10 m
Vgradnja suha(D)/potopna(S): SUBMERGED
Montaža: Vertical
Velikost črpalke: A
Tekočina:
Maks. temp. medija: 40 °C
Gostota pri izbrani temperat.tekočine: 998.2 kg/m³
Električni podatki:
Vhodna moč - P1: 1.6 kW
Nominalna moč - P2: 1.1 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 1 x 230 V
Napetostna toleranca: +6/-10 %
Maks. število vklopov v uri: 30
Nominalni tok: 7.4 A
Nominalni tok pri 3/4 obremenitvi: 5.8 A
Nominalni tok pri 1/2 obremenitvi: 4.5 A
Zagonski tok: 38 A
Nominalni tok brez obremenitve: 2.6 A
Cos phi - faktor moči: 0.97
Cos phi - faktor moči pri 3/4 obremenitvi: 0.96

Cos phi - faktor moči pri 1/2 obremenitvi: 0.89

Nominalna hitrost: 2830 rpm
Izkoristek motorja pri polni obremenitvi: 67 %
Izkoristek motorja pri 3/4 obremenitvi: 66 %
Izkoristek motorja pri 1/2 obremenitvi: 60 %
Velikost kondenzatorja - v teku: 20 µF
Št. polov: 2
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Opis Vrednost
Način zagona: direkt
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Eksplozijska zaščita: ne
Zaščita motorja: TERMO STIKALO
Dolžina kabla: 10 m
Tip kabla: LYNIFLEX
Krmilniki:
Priključna omarica: brez
Senzor vlage: brez senzorja za vlago

Senzor vode v olju: brez senzorja vode v olju

AUTOADAPT: DA
Drugo:
Neto teža: 57.8 kg
Švedsko RSK No.: 5885972
Država izvora: HU
Carin.tarifna št.: 84137021
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.11.E.2.1.502 50 Hz

Opozorilo!Vse enote so v [mm],razen če je drugače navedeno.
Zavrnitev odg:To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaže vseh detajlov.
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.11.E.2.1.502 50 Hz

Opozorilo!Vse enote so v [mm],razen če je drugače navedeno.
Zavrnitev odg:To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaže vseh detajlov.
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.11.E.2.1.502 50 Hz

Opozorilo!Vse enote so v [mm],razen če je drugače navedeno.
Zavrnitev odg:To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaže vseh detajlov.
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.11.E.2.1.502 50 Hz

Opozorilo!Vse enote so v [mm],razen če je drugače navedeno.
Zavrnitev odg:To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaže vseh detajlov.
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.11.E.2.1.502 50 Hz

Opozorilo: Vse enote so v [mm], razen če ni drugače omenjeno.
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.11.E.2.1.502 50 Hz

Opozorilo: Vse enote so v [mm], razen če ni drugače omenjeno.
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Na zahtevo SL1.50.65.11.E.2.1.502 50 Hz
Vnos

Splošno
Aplikacije Odpadne vode
Obm.aplika. Komercialne

zgradbe
Tip aplikacije Odplake
Instalacija Prostostoječa

potopna črpalka
Skupno število črpalk 2
Od teh: število rezervnih črpalk 1
Izpustni pretok (Q) 806 l/min
Geodetska tlačna višina 3 m
Izgube trenja v cevi 2 m
Pref.hitro dostavo Ne

Vaše zahteve
Variabilna hitrost Ne
Dovoljeno poddimenzioniranje 5 %
Temperatura tekočine <= 40°C Da
Potreben hladilni plašč Ne

Izberite tip hidravlike
Pol odprt tekač Da
Kanalni tekač Da
Vortex tekač Da
S-tube Da
Sekalni sistem Da

Določite tip materiala
V celoti lito železo Da
Siva litina s tekačem iz nerjavečega jekla Ne
Motor iz sive litine z ohišjem črpalke in
tekačem iz nerjavečega jekla

Ne

V celoti nerjaveče jeklo Ne

Določite tip motorja
Standardni motor

Krmilnik
Krmilnik Zunanji, dobavljen

od Grundfosa
(Osn.krmilnik)

Monitoring Brez
Level sensor type Plovna stik.
Solution Compact
Flashing beacon for external alarm indication Ne
External mains switch for supply cable Ne

Uredi obremenitveni profil
Obremenitevni profil Polna obremenitev
Obdobje Dan
Št. obratovalnih ur na dan 2.74 h/dan

Pogoji obratovanja
Frekvenca 50 Hz
Faza 1 ali 3
Napetost 1 x 230 ali 3 x 400

V

Nastavitve seznama zadetkov
Cena energije 0.13 EUR/kWh
Dvig cene energije 6 %
Doba izračuna 10 leta

Rezultat dimenzioniranja

Tip SL1.50.65.11.E.2.1.502

Pretok 823 l/min ( +2%)
H geodetsko 3 m
H skupaj 5.082 m ( +2%)
Pretok sk. 48365 m³/leto
Maks. št. zagonov na uro 30
Moč P1 1.458 kW
Moč P2 zahtevana na del.točki 0.97 kW
NPSH zahtevan 10 m
Eta črpalka 70.4 %
Eta motor 66.5 %
Eta črpalka+motor 46.8 % =Eta črpalka * Eta

motor
Eta skupaj 46.8 % =Eta glede na

delovno točko
Speed 2830 rpm
Poraba energije 1428 kWh/Leto
Cena 3.720,26 EUR
LCC Strošek življenjske dobe 6240 EUR /10Leta
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2 x SL1.50.65.11.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 823 l/min
H = 5.082 m
n = 100 %

Eta črpalka = 70.4 %
Eta črpalka+motor = 46.8 %

P
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P1 = 1.458 kW
P2 = 0.97 kW
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Naloži profil

1
Pretok 100 %
Tlačna višina 102 %
P1 1.458 kW
Eta skupaj 46.8 %
Čas 1000 h/a
Poraba energije 1428 kWh/Leto
Količina 1

10/15

Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Št. proizvoda: Na zahtevo
Tip: SL1.50.65.11.E.2.1.502
Pretok: 823 l/min (48365)
H skupaj: 5.082 m ( +2%)
Moč P1: 1.458 kW
Moč P2 zahtevana na del.točki: 0.97 kW
Maks. št. zagonov na uro: 30
NPSH zahtevan: 10 m
Eta črpalka: 70.4 %
Eta motor: 66.5 %
Eta skupaj: 46.8 %
Speed: 2830 rpm
Poraba energije: 1428 kWh/Leto
Faza: 1
Napet.: 230
Frekvenca: 50 Hz
Tok (nominalni): 7.4 A
Tip tekača: ENO KANALNI
Velikost, tlačni priključek črpalke: 65
Tlačna stopnja, cevni priključek: PN10
Maks. vgradna globina: 10 m
način zagona: direkt
Maks. št. zagonov na uro: 30
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Ex-zaščita: ne
Neto teža: 57.8 kg
Maks. velikost delcev: 50 mm

Naloži profil
1

Pretok 100 %
Tlačna višina 102 %
P1 1.458 kW
Eta skupaj 46.8 %
Čas 1000 h/a
Poraba energije 1428 kWh/Leto
Količina 1

Instalacija Rezultati dimenzioniranja

Krivulja črpalke Dimenzijska skica

Skupno število črpalk: 2
Od teh: število rezervnih črpalk: 1

Izpustni pretok (Q): 806 l/min

Geodetska tlačna višina: 3 m
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2 x SL1.50.65.11.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 823 l/min
H = 5.082 m
n = 100 %

Eta črpalka = 70.4 %
Eta črpalka+motor = 46.8 %

P
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P1 = 1.458 kW
P2 = 0.97 kW
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Naloži profil

1
Pretok 100 %
Tlačna višina 102 %
P1 1.458 kW
Eta skupaj 46.8 %
Čas 1000 h/a
Poraba energije 1428 kWh/Leto
Količina 1
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Št. proizvoda: Na zahtevo
Tip: SL1.50.65.11.E.2.1.502
Pretok: 823 l/min (48365)
H skupaj: 5.082 m ( +2%)
Moč P1: 1.458 kW
Moč P2 zahtevana na del.točki: 0.97 kW
Maks. št. zagonov na uro: 30
NPSH zahtevan: 10 m
Eta črpalka: 70.4 %
Eta motor: 66.5 %
Eta skupaj: 46.8 %
Speed: 2830 rpm
Poraba energije: 1428 kWh/Leto
Faza: 1
Napet.: 230
Frekvenca: 50 Hz
Tok (nominalni): 7.4 A
Tip tekača: ENO KANALNI
Velikost, tlačni priključek črpalke: 65
Tlačna stopnja, cevni priključek: PN10
Maks. vgradna globina: 10 m
način zagona: direkt
Maks. št. zagonov na uro: 30
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Ex-zaščita: ne
Neto teža: 57.8 kg
Maks. velikost delcev: 50 mm

Naloži profil
1

Pretok 100 %
Tlačna višina 102 %
P1 1.458 kW
Eta skupaj 46.8 %
Čas 1000 h/a
Poraba energije 1428 kWh/Leto
Količina 1

Instalacija Rezultati dimenzioniranja

Krivulja črpalke Dimenzijska skica

Skupno število črpalk: 2
Od teh: število rezervnih črpalk: 1

Izpustni pretok (Q): 806 l/min

Geodetska tlačna višina: 3 m
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2 x SL1.50.65.11.E.2.1.502, 1*400 V, 50Hz

None
Q = 823 l/min
H = 5.082 m
n = 100 %

Eta črpalka = 70.4 %
Eta črpalka+motor = 46.8 %

P
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P1 = 1.458 kW
P2 = 0.97 kW
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Ilustracija instalacije
Skupno število črpalk: 2

Od teh: število rezervnih črpalk: 1

Izpustni pretok (Q): 806 l/min

Geodetska tlačna višina: 3 m

Tlačna višina:

Geodetska višina: 3 m
Končna tlačna višina črpalke: 5.082 m

Izgube tlaka v ceveh
Cev Dolžina Material Velikost Hrapavost Hitrost Zeta Izgube trenja

Izgube trenja v cevi (izven jaška), delovanje z vsemi črpalkami

-

Izgube trenja v cevi (izven jaška), delovanje z eno črpalko (najslabši scenarij)

-

12/15
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Ilustracija instalacije
Skupno število črpalk: 2

Od teh: število rezervnih črpalk: 1

Izpustni pretok (Q): 806 l/min

Geodetska tlačna višina: 3 m

Tlačna višina:

Geodetska višina: 3 m
Končna tlačna višina črpalke: 5.082 m

Izgube tlaka v ceveh
Cev Dolžina Material Velikost Hrapavost Hitrost Zeta Izgube trenja

Izgube trenja v cevi (izven jaška), delovanje z vsemi črpalkami

-

Izgube trenja v cevi (izven jaška), delovanje z eno črpalko (najslabši scenarij)

-
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Stroški življenskega cikla (LCC) - 10 leta delovanja
Stroški življenskega cikla (LCC) [EUR]
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Strošek investicije

2 x SL1.50.65.11.E.2.1.502
6240 EUR

100 %

40%

60%

Doba povračila
Stroški življenskega cikla (LCC) [EUR]
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Poročilo LCC
Zahteve: Splošni vnosi:
Pretok: 823 l/min Cena energije (visoka tarifa): 0.13 EUR/kWh n - Življenska doba v letih: 10 

Letna kapaciteta: 48365 m³/leto i - Obrestna mera: 0 %

Tlačna višina: 5.082 m p - Stopnja inflacije: 6 %

Vnosi:

Sistem:

A:
2 x SL1.50.65.11.E.2.1.502

na leto skupaj
(življenska

doba)

Začetni strošek investicije [EUR] 3720
Črpalni sistem [EUR] 3720
Nadaljnje investiranje [EUR]

Strošek montaže in demontaže [EUR]

Strošek energije [EUR] 186 2520
Poraba energije [kWh/Leto] 1428
Specifična energija [kWh/m³]
Sprememba učinkovitosti na leto [%/Leto]

Strošek obratovanja [EUR/Leto]

[EUR/Leto]
Stroški rutinskega vzdrževanja [EUR/Leto]
Strošek popravila [EUR/Leto]
Drugi letni stroški [EUR/Leto]

Stroški izpadov in izgub proizvodnje [EUR/Leto]

Strošek okolja [EUR]

Strošek demontaže in uničenja [EUR]

Rezultat:
Neto sedanja vrednost LCC [EUR] 6240

od katerih je sedanji strošek energije [EUR] 2520
in stroški rutinskega vzdrževanja so [EUR]
od katerih neto sedanji strošek energije % je [%] 40.4
in stroški rutinskega vzdrževanja % je [%] 0.0

14/15

Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Podatki za naročilo:

Naziv proizvoda: SL1.50.65.11.E.2.1.502
Količina: 1
Št. proizvoda: Na zahtevo

Skupaj: Cena na zahtevo

15/15
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Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Poročilo LCC
Zahteve: Splošni vnosi:
Pretok: 823 l/min Cena energije (visoka tarifa): 0.13 EUR/kWh n - Življenska doba v letih: 10 

Letna kapaciteta: 48365 m³/leto i - Obrestna mera: 0 %

Tlačna višina: 5.082 m p - Stopnja inflacije: 6 %

Vnosi:

Sistem:

A:
2 x SL1.50.65.11.E.2.1.502

na leto skupaj
(življenska

doba)

Začetni strošek investicije [EUR] 3720
Črpalni sistem [EUR] 3720
Nadaljnje investiranje [EUR]

Strošek montaže in demontaže [EUR]

Strošek energije [EUR] 186 2520
Poraba energije [kWh/Leto] 1428
Specifična energija [kWh/m³]
Sprememba učinkovitosti na leto [%/Leto]

Strošek obratovanja [EUR/Leto]

[EUR/Leto]
Stroški rutinskega vzdrževanja [EUR/Leto]
Strošek popravila [EUR/Leto]
Drugi letni stroški [EUR/Leto]

Stroški izpadov in izgub proizvodnje [EUR/Leto]

Strošek okolja [EUR]

Strošek demontaže in uničenja [EUR]

Rezultat:
Neto sedanja vrednost LCC [EUR] 6240

od katerih je sedanji strošek energije [EUR] 2520
in stroški rutinskega vzdrževanja so [EUR]
od katerih neto sedanji strošek energije % je [%] 40.4
in stroški rutinskega vzdrževanja % je [%] 0.0

14/15

Naziv podjetja: Aspekt plus d.o.o.
Pripravil:
Telefon:

Datum: 25. 10. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.06.003]

Podatki za naročilo:

Naziv proizvoda: SL1.50.65.11.E.2.1.502
Količina: 1
Št. proizvoda: Na zahtevo

Skupaj: Cena na zahtevo
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Tip

d
[mm] L
[m] V̇ potr
[l/s Ψ
[%]

56 1,50 3,9 95
50 1,00 3,9 95
50 0,30 3,9 95
50 3,00 3,9 95
50 8,60 3,9 95
56 0,09 3,9 95

p out Tlak na koncu cevnega odseka
Ψ Delež vode v mešanici vode in zraka

Podprojekt: V01
Projekt: OŠ Rodica (X:\Pluvia-projekti-SI\Maribor\Pluvia projekti 19\070. OŠ Rodica\28.10.2019\OŠ Rodica.gpp)

v Hitrost pretoka
Zeta Vrednost zeta
L∙R+Z Padec tlaka zaradi trenja v cevi in enojnega upora

H Višina
V̇ potr Potreben prostorninski tok
V̇ Prostorninski tok

CO Cevni odsek
d Zunanji premer
L Dolžina

Minimalen prostorninski tok na strešnem vtočniku % 90 100 6
Največja hitrost pretoka pri prehodu na klasično odvajanje vode m/s 2,5 2,1 1
Najmanjši delež vode v mešanici vode in zraka (Ψ) % 40 95 6
Minimalna pretočna hitrost m/s 0,7 2,1 1
Največji podtlak (d ≥ 200 mm) v ojačanih ceveh mbar -800 - -
Največji podtlak (d ≥ 200 mm) v neojačanih ceveh mbar -450 - -
Največji podtlak (d ≤ 160 mm) mbar -800 -181 5

14 -27

Enotana vrednost Trenutno CO

6 0,09 3,9 2,1 0,7

56 42
5 - 3,9 2,7 0,3 140 -181
4 3,00 3,9 2,7 0,3

28 -2
3 - 3,9 2,7 0,3 16 27
2 - 3,9 2,7 0,4

L p out
[mb

1 - 3,9 2,1 1,0 33 0
CO

H
[m] V̇
[l/s] v
[m/s] Zeta

Seznam hidravlik PSI+ Sistem odvodnjavanja 
streh

V01 - V01
Garancija za delovanje sistema velja samo, če se uporabijo izključno cevi in fazonski kosi iz sortimenta Geberit 
Pluvia, če se pri montaži upoštevajo trenutno veljavne tehnične informacije o sortimentu Geberit Pluvia in če se 
pri izračunu upoštevajo lokalni pogoji (standardi, intenzivnost meteornih vod ...).

Opis projekta: Datum: 5. 11. 2019 14:33:46

Obdelal/-a: Svetlana Kavšek

Številka projekta: SI19SK070

Ime projekta: OŠ Rodica

Tip

d
[mm] L
[m] V̇ potr
[l/s Ψ
[%]

90 0,60 8,4 82
75 6,00 8,4 82
75 4,40 8,4 82
75 1,20 8,4 82
63 5,30 8,4 82
56 8,00 4,2 100
56 1,60 4,2 100
56 0,09 4,2 100
50 1,30 4,2 70
56 0,09 4,2 70

p out Tlak na koncu cevnega odseka
Ψ Delež vode v mešanici vode in zraka

Podprojekt: V02
Projekt: OŠ Rodica (X:\Pluvia-projekti-SI\Maribor\Pluvia projekti 19\070. OŠ Rodica\28.10.2019\OŠ Rodica.gpp)

v Hitrost pretoka
Zeta Vrednost zeta
L∙R+Z Padec tlaka zaradi trenja v cevi in enojnega upora

H Višina
V̇ potr Potreben prostorninski tok
V̇ Prostorninski tok

CO Cevni odsek
d Zunanji premer
L Dolžina

Minimalen prostorninski tok na strešnem vtočniku % 90 98 8
Največja hitrost pretoka pri prehodu na klasično odvajanje vode m/s 2,5 1,9 1
Najmanjši delež vode v mešanici vode in zraka (Ψ) % 40 70 10
Minimalna pretočna hitrost m/s 0,7 1,9 1
Največji podtlak (d ≥ 200 mm) v ojačanih ceveh mbar -800 - -
Največji podtlak (d ≥ 200 mm) v neojačanih ceveh mbar -450 - -
Največji podtlak (d ≤ 160 mm) mbar -800 -283 5

23 -49

Enotana vrednost Trenutno CO

10 0,09 4,2 3,1 0,7

12 -24
9s5 - 4,2 4,0 0,9 77 -148
8 0,09 4,1 2,1 0,5

71 -116
7 - 4,1 2,1 0,3 21 -45
6 - 4,1 2,1 0,1

19 -267
5 - 8,3 4,0 0,4 124 -283
4 - 8,3 2,7 0,3

58 -14
3 4,40 8,3 2,7 0,3 43 44
2 - 8,3 2,7 0,4

L p out
[mb

1 - 8,3 1,9 1,0 16 0
CO

H
[m] V̇
[l/s] v
[m/s] Zeta

Seznam hidravlik PSI+ Sistem odvodnjavanja 
streh

V02 - V02
Garancija za delovanje sistema velja samo, če se uporabijo izključno cevi in fazonski kosi iz sortimenta Geberit 
Pluvia, če se pri montaži upoštevajo trenutno veljavne tehnične informacije o sortimentu Geberit Pluvia in če se 
pri izračunu upoštevajo lokalni pogoji (standardi, intenzivnost meteornih vod ...).

Opis projekta: Datum: 5. 11. 2019 14:33:46

Obdelal/-a: Svetlana Kavšek

Številka projekta: SI19SK070

Ime projekta: OŠ Rodica
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Tip

d
[mm] L
[m] V̇ potr
[l/s Ψ
[%]

90 0,60 8,4 82
75 6,00 8,4 82
75 4,40 8,4 82
75 1,20 8,4 82
63 5,30 8,4 82
56 8,00 4,2 100
56 1,60 4,2 100
56 0,09 4,2 100
50 1,30 4,2 70
56 0,09 4,2 70

p out Tlak na koncu cevnega odseka
Ψ Delež vode v mešanici vode in zraka

Podprojekt: V02
Projekt: OŠ Rodica (X:\Pluvia-projekti-SI\Maribor\Pluvia projekti 19\070. OŠ Rodica\28.10.2019\OŠ Rodica.gpp)

v Hitrost pretoka
Zeta Vrednost zeta
L∙R+Z Padec tlaka zaradi trenja v cevi in enojnega upora

H Višina
V̇ potr Potreben prostorninski tok
V̇ Prostorninski tok

CO Cevni odsek
d Zunanji premer
L Dolžina

Minimalen prostorninski tok na strešnem vtočniku % 90 98 8
Največja hitrost pretoka pri prehodu na klasično odvajanje vode m/s 2,5 1,9 1
Najmanjši delež vode v mešanici vode in zraka (Ψ) % 40 70 10
Minimalna pretočna hitrost m/s 0,7 1,9 1
Največji podtlak (d ≥ 200 mm) v ojačanih ceveh mbar -800 - -
Največji podtlak (d ≥ 200 mm) v neojačanih ceveh mbar -450 - -
Največji podtlak (d ≤ 160 mm) mbar -800 -283 5

23 -49

Enotana vrednost Trenutno CO

10 0,09 4,2 3,1 0,7

12 -24
9s5 - 4,2 4,0 0,9 77 -148
8 0,09 4,1 2,1 0,5

71 -116
7 - 4,1 2,1 0,3 21 -45
6 - 4,1 2,1 0,1

19 -267
5 - 8,3 4,0 0,4 124 -283
4 - 8,3 2,7 0,3

58 -14
3 4,40 8,3 2,7 0,3 43 44
2 - 8,3 2,7 0,4

L p out
[mb

1 - 8,3 1,9 1,0 16 0
CO

H
[m] V̇
[l/s] v
[m/s] Zeta

Seznam hidravlik PSI+ Sistem odvodnjavanja 
streh

V02 - V02
Garancija za delovanje sistema velja samo, če se uporabijo izključno cevi in fazonski kosi iz sortimenta Geberit 
Pluvia, če se pri montaži upoštevajo trenutno veljavne tehnične informacije o sortimentu Geberit Pluvia in če se 
pri izračunu upoštevajo lokalni pogoji (standardi, intenzivnost meteornih vod ...).

Opis projekta: Datum: 5. 11. 2019 14:33:46

Obdelal/-a: Svetlana Kavšek

Številka projekta: SI19SK070

Ime projekta: OŠ Rodica
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3.2.  Obrtniške izvedbe 
 
3.2.1. Opis montažnih konstrukcij 
 

Jeklene konstrukcije 
Za elemente iz kovinske konstrukcije je obvezno iz strani izvajalca izdelati delavniški načrt. Načrt mora 
biti potrjen s strani projektanta. 
 

Vsi jekleni elementi konstrukcije, ki niso izpostavljeni vremenskim vplivom, so iz konstrukcijskega jekla 
kvalitete S235 J0. Za jeklene elemente konstrukcije, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom, se uporabi 
konstrukcijsko jeklo kvalitete S355 J2. Izpostavljene dele jeklene konstrukcije se ščiti s cinkanjem in 
barvanjem (C4-M SIST EN 12944-2 in SIST EN 12944-5).  
Vsi nosilni jekleni stebri v notranjih delih objekta (v jedilnici in kuhinji) morajo zadostiti sledečim 
minimalnim zahtevam skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2010:  
- nosilna konstrukcija vsaj 60 minutno požarno odpornost  
Jekleni stebri bodo zaščiteni s premazom s požarno odpornostjo R 60. 
 
3.2.2.  Opis izvedbe toplotne izolacije objekta 
 

Energetski koncept objekta 
Prizidka sta vezana na obratovanje celotne šolske stavbe, ki je v uporabi od septembra do junija. V tem 
času kuhinja zagotavlja malice za učence in zaposlene. 
 

Izdelan je elaborat gradbene fizike, ki je sestavni del tega projekta. 
 

Toplotna izolacija objekta se razlikuje glede na sestavo primarne konstrukcije in mesto vgradnje. V 
osnovi se toplotna izolacija deli na:  
- materiale mineralnega izvora (kamena in mineralna volna)  
- sintetične materiale (ekspandiran in ekstrudiran polistiren).  
 

Toplotna izolacija zunanjih sten 
Zunanje AB stene objekta pod nivojem terena so toplotno izolirane z ekstrudiranim polistirenom (npr. 
FIBRANxps 300-L ali enakovr.), d=20, 10 cm. 
Zunanje AB stene objekta nad nivojem terena so toplotno izolirane z mineralno volno (npr.: KNAUF 
INSULATION FPPL ali enakovr.), d=20, 10 cm, različno glede na lokacijo vgradnje.  
Na stiku stene obstoječe šole in AB stene prizidka (ogrevan prostor proti ogrevanem prostoru obst. šole) 
se namesti ekstrudiran polistiren XPS 8 cm, tlačna trdnost min. 300kPa (SIST EN 826), λD ≤ 0,036 W/mK 
(SIST EN13164), npr. Knauf Polyfoam C-350 LJ. 
 

Toplotna izolacija tal objekta  
Tla proti terenu so toplotno izolirana nad temeljno ploščo s ekspandiranim polistirenom (npr.: Fragmat 
NEO SUPER 100 ali enkovredno), d=10 cm.  
 

Toplotna izolacija strehe objekta  
Streha nad celotnim objektom je toplotno izolirana z ekspandiranim polistirenom (npr.: Fragmat-NEO 
SUPER 100 sli enakovredno), d=20 cm. Dodatno toplotno ozolacijo predstavlja sloj lahkega izolativneha 
estrihas polnilom iz recikliranega polistirol granulata, d=4-16 cm, kot npr. STIROLIT ali enakovredno. 
 

Toplotna izolativnost stavbnega pohištva  
Vse zasteklitve so izvedene v ALU profilih s prekinjenim toplotnim mostom (kot npr. SCHUCO FW 50+Si). 
Transparentno polnilo je troslojna izolacijska zasteklitev s karakteristikami Ug = 0.60 W/(m2.k), in 
skupno toplotno prehodnostjo (steklo+okvir): Uw = 0.8 W/(m2K), ter skupno energetsko prepustnostjo 
g=max.35 %. 
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*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: ZIDARSKA DELA. 
 
3.2.3. Opis zvočne izolacije objekta 
 

Vertikalne ločilne konstrukcije, sklopi in gradbeni elementi  
Vsi stiki med mavčnimi ploščami oz. cementnimi ploščami in kovinsko podkonstrukcijo morajo biti 
'mehki', to pomeni, da mora biti med estrihom in predelno konstrukcijo (sklopom) trak, debel vsaj 1 cm, 
iz trajno elastičnega, deloma stisljivega materiala. Pred montažo finalnega sloja mavčno-kartonastih oz. 
cementnih plošč je treba vse potencialne stike pregledati in jih na ustrezen način preprečiti! 
 

Pred začetkom montaže predelnih sten je treba preveriti ali so plavajoči podi vsakega prostora 
popolnoma ločeni! Predlagamo dve rešitvi: ali v vseh prostorih dvojni rez finalne talne obloge in estriha 
do nosilne talne konstrukcije na mestu, kjer bodo lahke predelne stene, ali pa odstranitev vseh plasti do 
nosilne konstrukcije, anti-vibracijsko zaščito s trajno elastičnim trakom in izdelavo ločenih talnih preklad 
na mestih, kjer bodo stale lahke predelne stene. 
 

Strop 
V objektu ni prostorov s posebnimi akustičnimi zahtevami, razen prostorov jedilnice, kjer je vsled 
obvladovanja odmevnega hrupa predvidena akustična obloga stropa. Na stropu je predvidena uporaba 
akustične obloge iz perforiranih mavčno kartonskih plošč (kot npr. Knauf Cleaneo Akustik, R 12/25 ali 
enakovredno), z voalom na zadnji strani. Akustične obloge so fiksirane na kovinsko podkonstrukcijo. 
Prostor med elementi podkonstrukcije je zapolnjen z mineralno volno. Paneli imajo neprekinjeno 
perforacijo; v njih so vgrajene stropne svetilke, anemostati in revizijske odprtine za inštalacije.  
 

Predelne stene  
Kot zvočna izolacija je uporabljena mineralna volna (upornost zračnemu toku Ξ ≥ 5 kN *s/m) med dvema 
dvoslojnima mavčno-kartonskima oz. cementnima ploščama (npr. Knauf GKF ali GKB oz. Knauf 
Aquapanel Indoor).  
 

*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: ZIDARSKA DELA. 
 
3.2.4.  Opis notranjih predelnih sten in stropov  
Vse predelne stene v objektu so suhomontažne – sistem dvoslojnih mavčno-kartonastih plošč (oz. 
vodoodbojnih cementnih plošč kot npr. Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno v vseh mokrih 
prostorih in garderobah) na kovinski podkonstrukciji. Prostor med elementi podkonstrukcije je zapolnjen 
z zvočno izolacijo iz mineralne volne.  
  

V predelnih stenah, je na mestih, kjer je predvidena vgradnja konzolnih sanitarnih elementov 
(umivalniki, wc-ji,…), obvezna predhodna montaža tipskih kovinskih ojačitvenih elementov! 
Umivalniki, wc školjke in pisoarji v objektu so konzolne izvedbe.  
 

Izvede se drsni stik med medetažnimi konstrukcijami in upogibno obremenjenimi konstrukcijami s 
pregradnimi stenami. 
 

Spuščeni stropovi v obstoječi in novi jedilnici so akustični (kot npr. Knauf Cleaneo Akustik ali 
enakovredno). V kuhinji so predvideni higienski tehnološki stropovi (kot npr. Orcal clip-in ali 
enakovredno). 
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: SUHOMONTAŽNA DELA. 
 
 
3.2.5. Opis stavbnega pohištva 
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*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: ZIDARSKA DELA. 
 
3.2.3. Opis zvočne izolacije objekta 
 

Vertikalne ločilne konstrukcije, sklopi in gradbeni elementi  
Vsi stiki med mavčnimi ploščami oz. cementnimi ploščami in kovinsko podkonstrukcijo morajo biti 
'mehki', to pomeni, da mora biti med estrihom in predelno konstrukcijo (sklopom) trak, debel vsaj 1 cm, 
iz trajno elastičnega, deloma stisljivega materiala. Pred montažo finalnega sloja mavčno-kartonastih oz. 
cementnih plošč je treba vse potencialne stike pregledati in jih na ustrezen način preprečiti! 
 

Pred začetkom montaže predelnih sten je treba preveriti ali so plavajoči podi vsakega prostora 
popolnoma ločeni! Predlagamo dve rešitvi: ali v vseh prostorih dvojni rez finalne talne obloge in estriha 
do nosilne talne konstrukcije na mestu, kjer bodo lahke predelne stene, ali pa odstranitev vseh plasti do 
nosilne konstrukcije, anti-vibracijsko zaščito s trajno elastičnim trakom in izdelavo ločenih talnih preklad 
na mestih, kjer bodo stale lahke predelne stene. 
 

Strop 
V objektu ni prostorov s posebnimi akustičnimi zahtevami, razen prostorov jedilnice, kjer je vsled 
obvladovanja odmevnega hrupa predvidena akustična obloga stropa. Na stropu je predvidena uporaba 
akustične obloge iz perforiranih mavčno kartonskih plošč (kot npr. Knauf Cleaneo Akustik, R 12/25 ali 
enakovredno), z voalom na zadnji strani. Akustične obloge so fiksirane na kovinsko podkonstrukcijo. 
Prostor med elementi podkonstrukcije je zapolnjen z mineralno volno. Paneli imajo neprekinjeno 
perforacijo; v njih so vgrajene stropne svetilke, anemostati in revizijske odprtine za inštalacije.  
 

Predelne stene  
Kot zvočna izolacija je uporabljena mineralna volna (upornost zračnemu toku Ξ ≥ 5 kN *s/m) med dvema 
dvoslojnima mavčno-kartonskima oz. cementnima ploščama (npr. Knauf GKF ali GKB oz. Knauf 
Aquapanel Indoor).  
 

*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: ZIDARSKA DELA. 
 
3.2.4.  Opis notranjih predelnih sten in stropov  
Vse predelne stene v objektu so suhomontažne – sistem dvoslojnih mavčno-kartonastih plošč (oz. 
vodoodbojnih cementnih plošč kot npr. Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno v vseh mokrih 
prostorih in garderobah) na kovinski podkonstrukciji. Prostor med elementi podkonstrukcije je zapolnjen 
z zvočno izolacijo iz mineralne volne.  
  

V predelnih stenah, je na mestih, kjer je predvidena vgradnja konzolnih sanitarnih elementov 
(umivalniki, wc-ji,…), obvezna predhodna montaža tipskih kovinskih ojačitvenih elementov! 
Umivalniki, wc školjke in pisoarji v objektu so konzolne izvedbe.  
 

Izvede se drsni stik med medetažnimi konstrukcijami in upogibno obremenjenimi konstrukcijami s 
pregradnimi stenami. 
 

Spuščeni stropovi v obstoječi in novi jedilnici so akustični (kot npr. Knauf Cleaneo Akustik ali 
enakovredno). V kuhinji so predvideni higienski tehnološki stropovi (kot npr. Orcal clip-in ali 
enakovredno). 
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: SUHOMONTAŽNA DELA. 
 
 
3.2.5. Opis stavbnega pohištva 
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Okna 
Prizidek jedilnice je zasnovan tako, da se s stekleni površinami odpira proti atrijem na severni in južni 
strani prizidka. Kuhinja se osvetljuje s pasovnimi okni preko južne in severne fasade. 
 

Stekleni deli fasad so izvedeni kot tipična fasadna zasteklitev s sistemsko konstrukcijo in mestoma 
emajliranim potiskom. Zasteklitev je troslojna izolacijska, vstavljena v aluminijaste profile s prekinjenim 
toplotnim mostom (npr.: SCHUCO FW 50+Si ali enakovredno). Skupna toplotna prehodnost (steklo + 
okvir) je ≤ 0.80 W/(m2K). 
Zaradi varnosti morajo biti na notranji in zunanji strani vgrajena varnostna stekla.  
 

V steklenih fasadnih stenah jedilnice so vgrajena tudi steklena vrata v Alu okvirjih. Končno barvo okvirjev 
vseh okenskih odprtin določi in potrdi odgovorni projektant arhitekture.  
 
Senčenje 
Prizidka nista obremenjena s sončnim pregrevanjem saj se nahajata na senčni severni strani osnovne 
šole. Na fasadni zasteklitvi jedilnice je predvidena montaža elektro-vodenih notranjih screen senčil. 
Barvo senčil določi in potrdi odgovorni projektant arhitekture. Na pasovnih oknih prizidka kuhinje so 
predvidena elektro-vodena zunanja screen senčila. 
Pozicije posameznih senčil glej na shemi zasteklitev na listu št. 4.03.01.  
Elektromotorji: po shemi v projektu elektro-instalacij. 
 

Na celotnem objektu je predvidena vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s troslojnimi zasteklitvami 
(okna, fiksne zasteklitve) s toplotno prehodnostjo sistema ≤ 0.80 W/(m2K)! Kompletno zunanje 
pohištvo mora biti vgrajeno skladno s smernicami RAL montaže. 
 

Za dodatne zahteve glede fasadnih zasteklitev glej poglavje 4.1. Opis posameznih fasadnih zasteklitev in 
shemo zasteklitev na listu št. 4.03.01. 
 
Vrata 
Vrata iz jedilnice za izhod v atrije so umeščena znotraj steklenih fasadnih sten. Predvidena je izvedba v 
sistemu ALU, s tro-slojno zasteklitvijo. Glej sheme fasadnih zasteklitev na listih št. 4.03.01. 
 
Vhodna vrata v kuhinjo (hodnik, jutranja dostava) so umeščena v AB steno s kontaktno fasado. Vsa ta 
vrata se odpirajo navzven, glej shemo vrat na listih št. 4.03.02.  
Notranja vrata v prostorih kuhinje so lesena laminirana, v kovinskem podboju, krilo je oblečeno v oblogo 
(kot npr. ultrapas max compact ali enakovredno). Notranja rolo vrata med jedilnico in izdajnim pultom 
so izvedena iz Alu lamel v Alu vodilih in so elektronsko vodena. 
Vsa vrata, ki se nahajajo na evakuacijskih poteh se morajo odpirati proti izhodu.  
Podrobnejši opis glede tipa in opreme posameznih oken/vrat, je razviden iz sheme oken, vrat in 
steklenih fasadnih sten na listih št. 4.03.01, 4.03.02. in 4.03.03. 
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: 
 MIZARSKA DELA, STEKLARSKA DELA in ALU DELA. 
 
 
3.2.6. Opis inštalacijskih del 
Elektro in telekomunikacijske inštalacije v pritličnem delu objekta potekajo v stenah, tlakih ali spuščenih 
stropovih – ni predvidenih vidnih nadometnih vodov. Inštalacijski vodi v objektu strojnice so vidni. Vsi 
kabli bodo vodeni v zaščitnih ceveh, skladno z elaboratom študije požarne varnosti. Pozornost je 
potrebno nameniti prehodom električnih vodov med posameznimi požarnimi sektorji oz. celicami.  
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Večji del objekta ima preko obsežnih steklenih površin zagotovljene dovolj naravne svetlobe, tako da v 
dnevnem času v tem delu objekta uporaba umetnih svetil ni predvidena. V obstoječi in novi jedilnici so 
predvideni spuščeni stropovi, z vgradnimi in nadgradnimi svetili z varčnimi žarnicami. V kuhinji so prav 
tako predvideni spuščeni stropovi z nadgradnimi svetili. Tu je predvidena stalna uporaba svetil. 
V vseh prostorih je skladno z načrtom št. 3_Načrt električnih inštalacij in električne opreme, 
zagotovljeno zadostno število svetil s primerno jakostjo svetilnosti.  
 

Predvidena je tudi zunanja razsvetljava vseh funkcionalnih površin.  
 

Strojne inštalacije v pritličju objektu potekajo v stenah, tleh ali spuščenih stropovih. Prezračevanje 
obstoječe jedilnice se izvede v vidnem kanalu pod stropom.  
Vsa križanja strojnih inštalacij so usklajena z načrti arhitekture in elektro inštalacij.  
 
 
3.2.7. Opis tesnenja stavbe (kadar gre za upoštevanje nizkoenergijskega ali pasivnega standarda) 
 
 
3.2.8. Opis dimnikov, prezračevalnih loput, naprav za odvod dima 
V večini prostorov objekta je predvideno prisilno prezračevanje, drugod je zagotovljeno naravno 
prezračevanje. 
 

Objekt je zasnovan tako, da ni potrebna vgradnja požarnih loput na prezračevalnih kanalih na mejah 
požarnih sektorjev, saj jih le-ti ne prečijo. 
 
Kuhinja 
Glavni odvod zraka iz kuhinje je predviden preko strešnega ventilatorja v zvočno izoliranem ohišju. 
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: KLJUČAVNIČARSKA DELA.  
 
 
3.2.9. Opis finalnih obdelav 
Zunanje obdelave 
 
Streha 
Strehi nad objektoma sta ravni strehi, po principu kombinirane ravne strehe z neizkoriščeno površino, z 
minimalnim 1% naklonom. Finalna plast predstavlja ekstenzivna ozelenitev po sistemu Urbanscape ali 
enakovredno (glej sestavo strehe ST1, ST2). Na delu strehe, kjer je predvidena postavitev zunanjih enot 
klimatskih naprav, se namesto finalnega sloja zelene strehe predvidi temelj klimatske naprave iz 15 cm 
AB plošče, ki je postavljena na sloj za preprečevanje prenosa vibracij, npr. Sylomer trakove ali 
enakovredno širine 25 cm, ki so položeni v razmakih cca. 25 cm. Glej sestavo strehe ST2/a. 
 

*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: KROVSKA DELA. 
 
Fasada 
Fasada polnega ovoja sten nad terenom je izvedena kot tipična kontaktna tankoslojna fasada.  
Stekleni deli fasad v pritličju so izvedeni kot tipična fasadna zasteklitev s sistemsko konstrukcijo.  
 

*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavja: FASADERSKA DELA IN OBLOGE in 
ALU DELA. 
 
Zunanji tlaki 
Prizidek jedilnice 
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Večji del objekta ima preko obsežnih steklenih površin zagotovljene dovolj naravne svetlobe, tako da v 
dnevnem času v tem delu objekta uporaba umetnih svetil ni predvidena. V obstoječi in novi jedilnici so 
predvideni spuščeni stropovi, z vgradnimi in nadgradnimi svetili z varčnimi žarnicami. V kuhinji so prav 
tako predvideni spuščeni stropovi z nadgradnimi svetili. Tu je predvidena stalna uporaba svetil. 
V vseh prostorih je skladno z načrtom št. 3_Načrt električnih inštalacij in električne opreme, 
zagotovljeno zadostno število svetil s primerno jakostjo svetilnosti.  
 

Predvidena je tudi zunanja razsvetljava vseh funkcionalnih površin.  
 

Strojne inštalacije v pritličju objektu potekajo v stenah, tleh ali spuščenih stropovih. Prezračevanje 
obstoječe jedilnice se izvede v vidnem kanalu pod stropom.  
Vsa križanja strojnih inštalacij so usklajena z načrti arhitekture in elektro inštalacij.  
 
 
3.2.7. Opis tesnenja stavbe (kadar gre za upoštevanje nizkoenergijskega ali pasivnega standarda) 
 
 
3.2.8. Opis dimnikov, prezračevalnih loput, naprav za odvod dima 
V večini prostorov objekta je predvideno prisilno prezračevanje, drugod je zagotovljeno naravno 
prezračevanje. 
 

Objekt je zasnovan tako, da ni potrebna vgradnja požarnih loput na prezračevalnih kanalih na mejah 
požarnih sektorjev, saj jih le-ti ne prečijo. 
 
Kuhinja 
Glavni odvod zraka iz kuhinje je predviden preko strešnega ventilatorja v zvočno izoliranem ohišju. 
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: KLJUČAVNIČARSKA DELA.  
 
 
3.2.9. Opis finalnih obdelav 
Zunanje obdelave 
 
Streha 
Strehi nad objektoma sta ravni strehi, po principu kombinirane ravne strehe z neizkoriščeno površino, z 
minimalnim 1% naklonom. Finalna plast predstavlja ekstenzivna ozelenitev po sistemu Urbanscape ali 
enakovredno (glej sestavo strehe ST1, ST2). Na delu strehe, kjer je predvidena postavitev zunanjih enot 
klimatskih naprav, se namesto finalnega sloja zelene strehe predvidi temelj klimatske naprave iz 15 cm 
AB plošče, ki je postavljena na sloj za preprečevanje prenosa vibracij, npr. Sylomer trakove ali 
enakovredno širine 25 cm, ki so položeni v razmakih cca. 25 cm. Glej sestavo strehe ST2/a. 
 

*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: KROVSKA DELA. 
 
Fasada 
Fasada polnega ovoja sten nad terenom je izvedena kot tipična kontaktna tankoslojna fasada.  
Stekleni deli fasad v pritličju so izvedeni kot tipična fasadna zasteklitev s sistemsko konstrukcijo.  
 

*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavja: FASADERSKA DELA IN OBLOGE in 
ALU DELA. 
 
Zunanji tlaki 
Prizidek jedilnice 
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Severni in južni atrij ob jedilnici sta tlakovana s prodcem in gladkimi betonskimi nastopnimi ploščami. 
Prizidek kuhinje 
Ob prizidku kuhinje se na zahodni strani, kjer je terasa hišniškega stanovanja, izvede tlak z metličenim 
betonom, tlak servisnega dvorišča kuhinje je asfalt, ki se priključi na obstoječo uvozno rampo.  
 

*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavji: 
ARMIRANO BETONSKA DELA. 
 
Zunanje ograje in rešetke 
Ograje ob atrijih in gospodarskem dvorišču: 
Ograja po shemi in detajlu: na opornih zidovih atrijev in gospodarskega dvorišča; kovinski deli so v celoti 
pocinkani in prašno barvani po RAL. okvir in polnilo: okvirji ploščatega profila 10/60 mm, med okvirje 
vstavljene in privarjene kovinske palice fi15mm, na osnem razmaku 120mm; okvirji se preko nosilcev 
kemično sidrajo direktno v AB zidove, brez vidnih pritrdil; barva po izboru arhitekta. 
Ograja je visoka 1,20 m. 
 
Enaka ograja v je predvidena okoli klimatske naprave na zelenici na vzhodni strani prizidka jedilnice, le 
da je visoka 2,08 m in ima pasovni temelj. 
 

Glej sheme in detajl ograje na listih št. 4.06.01, 4.06.02 in 4.06.03.  
 

*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavji: KLJUČAVNIČARSKA DELA in ALU 
DELA. 
 
Notranje obdelave 
Stropovi 
Stara in nova jedilnica: V sistemu prisilnega prezračevanja prostorov v sklopu jedilnice so predvideni 
spuščeni stropovi, v katerih so skriti odvodni kanali in instalacije. 
Za finalno oblogo stropa v prostorih jedilnice je predvidena akustična obloga iz perforiranih mavčno-
kartonskih plošč z voalom in na zadnji strani (kot npr. D12 Knauf Cleaneo Akustik, neprekinjena 
perforacija 12/25 R). Akustične obloge so fiksirane na kovinsko podkonstrukcijo. Prostor med elementi 
podkonstrukcije je zapolnjen z mineralno volno. 
 

V kuhinji okrepčevalnice je predviden tehnični strop. Stropovi so izvedeni po sistemu suho-montažnega 
spuščenega stropa na kovinski podkonstrukciji. 
 
 
Stene 
Stene v obstoječi prenovljeni jedilnici so finalno brušene, kitane in barvane z lateks barvo. 
 
Vse stene kuhinje so obložene s stensko keramiko, do stropa (glej 5.1. Tabela prostorov, površin in 
obdelav). Finalni tip strukturo in barvo keramičnih ploščic mora potrditi arhitekt.  
 

Vzhodna in zahodna stena prizidka jedilnice sta obloženi s stensko oblogo iz perforiranih kompozitnih 
akrilnih plošč, do stropa (glej 5.1. Tabela prostorov, površin in obdelav). 
Finalni tip, strukturo in barvo obloge mora potrditi arhitekt. 
 
Tlaki 
Stara in nova jedilnica: 
Finalni sloj v prostorih jedilnice je guma na bazi kavčuka, lepljena na podlago, npr.: NORAPLAN; obloga 
ustreza razredu B1 - težko vnetljivi materiali; tip in barvo določi arhitekt, (glej sestavo TL1 in TL1a). 
Kuhinja: 
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Finalni sloj vseh prostorov kuhinje so keramične ploščice, vrsta, velikost in tekstura po izbiri arhitekta. 
Ploščice morajo ustrezati faktorju nedrsnosti R11. Obvezno se izvede polkrožne keramične zaključnice. 
Radij zaključnice naj bo vsaj 15mm.  
 

Vsi tlaki znotraj in zunaj objekta, morajo biti površinsko ustrezno protidrsno obdelani! Glej 5.1.Tabelo 
prostorov, površin in zaključnih obdelav. 
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: KERAMIČARSKA DELA, 
SLIKOLESKARSKA DELA. 
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Finalni sloj vseh prostorov kuhinje so keramične ploščice, vrsta, velikost in tekstura po izbiri arhitekta. 
Ploščice morajo ustrezati faktorju nedrsnosti R11. Obvezno se izvede polkrožne keramične zaključnice. 
Radij zaključnice naj bo vsaj 15mm.  
 

Vsi tlaki znotraj in zunaj objekta, morajo biti površinsko ustrezno protidrsno obdelani! Glej 5.1.Tabelo 
prostorov, površin in zaključnih obdelav. 
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: KERAMIČARSKA DELA, 
SLIKOLESKARSKA DELA. 
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3.4. Opisi konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale (splošna navodila) 
Poglavje vsebuje generalne zahteve glede standardov, lastnosti ali načina vgradnje posameznih 
gradbenih elementov oz. konstrukcij, ki jih je potrebno upoštevati pri predvideni gradnji. 
V kolikor je posamezni navedeni standard posodobljen ali zamenjan z novejšim velja trenutno 
veljavni. 
 
PRIPRAVLJALNA DELA 
Zajeta so dela, potrebna da se parcela pripravi za izgradnjo objekta in omogoči stanovalcem okoliških 
objektov nemoteno manipulacijo ves čas izvajanja del. Predvidena so naslednja pripravljalna dela: 
 

- odstranjevanje nasutja gradbenega materiala 
 

Eventuelna prestavitev vitalnih komunalnih vodov na območju novogradnje bo obdelana v načrtih 
inštalacij, za vsako vrsto komunalnega voda v ustreznem načrtu inštalacij. 
Pred pričetkom izvajanja del mora izvajalec ustrezno zaščiti vse obstoječe objekte, ki mejijo na gradbeno 
jamo. Vso povzročeno škodo na obstoječih objektih, popravi izvajalec del na svoje stroške. Stroške 
eventuelne zaščite obstoječih objektov, mora izvajalec del zajeti v enotnih cenah. 
 
ZEMELJSKA DELA 
Izvajanje zemeljskih del mora izvajalec prilagoditi dejanskemu stanju ugotovljenemu na terenu. V 
primeru, če dejansko stanje zemljine ne ustreza, je potrebno izvesti dodatne raziskave zemljišča. Vse 
morebitno potrebna dodatna geomehanska raziskave terena so strošek izvajalca, zato jo mora zajeti v 
enotni ceni. 
 

Temeljenje objekta bo potrebno izvajati ob geotehničnem nadzoru, ki bo korigiral oz. potrdil obseg 
sanacije. 
 

Zemeljska dela se izvajajo na pripravljenem terenu, kjer so odstranjeni sloji zunanje ureditve, ter 
prestavljeni moteči aktivni komunalni vodi na območju novogradnje. 
Izkop gradbene jame mora izvajalec zemeljskih del izvesti na način, ki ustreza kvaliteti in lastnostim 
zemljine in mora biti izveden varno, tako da je izkopana gradbena jama varna pred posipanjem 
zemeljskega materiala.  
 

Dno gradbene jame mora biti izvedeno ravno s točnostjo ± 3 cm na dolžini letve 3 m. 
Na mestih, kjer se površina dna gradbene jame pri normalnem pritisku stisne, se mora izvesti utrjevanje 
na osnovi predhodnega preizkusnega utrjevanja. 
Iz dna gradbene jame se mora odvesti vso vodo, padavine ali podzemno vodo, s kanali izvedenimi v 
potrebnem nagibu in odvodom izven gradbene jame. 
 

Za nasipanje je uporabiti izbran čisti gramozni material dobljen pri izkopu gradbene jame ali pa če ta ne 
ustreza, dobaviti novega. Zasipanje se mora izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da 
se posedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum. Modul utrjevanja nasipa je odvisen od 
predvidenih površinskih obremenitev zunanje ureditve. Nasip mora imeti tudi funkcijo drenažnega sloja, 
da se prepreči zbiranje vode v področju vkopanih zidov. 
Lokacija deponije zemeljskega materiala ki je potreben za zasip, je določena z načrtom "Organizacija 
gradbišča". Ves odvečen material se mora transportirati izven območja gradbišča na stalno deponijo. 
 

Tamponski sloj pod tlakom je potrebno izvesti s čistim gramoznim materialom, ki je lahko pridobljen z 
izkopom ali novi, in nasip utrditi. na planumu spodnjega ustroja morajo meritve izkazati rezultate, kot jih 
zahteva odgovorni projektant gradbenih konstrukcij. 
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ARMIRANO BETONSKA DELA 
Dela zajemajo izvedbo podložnih betonov pod temeljno ploščo, izvedbo temeljne plošče ter kinet, 
nosilcev, betonov sten in plošč, betonov stebrov, slopov, stopnic in podestov, betonov parapetnih zidov, 
okenskih parapetov in strešnih vencev, izvedbo preklad in naklonskih betonov in slopov ter sten, 
betonov prezračevalnih in dvigalnih jaškov, temeljev strojnih naprav ter izvedbo železokrivskih del. 
Dela na podložnih betonih se izvajajo deloma strojno, razvoz z nakladačem, prekucniki, deloma ročno, 
razgrinjanje.  
Vsa ostala armirano betonska dela se izvajajo na način s privozom z avtomešalci in vgradnjo s betonsko 
črpalko ali preko nakladalnega silosa z žerjavno vgradnjo. Pri vgradnji betona v nosilne elemente se 
uporabi vibracijske igle. 
Pri betoniranju, se kot delovne površine uporabljajo ustrezno izdelani in pregledani odri in konzole. 
Za konstrukcijske betone, ki predstavljajo horizontalne in vertikalne vezi ter preklade se bo transport 
vršil ročno. 
Betonska dela se izvajajo po 'Projektu izvajanja betonske konstrukcije' (glej SIST EN 13670:2010/A101 - 
nacionalni dodatek), ki ga v smislu določil SIST EN 13670 (tč. 4.2.1 in A.4.2.1. ter 4.2.2. in A.4.2.2.) 
sestavljata 'Izvedbena specifikacija' ter 'Plan kakovosti'. 
Pri železokrivskih delih se za transport uporabi stolpne žerjave. Armatura se predhodno krivi in reže v 
železokrivnici in s kamioni dostavi na deponijo na gradbišču. Montaža armature je ročna.  
Pred vgradnjo betonske mešanice mora nadzornik preveriti skladnost položene armature z izvedbenimi 
načrti ter to potrditi z vpisom v gradbeni dnevnik. 
Ob tem je potrebno izvajati predpisane ukrepe za betoniranje pri visokih in nizkih temperaturah ter 
ustrezno negovati vgrajene betonske mešanice glede na temperaturne razmere. 
Beton mora ustrezati določilom standardov SIST EN 206-1 in SIST 1026. 
Vgrajeni beton mora imeti lastnosti, kot so predpisane v »Izvedbeni specifikaciji«. Za izdelavo betona za 
posamezne vrste konstrukcij je uporabiti materiale v takem razmerju, da vgrajeni beton po 28 dneh 
doseže predpisano trdnost.  
Beton se preizkuša na način, kot določata skupini standardov SIST EN 12350 (sveži beton) ter SIST EN 
12390 (strjen beton). 
Pred pričetkom betoniranja mora izvajalec del preveriti, da je opaž izdelan pravilno, da so armatura, cevi 
in razni vložki na svojem mestu in čvrsto vezani na opaž. Površine opaža morajo biti čiste. Površine 
gotovega betona, ki se vežejo z novim betonom morajo biti pravilno pripravljene. Pred pričetkom 
betoniranja morajo biti v opaž nameščene vse cevi in ostali elementi, za katere je predvideno 
vgrajevanje v beton. Vgrajevanje betona je strojno. Betoniranje je izvajati v skladu s klimatskimi in 
vremenskimi pogoji. Vibriranje betona je izvesti z dovolj močnimi vibratorji, tako da se doseže sesedanje 
betona na svoje mesto, paziti je, da se armatura ne premakne. 
Površina gotovega betona sten in spodnje strani plošče mora biti ravna in enakomerne strukture. Gornja 
površina armiranobetonskih plošč mora biti ravna in enakomerne strukture, tako da se nanjo direktno 
polagajo vsi sloji konstrukcij tlakov. Eventualno nastale napake v površini betona glede ravnosti ali 
strukture, mora izvajalec betonskih del izravnati z cementno malto. Za vse površine litih armirano 
betonskih sten in stebrov je predvidena samo izravnava z izravnalno maso. Zato mora biti beton take 
sestave in konsistence, da so površine betona po razopaženju gladke in kompaktne po celi površini. 
Na mestih prekinitve betoniranja armiranobetonskih konstrukcij je površino strjenega betona potrebno 
očistiti in navlažiti. 
 
TESARSKA DELA 
Dela zajemajo opaženje pasovnih kinet, roba talne plošče in dvigalnih jaškov, nosilcev, sten, slopov in 
stebrov različnih višin ter projektnih zahtev, opaženje dobetoniranih slopov in zidov, inštalacijskih 
jaškov, opaženje ravnih plošč z različnimi višinami podpiranja, ravnih stopniščnih ram, stopnic in 
podestov, opaženje preklad, stebrov različnih prerezov, vgradnja škatel za odprtine v opaže sten in plošč, 
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ARMIRANO BETONSKA DELA 
Dela zajemajo izvedbo podložnih betonov pod temeljno ploščo, izvedbo temeljne plošče ter kinet, 
nosilcev, betonov sten in plošč, betonov stebrov, slopov, stopnic in podestov, betonov parapetnih zidov, 
okenskih parapetov in strešnih vencev, izvedbo preklad in naklonskih betonov in slopov ter sten, 
betonov prezračevalnih in dvigalnih jaškov, temeljev strojnih naprav ter izvedbo železokrivskih del. 
Dela na podložnih betonih se izvajajo deloma strojno, razvoz z nakladačem, prekucniki, deloma ročno, 
razgrinjanje.  
Vsa ostala armirano betonska dela se izvajajo na način s privozom z avtomešalci in vgradnjo s betonsko 
črpalko ali preko nakladalnega silosa z žerjavno vgradnjo. Pri vgradnji betona v nosilne elemente se 
uporabi vibracijske igle. 
Pri betoniranju, se kot delovne površine uporabljajo ustrezno izdelani in pregledani odri in konzole. 
Za konstrukcijske betone, ki predstavljajo horizontalne in vertikalne vezi ter preklade se bo transport 
vršil ročno. 
Betonska dela se izvajajo po 'Projektu izvajanja betonske konstrukcije' (glej SIST EN 13670:2010/A101 - 
nacionalni dodatek), ki ga v smislu določil SIST EN 13670 (tč. 4.2.1 in A.4.2.1. ter 4.2.2. in A.4.2.2.) 
sestavljata 'Izvedbena specifikacija' ter 'Plan kakovosti'. 
Pri železokrivskih delih se za transport uporabi stolpne žerjave. Armatura se predhodno krivi in reže v 
železokrivnici in s kamioni dostavi na deponijo na gradbišču. Montaža armature je ročna.  
Pred vgradnjo betonske mešanice mora nadzornik preveriti skladnost položene armature z izvedbenimi 
načrti ter to potrditi z vpisom v gradbeni dnevnik. 
Ob tem je potrebno izvajati predpisane ukrepe za betoniranje pri visokih in nizkih temperaturah ter 
ustrezno negovati vgrajene betonske mešanice glede na temperaturne razmere. 
Beton mora ustrezati določilom standardov SIST EN 206-1 in SIST 1026. 
Vgrajeni beton mora imeti lastnosti, kot so predpisane v »Izvedbeni specifikaciji«. Za izdelavo betona za 
posamezne vrste konstrukcij je uporabiti materiale v takem razmerju, da vgrajeni beton po 28 dneh 
doseže predpisano trdnost.  
Beton se preizkuša na način, kot določata skupini standardov SIST EN 12350 (sveži beton) ter SIST EN 
12390 (strjen beton). 
Pred pričetkom betoniranja mora izvajalec del preveriti, da je opaž izdelan pravilno, da so armatura, cevi 
in razni vložki na svojem mestu in čvrsto vezani na opaž. Površine opaža morajo biti čiste. Površine 
gotovega betona, ki se vežejo z novim betonom morajo biti pravilno pripravljene. Pred pričetkom 
betoniranja morajo biti v opaž nameščene vse cevi in ostali elementi, za katere je predvideno 
vgrajevanje v beton. Vgrajevanje betona je strojno. Betoniranje je izvajati v skladu s klimatskimi in 
vremenskimi pogoji. Vibriranje betona je izvesti z dovolj močnimi vibratorji, tako da se doseže sesedanje 
betona na svoje mesto, paziti je, da se armatura ne premakne. 
Površina gotovega betona sten in spodnje strani plošče mora biti ravna in enakomerne strukture. Gornja 
površina armiranobetonskih plošč mora biti ravna in enakomerne strukture, tako da se nanjo direktno 
polagajo vsi sloji konstrukcij tlakov. Eventualno nastale napake v površini betona glede ravnosti ali 
strukture, mora izvajalec betonskih del izravnati z cementno malto. Za vse površine litih armirano 
betonskih sten in stebrov je predvidena samo izravnava z izravnalno maso. Zato mora biti beton take 
sestave in konsistence, da so površine betona po razopaženju gladke in kompaktne po celi površini. 
Na mestih prekinitve betoniranja armiranobetonskih konstrukcij je površino strjenega betona potrebno 
očistiti in navlažiti. 
 
TESARSKA DELA 
Dela zajemajo opaženje pasovnih kinet, roba talne plošče in dvigalnih jaškov, nosilcev, sten, slopov in 
stebrov različnih višin ter projektnih zahtev, opaženje dobetoniranih slopov in zidov, inštalacijskih 
jaškov, opaženje ravnih plošč z različnimi višinami podpiranja, ravnih stopniščnih ram, stopnic in 
podestov, opaženje preklad, stebrov različnih prerezov, vgradnja škatel za odprtine v opaže sten in plošč, 
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opaženje utorov z instalacije ter izdelavo dilatacijskih reg, postavitve premičnih zidarskih odrov različnih 
višin ter postavitve nepremičnih delovnih odrov v dvigalnih jaških ter postavitev fasadnega odra. 
Prenosi opažev se izvajajo z žerjavom ali ročno. Uporabijo se sistemski stenski opaži kot npr. Doka s 
stranskim delovnim podestom, ter sistemski opaži AB plošč npr. proizvajalca Doka. Izvajalec mora 
izdelati načrte opažev. 
Med gradnjo mora izvajalec sprotno ščititi robove konstrukcije. Za fasadne odre mora izvajalec izdelati 
načrt odra, ki določa predvsem razmak stojk in pa število in način sidranja odra. Ustrezno morajo biti 
urejeni tudi dostopi na oder. 
Za podporne konstrukcije opažev plošč se odvisno od višine podpiranja uporabljajo klasične podpore ali 
pa podporni stolpi pri večjih višinah podpiranja. Tudi te konstrukcije zahtevajo postavitev skladno s 
tehnološkimi načrti izvajalca. 
Na oder smejo ustrezno usposobljeni delavci brez zdravstvenih omejitev za delo na višini. 
Tesarska dela zajemajo ves opaž, potreben za oblikovanje betonskih konstrukcij, ter vse začasne 
konstrukcije za podpiranje opaža.  
Opaži morajo izpolnjevati zahteve, predpisane v SIST EN 13670 in v nacionalnemu dodatku k temu 
standardu ter posebne zahteve, predpisane v »Izvedbeni specifikaciji«. 
Projektiranje, izdelava opaža in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopaženje, so izključno 
odgovornost izvajalca. Opaž je izdelati tako, da ne pride do izgub betona pri betoniranju. Opaž mora 
prenesti težo in pritisk betona, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z opremo. Izvajalec sam 
določi čas, po katerem se opaž lahko odstrani, pri tem pa mora paziti, da je trdnost betona tolikšna, da s 
predčasnim razopaženjem ne ogrozi betonske konstrukcije. 
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. 
V delu, kjer je po projektu zahtevan vidni beton, je opaž izdelan iz deščic različnih debelin z poudarjeno 
strukturo, ki jo določi investitor – projektant. Pred izvedbo je potrebno z arhitektom in projektantom 
konstrukcije doreči princip opaženja. 
 
 ZIDARSKA DELA 
Zidarska dela zajemajo zidanje zidov z votlo opeko, izvedbo grobih in finih ometov, horizontalno izolacijo 
tlakov in plošč z varilnimi trakovi, vertikalno izolacijo zidov z varilnimi trakovi, izdelavo hidroizolacijskih 
premazov, vgradnjo filca, oblaganje zidov s kombivol ploščami, vzidavo vratnih okvirjev različnih 
dimenzij, vzidavo različnih kovinskih izdelkov (kotna železa, predpražniki, rešetke), vzidavo omaric, 
odstranjevanje škatel opažev, čiščenje objekta med in po zaključku gradnje ter zidarsko pomoč 
obrtnikom in inštalaterjem.  
Za zidanje zidov se uporabijo delovni odri na lesenih ali kovinskih stolicah. Uporabljajo se tudi kovinski 
odri. Transport materialov v paletah na plošče se izvede s stolpnim žerjavom, do mesta vgraditve se bo 
vršil s samokolnicami. 
Izvedba ometov je lahko strojna ali ročna, delavci morajo uporabljati zaščitna sredstva za zaščito oči in 
dihal. 
Pri izvedbi hidroizolacijskih del ter izvajanju premazov je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev teh 
materialov. Hidroizolacije se izdela ročno s polaganjem in varjenjem trakov izolacije ter z izvedbo 
premazov. Transporti po gradbišču so ročni. Na strehi se izvaja izolacija z varjenjem. Transport materiala 
na streho se izvaja z žerjavom. 
Pomoč obrtnikom se izvaja predvsem kot izvedba raznih prebojev in zazidav. Delo je ročno z lahkim 
mehanskim električnim orodjem in kompresorji. 
Dela zajemajo tudi izdelavo cementih in mikro-armiranih betonskih tlakov – plavajočih estrihov, 
površinsko obdelavo, izvedbo premazov, s polaganjem folij, stenskih ločilnih trakov in toplotnih izolacij 
ter izvedbo dilatacij v estrihih. 
Če prostori še niso zaprti z zunanjim stavbnim pohištvom je potrebno odprtine zaščititi s pvc folijo za 
preprečitev zamakanja zaradi padavin. 
Za transport materiala na mesto vgraditve se uporablja črpalke za transport estriha. 
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Pri nanosu premazov je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev in uporabljati osebna zaščitna 
sredstva. 
Pred nadaljnjimi fazami finalizacije je potrebno preveriti ravnost ter vlažnost estrihov. 
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvidene hidro 
in toplotne izolacije. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, 
katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je 
predhodno s podpisom potrdil projektant. Tehnični načrt mora vsebovati: 
- pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz 
načrta 
- poročila o laboratorijskih preiskavah proizvodov predvidenih za vgradnjo, lahko izdelanih v tujini 
- izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta pridobil poročilo o laboratorijskih preiskavah 
tudi s strani pooblaščene inštitucije v Sloveniji, za izolacijske proizvode, ki bodo imeli v tehnični 
dokumentaciji laboratorijska poročila tujih inštitucij 
 
BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE 
Bitumenski hidroizolacijski trak je polagati na površino predhodno premazano s hladnim bitumenskim 
premazom.  
Podlage iz betona ali cementnega estriha je 24 ur pred polaganjem hidroizolacijskih slojev premazati z 
hladnim bitumenskim premazom v količini cca 0,3 kg/ m2. Podlaga na katero se izvaja hidroizolacija, 
mora biti čista, odstranjen mora biti prah, ostanki raznih materialov, izbokline in mora biti dovolj suha. 
Vlažnost ne sme biti večja od 3%. 
Pred pričetkom izvedbe hidroizolacijskih slojev je nad dilatacijskimi regami in eventuelnimi razpokami v 
podlagi potrebno položiti bitumenski trak z vložkom steklenega voala in posipom na spodnji strani. 
Bitumenski trak širine 20 cm je potrebno polagati z točkovnim lepljenjem samo na eni strani rege.  
 

Z načrtom predvideni bitumenski materiali so uporabljeni za naslednje vrste hidroizolacij: 
- zasutih zidov  
- tlakov na terenu  
- tlakov mokrih prostorov medetažnih konstrukcij 
Pri vseh talnih hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami. 
 
CEMENTNI ESTRIHI 
V tej vrsti del so zajeti sloji podnih konstrukcij, od nosilne stropne plošče do finalne talne obloge: 
toplotne izolacije, zvočne izolacije, parne zapore in betonski estrihi. 
Ostali sloji podnih konstrukcij so zajeti ločeno in sicer: 
- polnila in hidroizolacije so zajete v vrsti del Zidarska dela 
- podložni betoni v vrsti del Betonska dela 
- gramozni nasipi na terenu, v vrsti del  Zemeljska dela 
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvidene 
toplotne in zvočne izolacije. 
 
TEHNIČNI OPIS ZA IZDELAVO ARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA 
Način izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda SIST EN 13813. 
Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za tlačno in 
natezno trdnost. (opomba: ki jo mora predpisati projektant !!!) 
Hidroizolacijski sloj na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali zalepljene 
stike, biti brez mehurjev in mehaničnih poškodb, raven in čist. 
Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne 
obloge. 
Da se prepreči pokanje cementnega estriha je izvesti naslednje dilatacije: 
- konstruktivne  
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Pri nanosu premazov je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev in uporabljati osebna zaščitna 
sredstva. 
Pred nadaljnjimi fazami finalizacije je potrebno preveriti ravnost ter vlažnost estrihov. 
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvidene hidro 
in toplotne izolacije. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, 
katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je 
predhodno s podpisom potrdil projektant. Tehnični načrt mora vsebovati: 
- pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz 
načrta 
- poročila o laboratorijskih preiskavah proizvodov predvidenih za vgradnjo, lahko izdelanih v tujini 
- izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta pridobil poročilo o laboratorijskih preiskavah 
tudi s strani pooblaščene inštitucije v Sloveniji, za izolacijske proizvode, ki bodo imeli v tehnični 
dokumentaciji laboratorijska poročila tujih inštitucij 
 
BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE 
Bitumenski hidroizolacijski trak je polagati na površino predhodno premazano s hladnim bitumenskim 
premazom.  
Podlage iz betona ali cementnega estriha je 24 ur pred polaganjem hidroizolacijskih slojev premazati z 
hladnim bitumenskim premazom v količini cca 0,3 kg/ m2. Podlaga na katero se izvaja hidroizolacija, 
mora biti čista, odstranjen mora biti prah, ostanki raznih materialov, izbokline in mora biti dovolj suha. 
Vlažnost ne sme biti večja od 3%. 
Pred pričetkom izvedbe hidroizolacijskih slojev je nad dilatacijskimi regami in eventuelnimi razpokami v 
podlagi potrebno položiti bitumenski trak z vložkom steklenega voala in posipom na spodnji strani. 
Bitumenski trak širine 20 cm je potrebno polagati z točkovnim lepljenjem samo na eni strani rege.  
 

Z načrtom predvideni bitumenski materiali so uporabljeni za naslednje vrste hidroizolacij: 
- zasutih zidov  
- tlakov na terenu  
- tlakov mokrih prostorov medetažnih konstrukcij 
Pri vseh talnih hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami. 
 
CEMENTNI ESTRIHI 
V tej vrsti del so zajeti sloji podnih konstrukcij, od nosilne stropne plošče do finalne talne obloge: 
toplotne izolacije, zvočne izolacije, parne zapore in betonski estrihi. 
Ostali sloji podnih konstrukcij so zajeti ločeno in sicer: 
- polnila in hidroizolacije so zajete v vrsti del Zidarska dela 
- podložni betoni v vrsti del Betonska dela 
- gramozni nasipi na terenu, v vrsti del  Zemeljska dela 
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvidene 
toplotne in zvočne izolacije. 
 
TEHNIČNI OPIS ZA IZDELAVO ARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA 
Način izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda SIST EN 13813. 
Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za tlačno in 
natezno trdnost. (opomba: ki jo mora predpisati projektant !!!) 
Hidroizolacijski sloj na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali zalepljene 
stike, biti brez mehurjev in mehaničnih poškodb, raven in čist. 
Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne 
obloge. 
Da se prepreči pokanje cementnega estriha je izvesti naslednje dilatacije: 
- konstruktivne  
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- zarezane 
- delovne 
- ob prodorih inštalacij 
Dilatacije cementnega estriha je izdelati: 
- na mestu konstruktivnih dilatacij 
- v odprtinah za vrata 
- na stikih s stenami 
- za večje površine: cementni estrih brez armature - površine 30 do 35 m2, armiran cementni 
estrih - površine do 100 m2 
Položaj dilatacijskih stikov je določiti na osnovi izračuna in po načrtu, kjer je določen njihov položaj, 
širina in način izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo zaobljeni. Vse 
dilatacije morajo biti zaprte. V spodnji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv material, gornji del pa se 
zapolni s trajno elastično maso ali profiliranim trakom.  
Zarezane dilatacije je izdelati: 
- za površine 20 do 30 m2 
- hodniki, na 4 m1 
Razpored dilatacij mora biti enakomeren. Idealna oblika površine med dilatacijskimi stiki je kvadrat. 
Dilatacijske stike je izvesti z armaturnimi palicami ∅ 6 mm, dolžine cca 30 cm, vgrajene v sredino estriha, 
polovica dolžine na vsako stran, pravokotno na dilatacijski stik. Armaturne palice je premazati s 
sredstvom, ki preprečuje sprijemanje z malto. Zarezane dilatacije so širine 3-4 mm, globine 1/2 do 1/3 
debeline estriha 
Robne dilatacije se izdelajo na stiku cementnega estriha z zidom in drugih elementov objekta ter ob 
prodorih inštalacij. Izdelajo se z odgovarjajočim materialom. Robne dilatacije je izvesti brez zvočnih 
mostov. Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izolacijskega 
materiala debeline 0,5 cm (preveri: po mojem poznavanju je to 1,0 cm !!!), višine minimalno kot je 
debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s čimer se prepreči prenos udarnega zvoka. 
Izogibati se je delovnih dilatacij. Izdelajo se na mestih prekinitve del, v kolikor je mogoče na mestih 
konstruktivnih, zarezanih ali robnih dilatacij. Zaključek delovne dilatacije je izvesti ravno in jih zaščititi s 
PVC folijo pred naglim izsuševanjem. 
Dilatacije na mestih prodora inštalacij in vzidanih elementov je izvesti z ločilnim slojem tako, da ni 
zvočnega mostu. 
 

Dilatacijska polja estrihov morajo biti usklajena z površinskim načrtom polaganja keramike in jih 
potrdi odgovorni projektant arhitekture! 
 

S popisom del je predvidena naslednja C tlačna trdnost za cementne estrihe: C16/20 
 
TOPLOTNE IN ZVOČNE IZOLACIJE 
Zvočne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni zvočnih 
mostov. 
Vgrajeni izolacijski materiali morajo ustrezati spodnjim standardom: 
SIST EN 13162:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – 
Specifikacija  
SIST EN 13163:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena 
(EPS) – Specifikacija  
SIST EN 13164:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena 
(XPS) – Specifikacija  
SIST EN 13165:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) 
– Specifikacija  
SIST EN 13166:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne pene (PF) – 
Specifikacija  
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SIST EN 13167:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – 
Specifikacija  
SIST EN 13168:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne (WW) – 
Specifikacija  
SIST EN 13169:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – 
Specifikacije  
SIST EN 13170:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – 
Specifikacija 
 
FASADERSKA DELA IN OBLOGE 
Dela zajemajo izvedbo fasade.  
Večinski del fasade je zastekljen, v aluminijastih okvirjih in deloma prekriti z aluminijasto barvano 
pločevino na sistemu sendvič panelov, vstavljeno v aluminijaste okvirje. 
 Dela se izvajajo s fasadnega odra, klasičnega cevnega ali montažnega iz tipskih elementov. Izvajalec 
izdela tehnološki načrt odra, katerega uporabo predhodno potrdi koordinator varnosti in zdravja pri 
delu. Ves čas gradnje se vodi kontrolni list odra. 
Delo je ročno, z ročnim horizontalnim transportom. Fasadni material se transportira s konzolnim 
dvigalom v paletah ali posamično na mesto blizu vgradnje. Pri izvedbi del je potrebno upoštevati 
vremenske pogoje. Dela lahko opravljajo delavci brez omejitev za delo na višini. 
 
OPIS FASADNIH KONSTRUKCIJ 
V opisu konstrukcij in materialov so navedene osnovne rešitve in zahteve, katere mora izvajalec 
upoštevati pri izdelavi kompletne dokumentacije za izvajanje del in izdelavi tehnoloških načrtov za 
proizvodnjo, vse prilagojeno tehnologiji izvajalca. Pri izdelavi dokumentacije za izvajanje del je potrebno 
upoštevati zahteve gradbene fizike, akustike in protipožarne varnosti. Projektna dokumentacija za razpis 
del je sestavljena iz načrta arhitekture, gradbenih konstrukcij in inštalacij. 
Aluminijski profili so na zunanji strani steklene fasade nevidni, minimalne širine (strukturna fasada). 
Fasada mora biti izdelana racionalno, s čim manj materiala. Fasada mora biti zasnovana in izvedena po 
najnovejših tehnoloških in tehničnih rešitvah tako za nosilno konstrukcijo, vse potrebne profile in tesnila, 
okovje za okna in vrata, in sestavljanje posameznih elementov.  
Sistem za čiščenja steklene fasade ni zajet s tem popisom del. 
Za vse nosilne elemente fasade mora izvajalec izdelati analizo konstrukcije, na osnovi katere določi 
velikost profilov posameznih elementov, sider in vijakov za pritrjevanje. Analizo konstrukcije za fasado 
mora biti usklajen z analizo konstrukcije objekta. Z analizo konstrukcije je upoštevati vse dodatne 
obremenitve kot so potres, veter in toplotni učinki. 
Obliko sider za pritrjevanje elementov fasade mora izvajalec oblikovati in dimenzionirati glede na 
konstrukcijsko rešitev fasade in nosilne konstrukcije objekta z upoštevanjem dodatnih obremenitev kot 
so potres, veter in toplotni učinki. 
Vsi matični in kniping vijaki, s katerimi so fasadni elementi vgrajeni v nosilno konstrukcijo objekta in s 
katerimi se sestavljajo elementi med seboj, morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla Prokron 11 special 
ali Prokron 12 special. Vsi vijaki morajo imeti atest o predpisani kvaliteti. 
Jekleni deli fasadne konstrukcije so predvideni iz materiala oznake Č.0345 in Č.0360. Vsi jekleni profili in 
deli nosilne kovinske konstrukcije morajo biti vroče pocinkani z minimalnim slojem cinka 125 mikrona. 
Vsa nosilna konstrukcija fasadnih elementov mora biti izdelana iz aluminijskih profilov, s prekinjenim 
toplotnim mostom. Izvajalec fasade mora oblikovati in dimenzionirati nosilno aluminijsko konstrukcijo 
glede na sistemsko rešitev fasade in vseh dodatnih obremenitev kot so potres in veter.  
Skupna debelina polnih steklo-panelov mora ustrezati toplotnim zahtevam, zahtevam ognje-odpornosti 
in je odvisna od konstrukcije steklo-panela (z ventilacijskim slojem). Izvajalec fasade mora izdelati 
toplotni izračun za steklo panel. Vsi elementi fasade morajo biti izdelani iz negorljivega materiala. 
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SIST EN 13167:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – 
Specifikacija  
SIST EN 13168:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne (WW) – 
Specifikacija  
SIST EN 13169:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – 
Specifikacije  
SIST EN 13170:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – 
Specifikacija 
 
FASADERSKA DELA IN OBLOGE 
Dela zajemajo izvedbo fasade.  
Večinski del fasade je zastekljen, v aluminijastih okvirjih in deloma prekriti z aluminijasto barvano 
pločevino na sistemu sendvič panelov, vstavljeno v aluminijaste okvirje. 
 Dela se izvajajo s fasadnega odra, klasičnega cevnega ali montažnega iz tipskih elementov. Izvajalec 
izdela tehnološki načrt odra, katerega uporabo predhodno potrdi koordinator varnosti in zdravja pri 
delu. Ves čas gradnje se vodi kontrolni list odra. 
Delo je ročno, z ročnim horizontalnim transportom. Fasadni material se transportira s konzolnim 
dvigalom v paletah ali posamično na mesto blizu vgradnje. Pri izvedbi del je potrebno upoštevati 
vremenske pogoje. Dela lahko opravljajo delavci brez omejitev za delo na višini. 
 
OPIS FASADNIH KONSTRUKCIJ 
V opisu konstrukcij in materialov so navedene osnovne rešitve in zahteve, katere mora izvajalec 
upoštevati pri izdelavi kompletne dokumentacije za izvajanje del in izdelavi tehnoloških načrtov za 
proizvodnjo, vse prilagojeno tehnologiji izvajalca. Pri izdelavi dokumentacije za izvajanje del je potrebno 
upoštevati zahteve gradbene fizike, akustike in protipožarne varnosti. Projektna dokumentacija za razpis 
del je sestavljena iz načrta arhitekture, gradbenih konstrukcij in inštalacij. 
Aluminijski profili so na zunanji strani steklene fasade nevidni, minimalne širine (strukturna fasada). 
Fasada mora biti izdelana racionalno, s čim manj materiala. Fasada mora biti zasnovana in izvedena po 
najnovejših tehnoloških in tehničnih rešitvah tako za nosilno konstrukcijo, vse potrebne profile in tesnila, 
okovje za okna in vrata, in sestavljanje posameznih elementov.  
Sistem za čiščenja steklene fasade ni zajet s tem popisom del. 
Za vse nosilne elemente fasade mora izvajalec izdelati analizo konstrukcije, na osnovi katere določi 
velikost profilov posameznih elementov, sider in vijakov za pritrjevanje. Analizo konstrukcije za fasado 
mora biti usklajen z analizo konstrukcije objekta. Z analizo konstrukcije je upoštevati vse dodatne 
obremenitve kot so potres, veter in toplotni učinki. 
Obliko sider za pritrjevanje elementov fasade mora izvajalec oblikovati in dimenzionirati glede na 
konstrukcijsko rešitev fasade in nosilne konstrukcije objekta z upoštevanjem dodatnih obremenitev kot 
so potres, veter in toplotni učinki. 
Vsi matični in kniping vijaki, s katerimi so fasadni elementi vgrajeni v nosilno konstrukcijo objekta in s 
katerimi se sestavljajo elementi med seboj, morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla Prokron 11 special 
ali Prokron 12 special. Vsi vijaki morajo imeti atest o predpisani kvaliteti. 
Jekleni deli fasadne konstrukcije so predvideni iz materiala oznake Č.0345 in Č.0360. Vsi jekleni profili in 
deli nosilne kovinske konstrukcije morajo biti vroče pocinkani z minimalnim slojem cinka 125 mikrona. 
Vsa nosilna konstrukcija fasadnih elementov mora biti izdelana iz aluminijskih profilov, s prekinjenim 
toplotnim mostom. Izvajalec fasade mora oblikovati in dimenzionirati nosilno aluminijsko konstrukcijo 
glede na sistemsko rešitev fasade in vseh dodatnih obremenitev kot so potres in veter.  
Skupna debelina polnih steklo-panelov mora ustrezati toplotnim zahtevam, zahtevam ognje-odpornosti 
in je odvisna od konstrukcije steklo-panela (z ventilacijskim slojem). Izvajalec fasade mora izdelati 
toplotni izračun za steklo panel. Vsi elementi fasade morajo biti izdelani iz negorljivega materiala. 
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Proizvajalec aluminijskih profilov in pločevine mora skupaj z materialom dati atest o kvaliteti proizvodov, 
iz katerih se izdeluje fasadna konstrukcija in ostali elementi fasade. 
Aluminijski profili in pločevina morajo biti površinsko obdelani z barvanjem z elektro-statsko nanešeno 
barvo v prahu. Površinska obdelava mora biti izvedena enako kot izbran vzorec, ki je potrjen s strani 
projektanta. Ton površinske obdelave mora biti enakomeren in brez napak in je po izbiri projektanta. 
Horizontalno in poševno vgrajeno steklo mora biti varnostno - lepljeno in mora prenesti obremenitve 
zaradi čiščenja stekel. 
Vsa vgrajena stekla morajo biti iste barve in tona, barva stekla za polne elemente mora biti usklajena z 
barvo stekel za zasteklitev. Površine stekel morajo biti popolnoma ravne in gladke, slika v steklu ne sme 
imeti nobenih deformacij. Ton barve stekla je po izbiri projektanta. 
Srednja vrednost zvočne izoliranosti fasadnih elementov oziroma celotnega sestava fasade ne sme biti 
manjša od 36 dB. 
Vodo-nepropustnost stikov nosilne konstrukcije fasade, okenskih kril, vrat in steklenih površin mora 
zadoščati najmanj predpisanim zahtevam (Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah, TSG-1-004), ki določajo vodo-nepropustnost in zrakotesnost. 
Sestavni deli fasadnih elementov so tudi posebno oblikovani profili izdelani iz aluminijske pločevine, za 
izvedbo stika spuščenega stropa s fasadnim elementom. Površinska obdelava profilov je po izbiri 
projektanta. 
Okovje za vsa okenska krila, mora biti ustrezno glede na način odpiranja, ustrezne nosilnosti in 
sestavljeno iz spon okoli katerih se okensko krilo odpira, kljuke in ključavnice s katero se okenska krila 
zaklepajo. Vse okovje mora biti izdelano iz materiala visoke kvalitete. 
Vratna krila morajo biti opremljena s potrebnim okovjem, z zapirali ki so vgrajeni v tla in samodejno 
vračajo odprto vratno krilo v zaprt položaj, ključavnico in ročajem. Ključavnica ima cilindrični vložek za 
generalni ključ po grupah prostorov, izvedbe po posebnem načrtu v soglasju z Investitorjem. Vse 
elemente okovja izbere projektant pred vgrajevanjem.  
 
KROVSKA DELA  
Streha nad objektoma je narejena po sistemu obrnjene ravne strehe s finalnim tankim vegetacijskim 
slojem – ekstenzivno zeleno streh. 
Pri izvajanju del je potrebno delovne površine zaščiti pred nevarnostjo padca v globino. Obvezna je 
uporaba varovalnih sredstev. 
Transporti po strehi so ročni. Transport materiala na streho se izvaja z žerjavom. 
Material se na strehe transportira z žerjavom, horizontalni transporti so ročni. 
Pri izvedbi hidro-izolacijskih del ter izvajanju premazov je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev teh 
materialov. Hidroizolacije se izdela ročno s polaganjem in varjenjem trakov izolacije ter z izvedbo 
premazov. Delavci morajo biti ustrezno usposobljeni za delo z varilnimi aparati in opremljeni z ustrezno 
zaščitno opremo. 
Delovne površine in delavci morajo biti zaščiteni pred padcem v globino. 
 
KROVSKA DELA – RAVNA STREHA 
V načrtu je predvidena ravna streha sestavljena iz toplotne izolacije, hidro izolacije in zaščite. V tej vrsti 
del so zajete parne zapore, toplotne in hidro izolacije. Naklonski beton in zaščitni sloji so zajeti ločeno. 
Vsa krovska dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.  
Vse estrihe in betonske plošče je izdelati po navodilu projektanta gradbenih konstrukcij, ki so zajete med 
zidarskimi deli. 
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvidene hidro 
in toplotne izolacije. 
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TOPLOTNA IZOLACIJA 
Toplotna izolacija se pri polaganju ne sme poškodovati, na površini mora ostati ravna in pripravljena za 
vgradnjo naslednjih slojev. Toplotno izolacijo je pri polaganju zaščititi pred prodorom atmosferske vode 
v njo. Zaščito je izvesti tako, da se izvede vsak dan samo toliko toplotne izolacije, kolikor se jo lahko 
pokrije ali zaščiti z hidroizolacijo, ali da se zaščita proti atmosferski vodi naredi začasno na drugi način.  
Toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni 
toplotnih mostov. 
 
STREŠNI KOTLIČKI 
Strešni kotlički za ravne strehe so serijske proizvodnje z vgrajenimi grelci, za odvodno cev po načrtu 
inštalacij. Razvod elektro inštalacij do kotličkov in odvodne cevi za vodo, je zajet v načrtu inštalacij. 
Vgradnja kotlička v ravno ali pločevinasto streho mora biti vodotesna. V pločevinasti strehi je stik 
kotlička s pločevinasto strešno kritino izvesti z nevtralnim slojem, ki preprečuje kemično reakcijo 
(premaz, folije in podobno). Kotlički morajo po kvaliteti ustrezati standardu DIN 19599. 
 
JEKLENE KONSTRUKCIJE 
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij 
kot je navedeno v načrtu konstrukcije objekta. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično 
pravilno in po pravilih stroke.  
Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način 
kot je navedeno v načrtu konstrukcije objekta. 
Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, 
ki so v končni fazi vidne, vse zvare brusiti gladko in ravno do površine profila. Vsa jeklena konstrukcija je 
zaščitena proti koroziji, zaščito je izvesti na način, odvisno od vrste konstrukcije, mesta vgradnje in 
izbranega sistema finalnega površinskega premaza: 
- čiščenje vseh površin pred montažo s peskanjem obdelave Sa 2,5 po SIST EN ISO 8501 in 
 odpraševanje 
- temeljna barva v debelini sloja minimalno 30 mikronov kot osnovni antikorozivni premaz 
 izveden v obratu 
- finalna površinska obdelava s pleskanjem je zajeta v vrsti del B23.  
 
Slikopleskarska dela 
Za jekleno konstrukcijo ki je stalno izpostavljena vremenskim vplivom, je osnovno antikorozivno zaščito 
izvesti z vročim cinkanjem. 
Izvedba in sistem morata ustrezati SIST EN ISO 12944. 
Standardi o protikorozijski zaščiti: 
SIST EN ISO 8501-1,2,3,4: priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - 
vizualno ocenjevanje čistosti površine, 
SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8: barve in laki – korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi 
premaznimi sistemi, 
SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna primerjava barve premaza, 
SIST EN ISO 14713: antikorozijska zaščita železnih in jeklenih konstrukcij - cinkove in aluminijeve 
prevleke - smernice, 
SIST EN ISO 1461: prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - specifikacije in 
metode preskušanja 
Standardi za izvedbo jeklenih konstrukcij: SIST EN 1090-1, 2 in 3 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor 
želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z 
detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko 
projektant s podpisom potrdi risbe. 
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TOPLOTNA IZOLACIJA 
Toplotna izolacija se pri polaganju ne sme poškodovati, na površini mora ostati ravna in pripravljena za 
vgradnjo naslednjih slojev. Toplotno izolacijo je pri polaganju zaščititi pred prodorom atmosferske vode 
v njo. Zaščito je izvesti tako, da se izvede vsak dan samo toliko toplotne izolacije, kolikor se jo lahko 
pokrije ali zaščiti z hidroizolacijo, ali da se zaščita proti atmosferski vodi naredi začasno na drugi način.  
Toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni 
toplotnih mostov. 
 
STREŠNI KOTLIČKI 
Strešni kotlički za ravne strehe so serijske proizvodnje z vgrajenimi grelci, za odvodno cev po načrtu 
inštalacij. Razvod elektro inštalacij do kotličkov in odvodne cevi za vodo, je zajet v načrtu inštalacij. 
Vgradnja kotlička v ravno ali pločevinasto streho mora biti vodotesna. V pločevinasti strehi je stik 
kotlička s pločevinasto strešno kritino izvesti z nevtralnim slojem, ki preprečuje kemično reakcijo 
(premaz, folije in podobno). Kotlički morajo po kvaliteti ustrezati standardu DIN 19599. 
 
JEKLENE KONSTRUKCIJE 
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij 
kot je navedeno v načrtu konstrukcije objekta. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično 
pravilno in po pravilih stroke.  
Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način 
kot je navedeno v načrtu konstrukcije objekta. 
Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, 
ki so v končni fazi vidne, vse zvare brusiti gladko in ravno do površine profila. Vsa jeklena konstrukcija je 
zaščitena proti koroziji, zaščito je izvesti na način, odvisno od vrste konstrukcije, mesta vgradnje in 
izbranega sistema finalnega površinskega premaza: 
- čiščenje vseh površin pred montažo s peskanjem obdelave Sa 2,5 po SIST EN ISO 8501 in 
 odpraševanje 
- temeljna barva v debelini sloja minimalno 30 mikronov kot osnovni antikorozivni premaz 
 izveden v obratu 
- finalna površinska obdelava s pleskanjem je zajeta v vrsti del B23.  
 
Slikopleskarska dela 
Za jekleno konstrukcijo ki je stalno izpostavljena vremenskim vplivom, je osnovno antikorozivno zaščito 
izvesti z vročim cinkanjem. 
Izvedba in sistem morata ustrezati SIST EN ISO 12944. 
Standardi o protikorozijski zaščiti: 
SIST EN ISO 8501-1,2,3,4: priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - 
vizualno ocenjevanje čistosti površine, 
SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8: barve in laki – korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi 
premaznimi sistemi, 
SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna primerjava barve premaza, 
SIST EN ISO 14713: antikorozijska zaščita železnih in jeklenih konstrukcij - cinkove in aluminijeve 
prevleke - smernice, 
SIST EN ISO 1461: prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - specifikacije in 
metode preskušanja 
Standardi za izvedbo jeklenih konstrukcij: SIST EN 1090-1, 2 in 3 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor 
želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z 
detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko 
projektant s podpisom potrdi risbe. 
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Projektno dokumentacijo PZI in PID (delavniške načrte) mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije, po 
Načrtu gradbenih konstrukcij. PZI načrte (delavniške načrte) mora pregledati in s podpisom potrditi 
projektant gradbenih konstrukcij in arhitekt. 
 
KLJUČAVNIČARSKA DELA 
Dela zajemajo dobavo in montažo kovinskih podbojev za vrata različnih dimenzij in namembnosti, 
vgradnjo različnih kovinskih profilov kot podpora ograjam, fasadnim oknom, vratom, vgradnjo kovinskih 
podpornih stebrov, izvedbo kovinskih ograj različnih sestav in oblik, dobavo in vgradnjo kovinskih vrat 
različnih dimenzij in namembnosti, dobavo in montažo alu rešetk. 
Pri montaži se uporabljajo osebna zaščitna sredstva, lestve in delovni odri. 
Za varjenje na višini se uporabijo premični odri ali odri na stolicah. Vsi kovinski elementi se izdelajo v 
delavnici in se kot končni izdelek ročno vgradijo na objektu. Varjenje in vijačenje je ročno. 
Vsi elementi ključavničarskih del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala 
kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim 
predpisom in normam. 
Elementi za vgrajevanje ključavničarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo) morajo biti takih dimenzij in 
nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni. Vse nosilne elemente je dimenzionirati z 
analizo konstrukcij. Vse dimenzije posameznih elementov navedene v opisih so okvirne in jih je glede 
nosilnosti potrebno dimenzionirati z analizo konstrukcij. 
Površina posameznih elementov na varjenih stikih mora biti ravna in gladka, brez vzboklin ali vdolbin ter 
brušena. V vsaki postavki posebej je navedena tudi kvaliteta finalne površinske obdelave. 
Za elemente, ki so finalno površinsko obdelani z barvanjem, je barvanje izvesti na naslednji način: 
- čiščenje vseh površin pred montažo s peskanjem obdelave Sa 2,5 po EN ISO 8501 in 
 odpraševanje 
- 1× premaz z alkidno temeljno barvo v debelini sloja 30-40 mikrona kot osnovni antikorozivni 
 premaz, izvedeno v proizvodnem obratu pred montažo na objektu 
- finalna površinska obdelava je zajeta v vrsti del »Slikopleskarska dela«. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor 
želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z 
detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko 
arhitekt s podpisom potrdi risbe. 
Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke. Sestavni del 
Ključavničarskih del je tudi pokrivanje stika elementa s konstrukcijo v katero se vgrajujejo, na način ki ga 
določi izvajalec del v tehnoloških risbah za proizvodnjo. 
 
10.  MIZARSKA DELA 
Ta dela obsegajo dobavo in izvedbo lesenih lamel različnih sestav oz. oblik, dobavo in vgradnjo lesenih 
vrat. 
Transporti do mesta vgradnje ter montaže se izvedejo ročno, vijačenje in pritrjevanje z lahkim 
električnim orodjem. Montaža se izvaja s pomočjo lestev in pomičnih odrov. Pri montaži je upoštevati 
tehnična navodila proizvajalcev. 
Sestavni del vrat so po možnosti potrebni kovinski profili za ojačitev robov odprtin, na katere se 
pritrjujejo okvirji. Obliko in dimenzijo ojačitev robov določi izvajalec, odvisna pa je od teže vrat in vrste 
stene, v katero se vgrajujejo. Profili za ojačitev robov odprtin morajo biti vgrajeni v steno tako, da 
nobena površina profila ne izstopa iz stene. 
Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, 
debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij.  
Okovje zajema spone, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah pri dvokrilnih vratih, vrsta okovja pa je 
odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi 
projektant. 
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Ključavnica ima cilindrični vložek za generalni ključ po grupah prostorov, izvedbe po posebnem načrtu v 
soglasju z Investitorjem. 
Vratne spone morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število spon je določiti z analizo 
konstrukcij, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je potrebno vgraditi minimalno tri spone. 
Neoprenska tesnila za tesnjenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti. 
Vrsta in kvaliteta lesa za izdelavo vrat mora ustrezati klimatskim zahtevam in temperaturnim 
obremenitvam v pogledu funkcije, stabilnosti, varnosti, natančnosti in življenjske dobe. Izbran les za 
izdelavo vrat mora biti obstojen, odporen na zunanje vplive in temperaturne razlike, odporen pred 
napadom škodljivcev, primeren za izbrano površinsko obdelavo, lepega izgleda pri naravni površinski 
obdelavi in enakomerne rasti. Pri konstruiranju posameznih elementov mora izvajalec izbrati ustrezen 
les in upoštevati delovanje lesa.  
Vgrajevanje vrat mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje vrat in na 
gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično in 
čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. 
Vsa vrata in so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor 
želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z 
detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko 
arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. 
Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni 
v detajlnem opisu za vsako vrsto posebej: 
- eventualno potrebne ojačitve robov v stenah 
- kovinski RF ali medeninasti profili za izvedbo praga, v kolikor ni nivo tlaka na obeh straneh vrat v 
 isti višini 
- zaključne letvice 
- neoprenska tesnila za tesnjenje 
- finalna površinska obdelava 
 
Zvočna izoliranost 
Vrata so glede na zahtevano zvočno izolacijo razdeljena v naslednje kategorije: 
- Rwmin 25 dB 
- Rwmin 29 dB 
Sestava vratnega krila in tehnologija izvajanja se prepušča izvajalcu, in mora ustrezati zahtevani zvočni 
izoliranosti. Debelina vratnega krila je 40 do 50 mm. 
Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevani 
zvočni izoliranosti, enako kot vrata sama. Izvajalec vrat je dolžan predložiti dokazilo o zvočni izoliranosti 
po veljavnih predpisih. 
Da se doseže zahtevana zvočna izoliranost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila. 
 
12.  STEKLARSKA DELA 
Ta dela zajemajo dobavo in vgradnjo steklenih vrat. 
Dela izvaja referenčni podizvajalec. 
Vertikalni in horizontalni transporti so ročni, pritrjevanje je ročno, z drobnim električnim orodjem. 
Posebno pozornost je nameniti transportiranju stekel in začasnemu skladiščenju le-teh v izogib 
poškodbam delavcev in samega materiala. 
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normativom. 
V tej vrsti del so zajeta samo steklena vrata v objektu, ki so izvedene od tlaka do spuščenega stropa. Nad 
spuščenim stropom so montažne stene izvedene po tehnologiji izvajalca, ki pa morajo dosegati 
zahtevane karakteristike steklene stene. 
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Ključavnica ima cilindrični vložek za generalni ključ po grupah prostorov, izvedbe po posebnem načrtu v 
soglasju z Investitorjem. 
Vratne spone morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število spon je določiti z analizo 
konstrukcij, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je potrebno vgraditi minimalno tri spone. 
Neoprenska tesnila za tesnjenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti. 
Vrsta in kvaliteta lesa za izdelavo vrat mora ustrezati klimatskim zahtevam in temperaturnim 
obremenitvam v pogledu funkcije, stabilnosti, varnosti, natančnosti in življenjske dobe. Izbran les za 
izdelavo vrat mora biti obstojen, odporen na zunanje vplive in temperaturne razlike, odporen pred 
napadom škodljivcev, primeren za izbrano površinsko obdelavo, lepega izgleda pri naravni površinski 
obdelavi in enakomerne rasti. Pri konstruiranju posameznih elementov mora izvajalec izbrati ustrezen 
les in upoštevati delovanje lesa.  
Vgrajevanje vrat mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje vrat in na 
gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično in 
čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. 
Vsa vrata in so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor 
želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z 
detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko 
arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. 
Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni 
v detajlnem opisu za vsako vrsto posebej: 
- eventualno potrebne ojačitve robov v stenah 
- kovinski RF ali medeninasti profili za izvedbo praga, v kolikor ni nivo tlaka na obeh straneh vrat v 
 isti višini 
- zaključne letvice 
- neoprenska tesnila za tesnjenje 
- finalna površinska obdelava 
 
Zvočna izoliranost 
Vrata so glede na zahtevano zvočno izolacijo razdeljena v naslednje kategorije: 
- Rwmin 25 dB 
- Rwmin 29 dB 
Sestava vratnega krila in tehnologija izvajanja se prepušča izvajalcu, in mora ustrezati zahtevani zvočni 
izoliranosti. Debelina vratnega krila je 40 do 50 mm. 
Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevani 
zvočni izoliranosti, enako kot vrata sama. Izvajalec vrat je dolžan predložiti dokazilo o zvočni izoliranosti 
po veljavnih predpisih. 
Da se doseže zahtevana zvočna izoliranost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila. 
 
12.  STEKLARSKA DELA 
Ta dela zajemajo dobavo in vgradnjo steklenih vrat. 
Dela izvaja referenčni podizvajalec. 
Vertikalni in horizontalni transporti so ročni, pritrjevanje je ročno, z drobnim električnim orodjem. 
Posebno pozornost je nameniti transportiranju stekel in začasnemu skladiščenju le-teh v izogib 
poškodbam delavcev in samega materiala. 
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normativom. 
V tej vrsti del so zajeta samo steklena vrata v objektu, ki so izvedene od tlaka do spuščenega stropa. Nad 
spuščenim stropom so montažne stene izvedene po tehnologiji izvajalca, ki pa morajo dosegati 
zahtevane karakteristike steklene stene. 
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Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, 
debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij.  
Okovje zajema spone, ročaj, ključavnico in zapah pri dvokrilnih vratih, vrsta okovja pa je odvisna od 
zahtevanega namena vrat.  
Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Ključavnica ima cilindrični 
vložek za generalni ključ po grupah prostorov, izvedbe po posebnem načrtu v soglasju z Investitorjem. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor 
želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z 
detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko 
arhitekt s podpisom potrdi risbe. 
Vrata je izdelati iz kaljenega Float stekla debeline 10 mm. Okovje za odpiranje je vgrajeno v tlak in na 
stekleno pregrado nad vratnim krilom, ki mora biti prav tako iz kaljenega stekla debeline 10 mm. 
Nadsvetloba nad vratnim krilom je pritrjena na vratni okvir. Vratno krilo se odpira za 90°. Vrata morajo 
biti opremljena z ročajem. Okovje za odpiranje mora biti izvedbe, da samodejno vrača odprto vratno 
krilo v zaprt položaj. Sestavni del vrat je vratni kovinski podboj, na katerega se pritrjujejo vrata in 
nadsvetloba. Kovinski podboj je enake izvedbe kot za ostala vrata. 
 
13.  KERAMIČARSKA DELA 
Dela obsegajo dobavo in vgradnjo talnih in stenskih oblog iz keramičnih ploščic po izboru 
investitorja/projektanta. 
Dela se izvajajo ročno, z ročnim horizontalnih in vertikalnim transportom materiala. 
Pri delu je potrebno upoštevati varnostne napotke proizvajalcev izravnalnih in lepilnih mas. 
Pri rezanju in morebitnem brušenju kamnitih plošč in prefabriciranih betonskih elementov morajo 
delavci uporabljati osebna zaščitna sredstva za oči in dihalne organe, ta dela je potrebno izvajati na 
prostem zaradi nastajanja prahu. 
Pri oblaganju sten si pomagamo z delovnimi odri na stolicah, če je to potrebno. 
 

Tehnični pogoji za izvajanje 
Posebno pozornost je posvetiti predelnim stenam, ki so zaradi občasnih deformacij konstrukcije, 
izpostavljene obtežbam pritiska na površini zida. Širina stikov in dilatacij mora odgovarjati maksimalnim 
občasnim deformacijam konstrukcije. 
Keramičarska dela se lahko izvajajo, ko so prostori ometani, vzidana vrata in preizkušena inštalacija. 
Preboji inštalacij na keramičnih ploščicah morajo biti izvedeni natančno, velikosti izsekov ne večji kot je 
potrebno in ploščice za prebijanje ne smejo počiti. 
Upoštevati je določila SIST-TP CEN/TR 13548. 
 

Malta za vgrajevanje ploščic 
Cementna malta mora biti izdelana iz mešanice cementa, peska in vode, po potrebi z dodatki za hitrejše 
vezanje malte in plastifikatorji. Prostorninsko razmerje sestavin malte je odvisen od namena uporabe 
malte: 
- za oblaganje v objektu: 1:3 
 

Pred pričetkom izvajanja keramične obloge je površino pregledati, ali je površina očiščena praha, ostalih 
umazanij, ali je ravna, suha in pripravljena za izvajanje del. 
Podlaga za polaganje keramičnih ploščic ne sme vsebovati aktivne soli, ne sme biti mastna, mora biti 
dovolj čvrsta, ne sme biti razpokana, zmrznjena in nevezana, ravna in ne sme prekomerno vpijati vlage. 
Površina končane keramične obloge mora biti popolnoma ravna ali v naklonu proti odtokom, z 
enakomerno širokimi stiki. 
Ploščice se polagajo "stik na stik" ali z fugo max 1,5mm. 
 
Vgrajevanje keramičnih ploščic z lepili 
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Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem, kadar je podloga ravna, gladka in čvrsta. 
Površina na katero se lepijo keramične ploščice mora biti: 
- ravna, gladka in čista 
- čvrstost podlage mora biti trajna in v objektu ne sme biti manjša od čvrstosti podaljšane 
cementne malte 
 -vsako podlago je pred pričetkom del očistiti masti, praha, aktivnih snovi in ostalih umazanij. 
- vertikalna, na stiku dveh zidov izvedena pod kotom 90°, vidni robovi ploščic morajo biti glazirani.  
- zid mora pripravljen za oblaganje z lepljenjem mora biti postavljen tako, da omogoča lepljenje 
keramičnih ploščic z lepilom v sloju debeline 6 do 8 mm, odvisno od debeline ploščice in lepila. 
- za elemente konstrukcij iz litega betona mora biti opaž tak, da zagotovi gladko  in ravno 
površino. Merilo za gladkost je površina zaribane malte. 
Lepljenje s suhim hidravličnim lepilom, kateremu so dodani aditivi 
Uporabljajo se v vlažnih prostorih kot so sanitarije in kuhinje, zaradi večje odpornosti na vlago. Masa za 
lepilo je v prahu in se pripravlja po navodilu proizvajalca lepila. 
Ta vrsta lepila se ne nanaša na keramične ploščice ampak direktno na podlogo. Za nanašanje lepila na 
podlago se uporablja nazobčana lopatica ali gladilka, debelina sloja lepila je 3 do 6 mm. Ploščice se pred 
polaganjem namočijo v vodo in se polagajo na podlago prevlečeno z lepilom.  
 
DETAJLNI OPIS IZVEDBE KERAMIČARSKIH DEL 
Obloga sten s keramičnimi ploščicami 
Obloga zidov s keramičnimi ploščicami, loščene površine, ploščice morajo biti I. kvalitete, vzorca in barve 
po izbiri projektanta. Oblaganje zidnih površin je izvesti popolnoma ravno in vertikalno, brez valov, 
izboklin in vdolbin, z enakomernimi stiki širine 2 mm. Polaganje je z lepljenjem na betonske zidove ali 
ometane zidane predelne stene, lepilo mora biti odporno na vlago. Horizontalne stike je izvesti 
neprekinjeno v isti višini po celem prostoru, in vertikalne stike povsem vertikalno, stik na stik. Stiki 
morajo biti polnjeni z maso ustrezne kvalitete in barve usklajeno z izbrano barvo keramičnih ploščic, po 
izbiri projektanta. Višina keramične obloge je do spuščenega stropa.  
Stene ob tuš kabinah morajo biti predhodno zaščitene proti vlagi z hidroizolacijskim premazom.  
Talna obloga s keramičnimi ploščicami 
Obloga tal s keramičnimi ploščicami, loščene površine, ploščice morajo biti I. kvalitete, vzorca in barve 
po izbiri projektanta. Površina tal obložena s keramičnimi ploščicami mora biti popolnoma ravna, 
horizontalna ali s potrebnim padcem, brez valov, izboklin ali udrtin, ter s stiki enakomerne širine 2 mm, 
polnjeni z ustrezno polnilno maso, barve po izbiri projektanta. Polaganje je z lepljenjem na betonsko 
podlago, v lepilo odporno na vlago. V prostorih, kjer stene niso obložene s keramičnimi ploščicami, je 
izvesti stenski zaključek tlaka, obrobo višine 10 cm z enakimi ploščicami kot za tlak. Gornji vidni rob 
keramične ploščice za obrobo mora biti originalen in ne rezan. 
 
14.  SLIKOPLESKARSKA DELA 
V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja sten in stropov, pleskanje ključavničarskih elementov in 
protiprašni premaz cementnega estriha. Vse ostale površinske obdelave so zajete v ostalih vrstah 
zaključnih gradbenih del. 
Pri izvedbi premazov in slikanju površin je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev teh materialov in 
uporabljati zaščitna sredstva za dihalne organe.  
Pri brušenju betonskih površin je ob zaščiti dihal obvezno uporabljati tudi zaščito za oči. Dela se izvajajo z 
lahkim električnim orodjem. 
Pri izvajanju slikopleskarskih del se uporabljajo lestve in pomični lahki odri, stolice. Transport materiala 
se bo vršil ročno. 
Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. 
Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih 
naročiti material in izvesti slikopleskarska dela. 
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Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem, kadar je podloga ravna, gladka in čvrsta. 
Površina na katero se lepijo keramične ploščice mora biti: 
- ravna, gladka in čista 
- čvrstost podlage mora biti trajna in v objektu ne sme biti manjša od čvrstosti podaljšane 
cementne malte 
 -vsako podlago je pred pričetkom del očistiti masti, praha, aktivnih snovi in ostalih umazanij. 
- vertikalna, na stiku dveh zidov izvedena pod kotom 90°, vidni robovi ploščic morajo biti glazirani.  
- zid mora pripravljen za oblaganje z lepljenjem mora biti postavljen tako, da omogoča lepljenje 
keramičnih ploščic z lepilom v sloju debeline 6 do 8 mm, odvisno od debeline ploščice in lepila. 
- za elemente konstrukcij iz litega betona mora biti opaž tak, da zagotovi gladko  in ravno 
površino. Merilo za gladkost je površina zaribane malte. 
Lepljenje s suhim hidravličnim lepilom, kateremu so dodani aditivi 
Uporabljajo se v vlažnih prostorih kot so sanitarije in kuhinje, zaradi večje odpornosti na vlago. Masa za 
lepilo je v prahu in se pripravlja po navodilu proizvajalca lepila. 
Ta vrsta lepila se ne nanaša na keramične ploščice ampak direktno na podlogo. Za nanašanje lepila na 
podlago se uporablja nazobčana lopatica ali gladilka, debelina sloja lepila je 3 do 6 mm. Ploščice se pred 
polaganjem namočijo v vodo in se polagajo na podlago prevlečeno z lepilom.  
 
DETAJLNI OPIS IZVEDBE KERAMIČARSKIH DEL 
Obloga sten s keramičnimi ploščicami 
Obloga zidov s keramičnimi ploščicami, loščene površine, ploščice morajo biti I. kvalitete, vzorca in barve 
po izbiri projektanta. Oblaganje zidnih površin je izvesti popolnoma ravno in vertikalno, brez valov, 
izboklin in vdolbin, z enakomernimi stiki širine 2 mm. Polaganje je z lepljenjem na betonske zidove ali 
ometane zidane predelne stene, lepilo mora biti odporno na vlago. Horizontalne stike je izvesti 
neprekinjeno v isti višini po celem prostoru, in vertikalne stike povsem vertikalno, stik na stik. Stiki 
morajo biti polnjeni z maso ustrezne kvalitete in barve usklajeno z izbrano barvo keramičnih ploščic, po 
izbiri projektanta. Višina keramične obloge je do spuščenega stropa.  
Stene ob tuš kabinah morajo biti predhodno zaščitene proti vlagi z hidroizolacijskim premazom.  
Talna obloga s keramičnimi ploščicami 
Obloga tal s keramičnimi ploščicami, loščene površine, ploščice morajo biti I. kvalitete, vzorca in barve 
po izbiri projektanta. Površina tal obložena s keramičnimi ploščicami mora biti popolnoma ravna, 
horizontalna ali s potrebnim padcem, brez valov, izboklin ali udrtin, ter s stiki enakomerne širine 2 mm, 
polnjeni z ustrezno polnilno maso, barve po izbiri projektanta. Polaganje je z lepljenjem na betonsko 
podlago, v lepilo odporno na vlago. V prostorih, kjer stene niso obložene s keramičnimi ploščicami, je 
izvesti stenski zaključek tlaka, obrobo višine 10 cm z enakimi ploščicami kot za tlak. Gornji vidni rob 
keramične ploščice za obrobo mora biti originalen in ne rezan. 
 
14.  SLIKOPLESKARSKA DELA 
V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja sten in stropov, pleskanje ključavničarskih elementov in 
protiprašni premaz cementnega estriha. Vse ostale površinske obdelave so zajete v ostalih vrstah 
zaključnih gradbenih del. 
Pri izvedbi premazov in slikanju površin je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev teh materialov in 
uporabljati zaščitna sredstva za dihalne organe.  
Pri brušenju betonskih površin je ob zaščiti dihal obvezno uporabljati tudi zaščito za oči. Dela se izvajajo z 
lahkim električnim orodjem. 
Pri izvajanju slikopleskarskih del se uporabljajo lestve in pomični lahki odri, stolice. Transport materiala 
se bo vršil ročno. 
Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. 
Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih 
naročiti material in izvesti slikopleskarska dela. 
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SLIKANJE STEN IN STROPOV Z DISPERZIJSKO BARVO 
Disperzijska barva je tovarniško izdelano premazno sredstvo, katere izveden premaz je v vodi netopljiv. 
Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne 
strukture, mora biti odporna na pranje z vodo in pri tem ne sme menjati tona barve. Nanaša se na 
podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve. 
Izvajanje del 
Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končani površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali 
valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko 
je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti 
izvedeni čisto. Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. 
Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rje, cementna 
malta in drugo. 
Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani 
finalni premaz. 
Izravnava ometanih površine z disperzijskim kitom zajema: 
- brušenje in čiščenje 
- nevtraliziranje 
- kitanje manjših poškodb in razpok 
- impregnacija 
- 2 × izravnava z disperskim kitom in brušenje 
Izravnava betonskih površin z disperzijskim kitom zajema: 
- odpraševanje 
- miniziranje armature 
- kitanje manjših poškodb in stikov opažnih plošč 
- 2 × izravnava z disperzijskim kitom in brušenje 
Izravnava montažnih predelnih sten iz mavčno kartonskih oz. cementnih plošč zajema: 
- odpraševanje 
- kitanje manjših poškodb in razpok 
- impregnacija, premaz za nevtralizacijo površin mavčno kartonskih oz. cementnih plošč 
- 2 × izravnava z disperskim kitom in brušenje 
Premaz stene s disperzijsko barvo brez izravnave podlage zajema: 
- odpraševanje 
- miniziranje armature 
- osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve 
- končni premaz najmanj 2×, po navodilih proizvajalca barve 
Premaz stene s disperzijsko barvo z izravnavo podlage zajema: 
- izravnava z disperzijskim kitom 
- osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve 
- končni premaz najmanj 2×, izveden po navodilih proizvajalca barve 
 
PLESKARSKA DELA 
Za ključavničarske izdelke in jekleno nosilno konstrukcijo, ki so finalno površinsko obdelani z barvanjem, 
je barvanje izvesti na naslednji način: 
- 1 × antikorozivni premaz, zajeto v vrsti del B6. Ključavničarska dela 
- po končani montaži na objektu je vse površine očistiti 
- popravilo poškodovanega osnovnega anti-korozivnega premaza  
- 1 × antikorozivni premaz celotne površine 
- 1 × premaz alkidne temeljne barve v debelini sloja 30-40 mikronov 
- premaz z alkidno emajl barvo, najmanj 2 × 
Ton barve je po izbiri projektanta. 
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15.  ALU DELA 
Dela zajemajo dobavo in montažo alu rešetk, ali zasteklitev različnih dimenzij in projektiranih zahtev kot 
del fasadnega ovoja oz. kot stavbno pohištvo. 
Posebno pozornost je nameniti transportiranju stekel in začasnemu skladiščenju le-teh v izogib 
poškodbam delavcev in samega materiala. 
Delo je ročno, z ročnim horizontalnim transportom. Uporablja se drobno električno orodje. 
Vsa fasada iz mikro-armiranih kompozitnih plošč in stekla je funkcionalna celota. Pri izdelavi in izvedbi 
fasade je upoštevati osnovne načrte za objekt in fasade. Fasado je izvesti po standardih DIN 1045, DIN 
1249, DIN 1725, DIN 1745, DIN 1748, DIN 4113, DIN 4113, DIN 17615, DIN 18055, DIN 18056, DIN 18059, 
DIN 18202, DIN 18270, DIN 18364. 
Poleg navedenega je upoštevati tudi priporočila in zahteve projektanta, določene v projektni 
dokumentaciji. Sistem fasade mora biti rešen funkcionalno, potrebno je predvideti in izvesti vse 
potrebno, da bo izvedena fasada celostna zaščita objekta pred vsemi zunanjimi vplivi. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor 
želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z 
detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi 
arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe. 
 
16.  SUHOMONTAŽNA DELA 
Dela zajemajo izvedbo oblog betonskih sten z enojnimi mavčno kartonskimi oz. cementnimi ploščami, 
izvedbo suho-montažnih sten različnih dimenzij in projektiranih zahtev, s pripadajočo vgradnjo tipskih 
kovinskih ojačitvenih elementov. 
Suho-montažne stene in obloge se izvedejo ročno, ročni je tudi transport do mesta vgradnje. 
Montaža poteka s pomočjo lestev in stolic. Pri montaži je upoštevati tehnična navodila proizvajalca 
standardiziranih sistemov montažnih predelnih sten, uporablja se drobno električno orodje. 
Skupna debelina montažnih predelnih sten iz mavčno kartonskih oz. cementnih plošč je različna in je 
navedena za vsako vrsto steno posebej. 
Stene so sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, horizontalnih in vertikalnih, preko katerih so 
pritrjene mavčno kartonske plošče. Spodnji horizontalni profil se postavlja v osnem rastru predelnih sten 
na cementni estrih tlaka. Zgornji horizontalni profil se pritrjuje na stropno ploščo. Vertikalni profili se 
postavljajo v rastru predelnih sten do profila na stropni plošči. Montažne predelne stene se montirajo na 
cementni estrih pred polaganjem finalnega tlaka, finalna talna obloga se zaključi s stensko obrobo na 
montažni steni. Okrog odprtin v steni je profil mora biti vgrajen profil za montažo vrat (kot KNAUF 
W416, varianta UA 75 ali drug z istimi karakteristikami). 
Preko nosilne konstrukcije stene so pritrjene mavčno kartonske oz. cementne plošče, enojno ali dvojno, 
odvisno od namena stene. Pritrjevanje mora biti elastično, tako da ustreza vsem zahtevam zvočne 
zaščite. Plošče so po celotni višini stene, od cementnega estriha do stropne plošče. 
Spodnji rob plošč mora biti zaščiten pred mehaničnimi poškodbami s kovinskim profilom. Vse vertikalne 
robove plošč, ki so izpostavljeni poškodbam, je zaščititi s kovinskimi profili po tehnologiji izvajalca. 
Zračni prostor med ploščami je zapolnjen z izolacijskim slojem, zaradi ognje-odpornosti in zvočne 
izoliranosti. Debelina izolacijskega sloja je odvisna od zahtevane ognje-odpornosti in zvočne izoliranosti. 
Glede na položaj predelne stene in funkcionalne zahteve se pritrjujejo specialne plošče odporne na vlago 
s posebnimi dodatki, za mokre prostore in ognje-odporne plošče. Vrsto plošč izbere izvajalec, zahtevano 
kvaliteto pa mora dokazati z atesti. 
Vse stike med ploščami medsebojno, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma 
izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, kateri tudi 
garantira za kvaliteto izvedbe. Površina gotove predelne stene mora biti popolnoma ravna in 
pripravljena za končno površinsko obdelavo z izravnalno maso in slikanje. 
V predelu nad spuščenim stropom do stropne konstrukcije so skozi stene speljane inštalacije. Prehodi 
inštalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izoliranost in ognje-odpornost ostaneta 
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15.  ALU DELA 
Dela zajemajo dobavo in montažo alu rešetk, ali zasteklitev različnih dimenzij in projektiranih zahtev kot 
del fasadnega ovoja oz. kot stavbno pohištvo. 
Posebno pozornost je nameniti transportiranju stekel in začasnemu skladiščenju le-teh v izogib 
poškodbam delavcev in samega materiala. 
Delo je ročno, z ročnim horizontalnim transportom. Uporablja se drobno električno orodje. 
Vsa fasada iz mikro-armiranih kompozitnih plošč in stekla je funkcionalna celota. Pri izdelavi in izvedbi 
fasade je upoštevati osnovne načrte za objekt in fasade. Fasado je izvesti po standardih DIN 1045, DIN 
1249, DIN 1725, DIN 1745, DIN 1748, DIN 4113, DIN 4113, DIN 17615, DIN 18055, DIN 18056, DIN 18059, 
DIN 18202, DIN 18270, DIN 18364. 
Poleg navedenega je upoštevati tudi priporočila in zahteve projektanta, določene v projektni 
dokumentaciji. Sistem fasade mora biti rešen funkcionalno, potrebno je predvideti in izvesti vse 
potrebno, da bo izvedena fasada celostna zaščita objekta pred vsemi zunanjimi vplivi. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor 
želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z 
detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi 
arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe. 
 
16.  SUHOMONTAŽNA DELA 
Dela zajemajo izvedbo oblog betonskih sten z enojnimi mavčno kartonskimi oz. cementnimi ploščami, 
izvedbo suho-montažnih sten različnih dimenzij in projektiranih zahtev, s pripadajočo vgradnjo tipskih 
kovinskih ojačitvenih elementov. 
Suho-montažne stene in obloge se izvedejo ročno, ročni je tudi transport do mesta vgradnje. 
Montaža poteka s pomočjo lestev in stolic. Pri montaži je upoštevati tehnična navodila proizvajalca 
standardiziranih sistemov montažnih predelnih sten, uporablja se drobno električno orodje. 
Skupna debelina montažnih predelnih sten iz mavčno kartonskih oz. cementnih plošč je različna in je 
navedena za vsako vrsto steno posebej. 
Stene so sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, horizontalnih in vertikalnih, preko katerih so 
pritrjene mavčno kartonske plošče. Spodnji horizontalni profil se postavlja v osnem rastru predelnih sten 
na cementni estrih tlaka. Zgornji horizontalni profil se pritrjuje na stropno ploščo. Vertikalni profili se 
postavljajo v rastru predelnih sten do profila na stropni plošči. Montažne predelne stene se montirajo na 
cementni estrih pred polaganjem finalnega tlaka, finalna talna obloga se zaključi s stensko obrobo na 
montažni steni. Okrog odprtin v steni je profil mora biti vgrajen profil za montažo vrat (kot KNAUF 
W416, varianta UA 75 ali drug z istimi karakteristikami). 
Preko nosilne konstrukcije stene so pritrjene mavčno kartonske oz. cementne plošče, enojno ali dvojno, 
odvisno od namena stene. Pritrjevanje mora biti elastično, tako da ustreza vsem zahtevam zvočne 
zaščite. Plošče so po celotni višini stene, od cementnega estriha do stropne plošče. 
Spodnji rob plošč mora biti zaščiten pred mehaničnimi poškodbami s kovinskim profilom. Vse vertikalne 
robove plošč, ki so izpostavljeni poškodbam, je zaščititi s kovinskimi profili po tehnologiji izvajalca. 
Zračni prostor med ploščami je zapolnjen z izolacijskim slojem, zaradi ognje-odpornosti in zvočne 
izoliranosti. Debelina izolacijskega sloja je odvisna od zahtevane ognje-odpornosti in zvočne izoliranosti. 
Glede na položaj predelne stene in funkcionalne zahteve se pritrjujejo specialne plošče odporne na vlago 
s posebnimi dodatki, za mokre prostore in ognje-odporne plošče. Vrsto plošč izbere izvajalec, zahtevano 
kvaliteto pa mora dokazati z atesti. 
Vse stike med ploščami medsebojno, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma 
izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, kateri tudi 
garantira za kvaliteto izvedbe. Površina gotove predelne stene mora biti popolnoma ravna in 
pripravljena za končno površinsko obdelavo z izravnalno maso in slikanje. 
V predelu nad spuščenim stropom do stropne konstrukcije so skozi stene speljane inštalacije. Prehodi 
inštalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izoliranost in ognje-odpornost ostaneta 
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nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi predelne stene v pasu nad spuščenim stropom, se v stenah 
izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevane zvočne 
izoliranosti in ognje-odpornosti za predelno steno. 
Sestava montažne predelne stene je odvisna od zahtevane ognje-odpornosti in zvočne izoliranosti, 
tehnologija izvedbe se prepušča izvajalcu. 
Razvod inštalacij nad spuščenim stropom sme biti speljan samo v poljih med montažnim rastrom. Zato je 
izvajalec predelnih sten dolžan pred pričetkom razvoda inštalacij, na tlak in strop označiti trase predelnih 
sten, da izvajalec inštalacij v teh področjih nebi izvedel razvoda inštalacij. 
V sredini montažnih predelnih sten med ploščami se izvedejo inštalacije jakega in šibkega toka. Po 
pravilu se v teh stenah ne izvaja razvod za vodovodne inštalacije in kanalizacijo, ampak pred oziroma za 
stenami, od horizontalnega razvoda v tleh do sanitarnih elementov. 
Nekateri horizontalni razvodi vseh inštalacij so tudi speljani v posebnih razvodnih energetskih kanalih, 
montiranih na predelne stene. Vsi razvodi inštalacij, horizontalno in vertikalno morajo biti izvedeni v 
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 
Razvod inštalacij izvede izvajalec inštalacij, pred zapiranjem montažne stene s ploščami. Pri tem se ne 
smejo zmanjšati gradbeno fizikalne karakteristike stene. Razvod inštalacij je izvesti ko je postavljena 
nosilna konstrukcija in so plošče na eni strani že postavljene, vendar pred zapiranjem stene s ploščami 
na drugi strani. Medsebojno usklajevanje postavljanja predelnih sten in izvedbe inštalacij je uskladiti s 
terminskim planom. Izvajalec montažnih predelnih sten izdela odprtine za vgradnjo inštalacijskih 
elementov. 
Vse potrebne zasteklitve so zajete v tej vrsti del. 
Za enoslojne obloge zidov s prostostoječo kovinsko podkonstrukcijo, so karakteristike materialov in 
pogoji izvajanja enaki kot za montažne predelne stene. 
pri izvedbi montažnih predelnih konstrukcij in oblog je potrebno za vsak posamezni primer upoštevati 
vse zahteve glede zvočne izolativnosti ter požarne varnosti konstrukcij in  oblog. 
 
SPUŠČENI STROPOVI 
Dela vsebujejo izvedbo stropne obloge iz cementnih plošč na podkonstrukcijo iz pocinkanih stropnih 
profilov v gostinskem lokalu, avli in prostorih uprave. 
Spuščeni stropovi se izvedejo ročno, ročni je tudi transport do mesta vgradnje. 
Montaža poteka s pomočjo lestev in stolic. Pri montaži je upoštevati tehnična navodila proizvajalca 
standardiziranih sistemov montažnih stropov in podkonstrukcij, uporablja se drobno električno orodje. 
Spuščeni stropovi morajo biti izvedeni skladno z navodili dobavitelja sistema. 
Spuščeni stropovi so pritrjeni s posebnimi vešalkami na armiranobetonsko stropno konstrukcijo objekta. 
Način obešanja je odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po 
dimenziji odgovarjati teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način pritrjevanja mora 
odgovarjati teži in ter statični in dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo 
biti pocinkani, vidne površine barvane.  
Vse površine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Pločevina ali drugi materiali za 
lamele in plošče iz katerih so spuščeni stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montaži ne 
deformirajo.  
Sestavni deli spuščenih stropov so zaključni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami. Stike s 
stenami je izvesti po posebnem detajlu. 
Prav tako so sestavni deli spuščenih stropov montažno demontažni pokrovi za kontrolo inštalacij, 
pokrovi so dimenzije 600 × 600 mm, izdelani iz enakih elementov kot strop. Pokrovi so pritrjeni na 
nosilne profile s posebnim okovjem. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor 
želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z 
detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. 
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Pred pričetkom izdelave spuščenih stropov mora izvajalec del izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu 
z vsemi karakterističnimi stiki. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi 
tehnološke risbe in vgrajene prototipe. 
Dobava in vgrajevanje inštalacijskih elementov v strop je zajeto v načrtu inštalacij. Izvajalec spuščenega 
stropa izvede odprtine v spuščenem stropu, v katere izvajalec inštalacij vgradi inštalacijske elemente.  
Glede na zahtevano ognje-odpornost, morajo biti spuščeni stropovi iz negorljivega materiala, kar velja 
tudi za finalno površinsko obdelavo.  
 
DETAJLNI OPIS IZVEDBE SPUŠČENIH STROPOV  
Na nosilno podkonstrukcijo so pritrjene cementne plošče standardne kvalitete in plošče odporne na 
vlago, minimalne debeline 12,5 mm. Višina obešanja stropa je od 55 do 125 cm. Vse stike plošč med 
seboj in s stenami je brusiti, prelepiti z elastičnim trakom in kitati, oziroma jih je izvesti na način da ne 
pokajo.  
Standardi za materiale: 
SIST EN 520: mavčne plošče, 
SIST EN 13963: tesnilni material za mavčne plošče, 
SIST EN 14195: elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče, 
SIST EN 14209: predoblikovane mavčne plošče, 
SIST EN 14353: pomožni in dodatni profili za mavčne plošče, 
SIST EN 14496: lepila na osnovi mavca za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne 
plošče, 
SIST EN 14566: mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavčnih plošč. 
Finalna površinska obdelava stropa, izravnava površine in slikanje, je zajeto v vrsti del Slikopleskarska 
dela. 
Pri izvedbi spuščeni stropov konstrukcij in oblog je potrebno za vsak posamezni primer upoštevati vse 
zahteve zvočne izolativnosti ter požarne varnosti konstrukcij in oblog. 
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Pred pričetkom izdelave spuščenih stropov mora izvajalec del izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu 
z vsemi karakterističnimi stiki. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi 
tehnološke risbe in vgrajene prototipe. 
Dobava in vgrajevanje inštalacijskih elementov v strop je zajeto v načrtu inštalacij. Izvajalec spuščenega 
stropa izvede odprtine v spuščenem stropu, v katere izvajalec inštalacij vgradi inštalacijske elemente.  
Glede na zahtevano ognje-odpornost, morajo biti spuščeni stropovi iz negorljivega materiala, kar velja 
tudi za finalno površinsko obdelavo.  
 
DETAJLNI OPIS IZVEDBE SPUŠČENIH STROPOV  
Na nosilno podkonstrukcijo so pritrjene cementne plošče standardne kvalitete in plošče odporne na 
vlago, minimalne debeline 12,5 mm. Višina obešanja stropa je od 55 do 125 cm. Vse stike plošč med 
seboj in s stenami je brusiti, prelepiti z elastičnim trakom in kitati, oziroma jih je izvesti na način da ne 
pokajo.  
Standardi za materiale: 
SIST EN 520: mavčne plošče, 
SIST EN 13963: tesnilni material za mavčne plošče, 
SIST EN 14195: elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče, 
SIST EN 14209: predoblikovane mavčne plošče, 
SIST EN 14353: pomožni in dodatni profili za mavčne plošče, 
SIST EN 14496: lepila na osnovi mavca za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne 
plošče, 
SIST EN 14566: mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavčnih plošč. 
Finalna površinska obdelava stropa, izravnava površine in slikanje, je zajeto v vrsti del Slikopleskarska 
dela. 
Pri izvedbi spuščeni stropov konstrukcij in oblog je potrebno za vsak posamezni primer upoštevati vse 
zahteve zvočne izolativnosti ter požarne varnosti konstrukcij in oblog. 
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4.   Sestave konstrukcijskih sklopov 

TLAKI 

TL1 TLA NA TERENU                            TALNA GUMA
PRIZIDEK JEDILNICE
VKOPANI, OGREVANI, SUHI PROSTOR, 

talna obloga - guma na bazi kloropren-kavčuka, lepljena na podlago, 
npr.: NORAPLAN 926 ali tehnično enakovredna; obloga 
mora ustrezati razredu B1 – težko vnetljivi materiali; tip 
in barvo potrdi / po izboru arhitekta

0,3 cm

izravnalni sloj

podlaga
ločilni sloj

- hitrovezujoča cementna izravnalna masa, z dodatkom 
polimerov v debelini od 0-5mm npr.: UZIN NC 150 ali 
tehnično enakovredna

- mikroarmirani cementni estrih MB20
- PE folija, 0,15 mm, po robu penjeni PE, npr. 

THERMOSILENT 2 x 5 mm

0,2-0,5 cm

8,0 cm

toplotna izolacija - ekspandirani polistiren SIST EN 13163,
[λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa],
npr.: FRAGMAT-Neo Super 100 ali enakovredno

10,0 cm

zvočna izolacija - ekspandirana PE folija 2x5 mm 1,0 cm
Σ 20,0 cm
konstrukcija - armiranobetonska temeljna plošča C25/30 25,0 cm
hidroizolacija - specialna HDPE folija, 1,2 mm, 

npr. GRACE PREPRUFE 300R 
0,1 cm

izravnalni sloj - podbeton 10,0 cm
zaščitni sloj - PP geotekstil min. 150 g/m2,

npr. POLYFELT TS 30
0,2 cm

nasutje - komprimirano gramozno nasutje
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah

TL1a TLA NA TERENU                            TALNA GUMA
OBSTOJEČA JEDILNICE
VKOPANI, OGREVANI, SUHI PROSTOR, 

Enako kot TL1, razen:
talna obloga - guma na bazi kloropren-kavčuka, lepljena na podlago, 

npr.: NORAPLAN 926 ali tehnično enakovredna; obloga 
mora ustrezati razredu B1 – težko vnetljivi materiali; tip 
in barvo potrdi / po izboru arhitekta

0,3 cm

izravnalni sloj - hitrovezujoča cementna izravnalna masa, z dodatkom 
polimerov v debelini od 3-8mm npr.: UZIN NC 150 ali 
tehnično enakovredna

0,3-0,8 cm

podlaga - mikroarmiran beton, C20/25
- mikroarmatura: 

jeklena vlakna,tip JV 12, 15-20kg/m3

6,0-8,0 cm
(prilagoditev glede 

na obstoj.stanje) 
hidroizolacija - samolepilna folija na bazi LDPE in 

    polimeriziranega bitumna deb. 1.5 mm
npr.: BITUTHENE 4000 ali enakovredno

0,15 cm

Σ 7,0-9,0 cm
podlaga - obstoječa AB plošča cm
* debelina novega tlaka mora ustrezati debelini obstoječega tlaka
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TL2 TLA NA TERENU                                KERAMIKA
PRIZIDEK KUHINJE
VKOPANI, OGREVANI, SUHI PROSTOR, 

talna obloga - keramične ploščice (vgraj. tankolepilno) 
- vrsta,velikost in tekstura: po izbiri arhitekta,za vsak tip 

prostora je v pos.popisu naveden faktor nedrsnosti! 
Tlak je dilatiran skupaj s podlago.
Razred materiala po ŠPV: Bfl-s1

1,2 cm

izravnalni sloj

podlaga

- cement-akrilatno lepilo
npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno

- mikroarmirani cementni estrih MB20
mikroarmatura: jeklena vlakna,tip JV 12, 15-20kg/m3

0,8 cm

8,0 cm

ločilni sloj PE folija 0,2 cm
toplotna izolacija - ekspandirani polistiren SIST EN 13163,

[λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa],
npr.: FRAGMAT-Neo Super 100 ali enakovredno

10,0 cm

Σ 20,0 cm
konstrukcija - armiranobetonska temeljna plošča C25/30 25,0 cm
hidroizolacija - specialna HDPE folija, 1,2 mm, 

npr. GRACE PREPRUFE 300R 
0,1 cm

izravnalni sloj - podbeton 10,0 cm
zaščitni sloj - PP geotekstil min. 150 g/m2,

npr. POLYFELT TS 30
0,2 cm

nasutje - komprimirano gramozno nasutje
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah
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TL2 TLA NA TERENU                                KERAMIKA
PRIZIDEK KUHINJE
VKOPANI, OGREVANI, SUHI PROSTOR, 

talna obloga - keramične ploščice (vgraj. tankolepilno) 
- vrsta,velikost in tekstura: po izbiri arhitekta,za vsak tip 

prostora je v pos.popisu naveden faktor nedrsnosti! 
Tlak je dilatiran skupaj s podlago.
Razred materiala po ŠPV: Bfl-s1

1,2 cm

izravnalni sloj

podlaga

- cement-akrilatno lepilo
npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno

- mikroarmirani cementni estrih MB20
mikroarmatura: jeklena vlakna,tip JV 12, 15-20kg/m3

0,8 cm

8,0 cm

ločilni sloj PE folija 0,2 cm
toplotna izolacija - ekspandirani polistiren SIST EN 13163,

[λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa],
npr.: FRAGMAT-Neo Super 100 ali enakovredno

10,0 cm

Σ 20,0 cm
konstrukcija - armiranobetonska temeljna plošča C25/30 25,0 cm
hidroizolacija - specialna HDPE folija, 1,2 mm, 

npr. GRACE PREPRUFE 300R 
0,1 cm

izravnalni sloj - podbeton 10,0 cm
zaščitni sloj - PP geotekstil min. 150 g/m2,

npr. POLYFELT TS 30
0,2 cm

nasutje - komprimirano gramozno nasutje
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah
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STREHE

ST1 RAVNA STREHA
PRINCIP KOMBINIRANE RAVNE STREHE
PRIZIDEK JEDILNICE

vegetacijska plast - vegetacijska plast kot npr.: sistem URBANSCAPE GR
premium ali enakovredno
vegetacijska preproga sedum mix

- substrat Green Roll HTC GR

3,0 cm

2,0 cm
zaščita izolacijskih 
slojev

- pran prodec 16-32 mm 6,0 cm

ločilni sloj - PES filc 150-200 g/m2,
npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno

0,5 cm

Hidroizolacija + 
protikoreninska 
zaščita

- FPO membranska folija Sarnafil TG 66-15, 
protikoreninsko odporna, robno zvezno 
stabilizirana s Sarnabar profilom in varilno vrvico

ločilni sloj - polipropilenski geotekstil (200 g/m2)
toplotna izolacija - ekspandirani polistiren SIST EN 13163,

[λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kN/m2],
npr.: Fragmat-NEO SUPER 100 ali enakovedno
plošče so prosto položene na parno zaporo
dvoslojno: 10+10 cm 
zg. sloj plošč je kaširan

20,0 cm

parna zapora - varilni bitumenski trak z nosilcem iz
    AL folije in stekl.voala(AL 01+V60), (sd = min.1500 m),

hladni bitumenski premaz 0.3kg/m

0,5 cm

naklonski sloj - lahki liti izolativni estrih izdelan na bazi specialnih veziv,
recikliranega polistirol granulata in posebnih dodatkov

(npr. STIROLIT ali enakovredno), od 1,2 - 1,5%

4,0-16,0 cm

Σ H max - ob strešnih robovih
H min - ob odtočni muldi

48,0 cm
36,0 cm

konstrukcija
spuščeni strop

- armairanobetonska plošča
- mavčnokartonksi akustični strop z 2,5 cm mineralne 

volne z voalom med horizontalno alu podkonstrukcijo,
višina spuščanja do 35cm

- tip in barvo izbere arhitekt 

20,0 cm

20,0 cm
35,0 cm

Op.: odtočna mulda je oblikovana v zgornjem sloju
toplotne izolacije in je brez naklona.
Odvodnjavanje: sesalno, npr. po sistemu GEBERIT/Pluvia
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ST2 RAVNA STREHA
PRINCIP KOMBINIRANE RAVNE STREHE
PRIZIDEK KUHINJE

vegetacijska plast - vegetacijska plast kot npr.: sistem URBANSCAPE GR
premium ali enakovredno
vegetacijska preproga sedum mix

- substrat Green Roll HTC GR

3,0 cm

2,0 cm
zaščita izolacijskih 
slojev

- pran prodec 16-32 mm 6,0 cm

ločilni sloj - PES filc 150-200 g/m2,
npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno

Hidroizolacija + 
protikoreninska 
zaščita

- FPO membranska folija Sarnafil TG 66-15, 
protikoreninsko odporna, robno zvezno 
stabilizirana s Sarnabar profilom in varilno vrvico

ločilni sloj - polipropilenski geotekstil (200 g/m2) 1,5 cm
toplotna izolacija - ekspandirani polistiren SIST EN 13163,

[λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kN/m2],
npr.: Fragmat-NEO SUPER 100 ali enakovedno
plošče so prosto položene na parno zaporo
dvoslojno: 10+10 cm 
zg. sloj plošč je kaširan

20,0 cm

parna zapora - varilni bitumenski trak z nosilcem iz
    AL folije in stekl.voala(AL 01+V60), (sd = min.1500 m),

hladni bitumenski premaz 0.3kg/m

0,5 cm

naklonski sloj - lahki liti izolativni estrih izdelan na bazi specialnih veziv,
recikliranega polistirol granulata in posebnih dodatkov

(npr. STIROLIT ali enakovredno), od 1,2 - 1,5%

4,0-16,0 cm

Σ H max - ob strešnih robovih
H min - ob odtočni muldi

48,0 cm
36,0 cm

konstrukcija
spuščeni strop

- armairanobetonska plošča
- Alu sistemski tehnološki strop na horizontalni alu 

podkonstrukciji, clip in sistem, kot npr. Armstrong Orcal
ali enakovredno, višina spuščanja 60 cm

- tip in barvo izbere arhitekt 

20,0 cm

20,0 cm
60,0 cm

Op.: odtočna mulda je oblikovana v zgornjem sloju
toplotne izolacije in je brez naklona.
Odvodnjavanje: sesalno, npr. po sistemu GEBERIT/Pluvia

ST2a RAVNA STREHA
PRINCIP KOMBINIRANE RAVNE STREHE
PRIZIDEK KUHINJE - pod klimatsko napravo

Enako kot ST2, razen:
temelj klimatske 
naprave

- a.b. plošča C20/25 (temelj bo cca. 9cm višji kot sistem 
urbanscape)

- tlorisna velikost: dolžina naprave +10cm, širina naprave
+10cm

3,0 cm

sloj za preprečevanje 
prenosa vibracij

- kot npr.:SYLOMER pasovi, širine cca 25 cm, v razmikih 
cca 25 cm (pasovi "Sylomer-a" so položeni na 

površino extrudiranega polistirena)

2,5 cm

zaščita izolacijskih 
slojev

- pran prodec 16-32 mm 6,0 cm
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ST2b RAVNA STREHA
PRINCIP KOMBINIRANE RAVNE STREHE
PRIZIDEK KUHINJE - proti zunanjosti

Enako kot ST2, razen:
konstrukcija - armairanobetonska plošča 20,0 cm

toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado
npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago

10,0 cm

fasadni sloj - tankoslojni apneno – cementni omet
plastificirana steklena mrežica, fino zglajen, barvan, 
tip in barvo izbere arhitekt

0,7 cm

20,0 cm
10,7 cm

STENE

Z1 ZUNANJI OPORNI ZID
ZUNANJOST PROTI TERENU

ZUNAJ
zasutje - kvalitetni zasipni material min 60,0 cm
meh. zaščita HDPE gumbasta folija PM-8N, 150 kPa 1,0 cm
hidroizolacija - specialna HDPE folija d = 0,8 mm z nanosom 

samolepilne bitumenske mase, 
npr. GRACE BITUTHENE 4000

- hladni bit. prednamaz B2 300 g/m2

0,2 cm

Σ 1,2 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
finalna plast - stena mora biti fino obrušena in opleskana, tip in barvo 

določi arhitekt

Z2 ZUNANJI ZID   
ZUNANJOST PROTI ZUNANJOSTI

ZUNAJ
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
finalna plast - stena mora biti iz obeh strani fino obrušena in 

opleskana, tip in barvo določi arhitekt

S1 BETONSKA ZUNANJA STENA     AB 30 cm                                  
OGREVANI PROSTOR PROTI OGR. OBSTOJEČEMU OBJEKTU

ZUNAJ
- obstoječa stena šole cca. 30,0 

cm
osnovni premaz - hladni bitumenski premaz, npr. IBITOL HS (na 

obstoječo steno)
hidroizolacija - 2x hidroizolacijski bitumenski trak z nosilcem iz 

steklene tkanine in z elastomerom modificiranega 
bitumna. v skladu s SIST EN 13707, SIST EN 13969, 
npr. IZOELAST P4 plus 

- stiki se izvedejo s preklopom širine 10cm in morajo biti 
vodo neprepustno spojeni.

- hidroizolacija se izvede do vrha betonske stene!!!

0,8 cm

dilatacija - ekstrudiran polistiren XPS, tlačna trdnost min. 300kPa 8,0 cm
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ST2 RAVNA STREHA
PRINCIP KOMBINIRANE RAVNE STREHE
PRIZIDEK KUHINJE

vegetacijska plast - vegetacijska plast kot npr.: sistem URBANSCAPE GR
premium ali enakovredno
vegetacijska preproga sedum mix

- substrat Green Roll HTC GR

3,0 cm

2,0 cm
zaščita izolacijskih 
slojev

- pran prodec 16-32 mm 6,0 cm

ločilni sloj - PES filc 150-200 g/m2,
npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno

Hidroizolacija + 
protikoreninska 
zaščita

- FPO membranska folija Sarnafil TG 66-15, 
protikoreninsko odporna, robno zvezno 
stabilizirana s Sarnabar profilom in varilno vrvico

ločilni sloj - polipropilenski geotekstil (200 g/m2) 1,5 cm
toplotna izolacija - ekspandirani polistiren SIST EN 13163,

[λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kN/m2],
npr.: Fragmat-NEO SUPER 100 ali enakovedno
plošče so prosto položene na parno zaporo
dvoslojno: 10+10 cm 
zg. sloj plošč je kaširan

20,0 cm

parna zapora - varilni bitumenski trak z nosilcem iz
    AL folije in stekl.voala(AL 01+V60), (sd = min.1500 m),

hladni bitumenski premaz 0.3kg/m

0,5 cm

naklonski sloj - lahki liti izolativni estrih izdelan na bazi specialnih veziv,
recikliranega polistirol granulata in posebnih dodatkov

(npr. STIROLIT ali enakovredno), od 1,2 - 1,5%

4,0-16,0 cm

Σ H max - ob strešnih robovih
H min - ob odtočni muldi

48,0 cm
36,0 cm

konstrukcija
spuščeni strop

- armairanobetonska plošča
- Alu sistemski tehnološki strop na horizontalni alu 

podkonstrukciji, clip in sistem, kot npr. Armstrong Orcal
ali enakovredno, višina spuščanja 60 cm

- tip in barvo izbere arhitekt 

20,0 cm

20,0 cm
60,0 cm

Op.: odtočna mulda je oblikovana v zgornjem sloju
toplotne izolacije in je brez naklona.
Odvodnjavanje: sesalno, npr. po sistemu GEBERIT/Pluvia

ST2a RAVNA STREHA
PRINCIP KOMBINIRANE RAVNE STREHE
PRIZIDEK KUHINJE - pod klimatsko napravo

Enako kot ST2, razen:
temelj klimatske 
naprave

- a.b. plošča C20/25 (temelj bo cca. 9cm višji kot sistem 
urbanscape)

- tlorisna velikost: dolžina naprave +10cm, širina naprave
+10cm

3,0 cm

sloj za preprečevanje 
prenosa vibracij

- kot npr.:SYLOMER pasovi, širine cca 25 cm, v razmikih 
cca 25 cm (pasovi "Sylomer-a" so položeni na 

površino extrudiranega polistirena)

2,5 cm

zaščita izolacijskih 
slojev

- pran prodec 16-32 mm 6,0 cm
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ST2b RAVNA STREHA
PRINCIP KOMBINIRANE RAVNE STREHE
PRIZIDEK KUHINJE - proti zunanjosti

Enako kot ST2, razen:
konstrukcija - armairanobetonska plošča 20,0 cm

toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado
npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago

10,0 cm

fasadni sloj - tankoslojni apneno – cementni omet
plastificirana steklena mrežica, fino zglajen, barvan, 
tip in barvo izbere arhitekt

0,7 cm

20,0 cm
10,7 cm

STENE

Z1 ZUNANJI OPORNI ZID
ZUNANJOST PROTI TERENU

ZUNAJ
zasutje - kvalitetni zasipni material min 60,0 cm
meh. zaščita HDPE gumbasta folija PM-8N, 150 kPa 1,0 cm
hidroizolacija - specialna HDPE folija d = 0,8 mm z nanosom 

samolepilne bitumenske mase, 
npr. GRACE BITUTHENE 4000

- hladni bit. prednamaz B2 300 g/m2

0,2 cm

Σ 1,2 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
finalna plast - stena mora biti fino obrušena in opleskana, tip in barvo 

določi arhitekt

Z2 ZUNANJI ZID   
ZUNANJOST PROTI ZUNANJOSTI

ZUNAJ
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
finalna plast - stena mora biti iz obeh strani fino obrušena in 

opleskana, tip in barvo določi arhitekt

S1 BETONSKA ZUNANJA STENA     AB 30 cm                                  
OGREVANI PROSTOR PROTI OGR. OBSTOJEČEMU OBJEKTU

ZUNAJ
- obstoječa stena šole cca. 30,0 

cm
osnovni premaz - hladni bitumenski premaz, npr. IBITOL HS (na 

obstoječo steno)
hidroizolacija - 2x hidroizolacijski bitumenski trak z nosilcem iz 

steklene tkanine in z elastomerom modificiranega 
bitumna. v skladu s SIST EN 13707, SIST EN 13969, 
npr. IZOELAST P4 plus 

- stiki se izvedejo s preklopom širine 10cm in morajo biti 
vodo neprepustno spojeni.

- hidroizolacija se izvede do vrha betonske stene!!!

0,8 cm

dilatacija - ekstrudiran polistiren XPS, tlačna trdnost min. 300kPa 8,0 cm
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(SIST EN 826),  λD ≤ 0,036 W/mK (SIST EN13164), 
npr. Knauf Polyfoam C-350 LJ.

hidroizolacija - membrana sestavljena iz HDPE folije in slojem iz 
kavčuk polimeriziranega bitumna, katera se vgradi kot 
samolepilna membrana npr. Bituthene 4000

- folija je zalepljena na stensko površino z vertikalnimi 
preklopi minimalno 5 cm in v preklopu minimalno 15 
cm na zaključek folije npr. Preprufe 300 R na robovih 
talnih AB plošč.

- vsi morebitni preboji folije z armaturo ali prehodi 
kanalizacije so posebej obdelani zatesnjeni s tesnilno 
pasto npr. Bituthene LM tekočo membrano istega 
proizvajalca.

- hidroizolacija se izvede do vrha betonske stene!!!

1,5 cm

Σ do konstrukcije 10,0 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 30,0 cm
parna zapora - PE folija z lepljenimi stiki, npr. Knauf insulation LDS 100  
finalna plast - keramične ploščice (po izboru projektanta) 10 mm,

cement-akrilatno lepilo,  npr.: MAPEI-Keraflex 5 mm
1,5 cm

S1a BETONSKA ZUNANJA STENA     AB 20 cm                                  
OGREVANI PROSTOR PROTI OGR. OBSTOJEČEMU OBJEKTU

Enako kot S1, razen:
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
podkonstrukcija - AL vertikalna podkonstrukcija 7,5 cm
toplotna izolacija - mineralna volna med AL profili 3,0 cm
parna zapora - PE folija z lepljenimi stiki
finalna plast - polimerne (akrilne) plošče – peskane,

npr.: KERROCK plošče
format in barva po izbiri arhitekta

0,8 cm

Σ do konstrukcije 11,3 cm

S2 ZUNANJA KLETNA STENA       AB 30 cm
OGREVANI PROSTOR PROTI TERENU

ZUNAJ
zasutje - kvalitetni zasipni material min 60,0 cm
meh. in topl. zaščita - plošče iz specialnega stiropora,

150 kPa, npr. TERMODUR,
ali XPS npr. FIBRANxps 300-L
polno lepljene po celotni površini

20,0 cm

hidroizolacija - specialna HDPE folija d = 0,8 mm z nanosom 
samolepilne bitumenske mase, 
npr. GRACE BITUTHENE 4000

- hladni bit. prednamaz B2 300 g/m2

0,2 cm

Σ 20,2 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 30,0 cm
podkonstrukcija - AL vertikalna podkonstrukcija 7,5 cm
toplotna izolacija - mineralna volna z voalom med AL profili 3,0 cm
finalna plast - polimerne (akrilne) plošče – peskane,

npr.: KERROCK plošče
format in barva po izbiri arhitekta

0,8 cm

Σ do konstrukcije 11,3 cm
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S2a ZUNANJA KLETNA STENA     AB 20 cm   
OGREVANI PROSTOR PROTI TERENU

ZUNAJ
zasutje - kvalitetni zasipni material min 60,0 cm
meh. in topl. zaščita - plošče iz specialnega stiropora,

150 kPa, npr. TERMODUR,
ali XPS npr. FIBRANxps 300-L
polno lepljene po celotni površini

20,0 cm

hidroizolacija - specialna HDPE folija d = 0,8 mm z nanosom 
samolepilne bitumenske mase,
npr. GRACE BITUTHENE 4000

- hladni bit. prednamaz B2 300 g/m2

0,2 cm

Σ 20,2 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
finalna plast - keramične ploščice (vgraj. tankolepilno) 

- vrsta,velikost in tekstura: po izbiri arhitekta
1,2 cm

Σ do konstrukcije 1,2 cm

F1 ZUNANJE STENE                                        OMET
OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

ZUNAJ
fasadni sloj - tankoslojni apneno – cementni omet

plastificirana steklena mrežica, fino zglajen, barvan, 
tip in barvo izbere arhitekt

0,7 cm

toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado
npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago

20,0 cm

Σ 20,7 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 30,0 cm
finalna plast - keramične ploščice (po izboru projektanta) 10 mm,

cement-akrilatno lepilo,  npr.: MAPEI-Keraflex 5 mm
1,5 cm

F1a ZUNANJE STENE                                        OMET
OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

ZUNAJ
fasadni sloj - tankoslojni apneno – cementni omet

plastificirana steklena mrežica, fino zglajen, barvan, 
tip in barvo izbere arhitekt

0,7 cm

toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado
npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago

20,0 cm

Σ 20,7 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
finalna plast - polimerne (akrilne) plošče – peskane d= 0,8cm,

npr.: KERROCK plošče na podkonstrukciji
format in barva po izbiri arhitekta

10,0 cm

F2 ZUNANJE STENE                         ALU OBLOGA
OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

ZUNAJ
fasadni sloj - Alu pločevina 5mm, prašno barvano po lestvici 0,5 cm
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(SIST EN 826),  λD ≤ 0,036 W/mK (SIST EN13164), 
npr. Knauf Polyfoam C-350 LJ.

hidroizolacija - membrana sestavljena iz HDPE folije in slojem iz 
kavčuk polimeriziranega bitumna, katera se vgradi kot 
samolepilna membrana npr. Bituthene 4000

- folija je zalepljena na stensko površino z vertikalnimi 
preklopi minimalno 5 cm in v preklopu minimalno 15 
cm na zaključek folije npr. Preprufe 300 R na robovih 
talnih AB plošč.

- vsi morebitni preboji folije z armaturo ali prehodi 
kanalizacije so posebej obdelani zatesnjeni s tesnilno 
pasto npr. Bituthene LM tekočo membrano istega 
proizvajalca.

- hidroizolacija se izvede do vrha betonske stene!!!

1,5 cm

Σ do konstrukcije 10,0 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 30,0 cm
parna zapora - PE folija z lepljenimi stiki, npr. Knauf insulation LDS 100  
finalna plast - keramične ploščice (po izboru projektanta) 10 mm,

cement-akrilatno lepilo,  npr.: MAPEI-Keraflex 5 mm
1,5 cm

S1a BETONSKA ZUNANJA STENA     AB 20 cm                                  
OGREVANI PROSTOR PROTI OGR. OBSTOJEČEMU OBJEKTU

Enako kot S1, razen:
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
podkonstrukcija - AL vertikalna podkonstrukcija 7,5 cm
toplotna izolacija - mineralna volna med AL profili 3,0 cm
parna zapora - PE folija z lepljenimi stiki
finalna plast - polimerne (akrilne) plošče – peskane,

npr.: KERROCK plošče
format in barva po izbiri arhitekta

0,8 cm

Σ do konstrukcije 11,3 cm

S2 ZUNANJA KLETNA STENA       AB 30 cm
OGREVANI PROSTOR PROTI TERENU

ZUNAJ
zasutje - kvalitetni zasipni material min 60,0 cm
meh. in topl. zaščita - plošče iz specialnega stiropora,

150 kPa, npr. TERMODUR,
ali XPS npr. FIBRANxps 300-L
polno lepljene po celotni površini

20,0 cm

hidroizolacija - specialna HDPE folija d = 0,8 mm z nanosom 
samolepilne bitumenske mase, 
npr. GRACE BITUTHENE 4000

- hladni bit. prednamaz B2 300 g/m2

0,2 cm

Σ 20,2 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 30,0 cm
podkonstrukcija - AL vertikalna podkonstrukcija 7,5 cm
toplotna izolacija - mineralna volna z voalom med AL profili 3,0 cm
finalna plast - polimerne (akrilne) plošče – peskane,

npr.: KERROCK plošče
format in barva po izbiri arhitekta

0,8 cm

Σ do konstrukcije 11,3 cm
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S2a ZUNANJA KLETNA STENA     AB 20 cm   
OGREVANI PROSTOR PROTI TERENU

ZUNAJ
zasutje - kvalitetni zasipni material min 60,0 cm
meh. in topl. zaščita - plošče iz specialnega stiropora,

150 kPa, npr. TERMODUR,
ali XPS npr. FIBRANxps 300-L
polno lepljene po celotni površini

20,0 cm

hidroizolacija - specialna HDPE folija d = 0,8 mm z nanosom 
samolepilne bitumenske mase,
npr. GRACE BITUTHENE 4000

- hladni bit. prednamaz B2 300 g/m2

0,2 cm

Σ 20,2 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
finalna plast - keramične ploščice (vgraj. tankolepilno) 

- vrsta,velikost in tekstura: po izbiri arhitekta
1,2 cm

Σ do konstrukcije 1,2 cm

F1 ZUNANJE STENE                                        OMET
OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

ZUNAJ
fasadni sloj - tankoslojni apneno – cementni omet

plastificirana steklena mrežica, fino zglajen, barvan, 
tip in barvo izbere arhitekt

0,7 cm

toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado
npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago

20,0 cm

Σ 20,7 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 30,0 cm
finalna plast - keramične ploščice (po izboru projektanta) 10 mm,

cement-akrilatno lepilo,  npr.: MAPEI-Keraflex 5 mm
1,5 cm

F1a ZUNANJE STENE                                        OMET
OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

ZUNAJ
fasadni sloj - tankoslojni apneno – cementni omet

plastificirana steklena mrežica, fino zglajen, barvan, 
tip in barvo izbere arhitekt

0,7 cm

toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado
npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago

20,0 cm

Σ 20,7 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
finalna plast - polimerne (akrilne) plošče – peskane d= 0,8cm,

npr.: KERROCK plošče na podkonstrukciji
format in barva po izbiri arhitekta

10,0 cm

F2 ZUNANJE STENE                         ALU OBLOGA
OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

ZUNAJ
fasadni sloj - Alu pločevina 5mm, prašno barvano po lestvici 0,5 cm

Razširitev jedilnice in kuhinje OŠ Rodica 
0_1_vodilni načrt_načrt arhitekture Stran 135 od 149



tip in barvo potrdi / po izboru arhitekta
toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado

npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago
10,0 cm

Σ 10,5 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
finalna plast - keramične ploščice (po izboru projektanta) 10 mm,

cement-akrilatno lepilo,  npr.: MAPEI-Keraflex 5 mm
1,5 cm

F2a ZUNANJE STENE                         ALU OBLOGA
ZUNANJOST PROTI ZUNANJOSTI

ZUNAJ
fasadni sloj - Alu pločevina 5mm, prašno barvano po RAL

tip in barva po izboru arhitekta
0,5 cm

toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado
npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago

10,0 cm

Σ 10,5 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado

npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago
10,0 cm

fasadni sloj - tankoslojni apneno – cementni omet
plastificirana steklena mrežica, fino zglajen, barvan, 
tip in barvo izbere arhitekt

0,7 cm

20,0 cm
10,7 cm

F3 ZUNANJA STENA - obst. šola                      OMET
OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

ZUNAJ
fasadni sloj - tankoslojni apneno – cementni omet

plastificirana steklena mrežica, fino zglajen, barvan, 
tip in barvo izbere arhitekt

0,7 cm

toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado
npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago

6,0 cm

Σ 6,7 cm
konstrukcija - obstoječa stena šole ~ 30,0 cm

N1 NOTR. MONT. LAHKA STENA 15cm, 20cm, 25cm
MED NOTRANJIMI OGREVANIMI PROSTORI

konstrukcija - kovinska podkonstrukcija, večplasten izolacijski sloj iz 
mineralne volne;

- debelina stene 150 mm (CW 75) /
debelina stene 200 mm (CW 125) /
debelina stene 250 mm (CW 75 + 75);

- med obema podkonstrukcijama ena običajna mavčna 
plošča (GKB) 12,5 mm

- med nosilci izolacijski sloj iz mineralne volne*;
- razred požarne upornosti F 90

npr: Knauf pregradna stena W 115

7,5 cm /
12,5 cm /
17,5 cm .

obloga - obojestransko vodoodbojne cementne plošče 2x1.25 2x 2,5 cm
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(stiki bandažirani, kitano)
finalni sloj - glajeno, slikano ali stenska keramika

- vrsta,velikost in tekstura: po izbiri arhitekta
2x 1,25 cm

Σ 15,0 cm / 20,0 cm / 25,0 cm

* :definicija volne: mineralna volna npr. TERVOL DP-5 ali enakovrednos specifično upornostjo 
zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4

ZUNANJA UREDITEV  

T1 TLA NA TERENU                                       PRODEC
PRIZIDEK JEDILNICE
ZUNANJOST - ATRIJ

finalni sloj - pran prodec 16-32 mm 9,5 cm
hidroizolacija polimer-bitumen/PUR nanosna masa 3kg/m2,

v kombinaciji s togimi bitumenskimi
ploščami deb.6 mm,kot sistemska,visoko
adhezivna hidroizolacija za popoln spoj
na vlažno površino betona,
npr.: SERVIDEK-SERVIPAK(Grace L.t.d.)
ali enakovredno

0,5 cm

naklonski sloj

ločilni sloj

- mikroarmirani cementni estrih MB20,
- v pasu 1m ob zasteklitvi se naklonski sloj izvede iz trdih

XPS plošč za visoke tlačne obremenitve npr. URSA 
XPS N-V ali enakovredno

- PE folija, 0,15 mm, po robu penjeni PE, npr. 
THERMOSILENT 2 x 5 mm

8,0  cm

Σ 18,0 cm
konstrukcija - armiranobetonska temeljna plošča C25/30 25,0 cm
hidroizolacija - specialna HDPE folija, 1,2 mm, 

npr. GRACE PREPRUFE 300R 
0,1 cm

zaščitni sloj - PP geotekstil min. 150 g/m2,
npr. POLYFELT TS 30

0,2 cm

nasutje - komprimirano gramozno nasutje
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah

T2 TLA NA TERENU                                       PRODEC
PRIZIDEK KUHINJE
ZUNANJOST

finalni sloj - pran prodec 16-32 mm 10,0 cm
ločilni sloj - PP geotekstil min. 150 g/m2,

npr. POLYFELT TS 30
0,2 cm

nasutje - komprimirano gramozno nasutje
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah

T3 TLA NA GOSPODARSKEM DVORIŠČU     ASFALT
PRIZIDEK KUHINJE
ZUNANJOST

finalni sloj - Obrabna plast (AC 8 surf B70/100 A4) 3,0 cm
nosilni sloj - Nosilna asfaltna plast (AC 16 base B50/70 A4) 5,0 cm
nasutje - Tamponski drobljenec 0/32 mm

Kamnita posteljica 0/63 do 0/125 mm
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah

20,0 cm
40,0 cm
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tip in barvo potrdi / po izboru arhitekta
toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado

npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago
10,0 cm

Σ 10,5 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
finalna plast - keramične ploščice (po izboru projektanta) 10 mm,

cement-akrilatno lepilo,  npr.: MAPEI-Keraflex 5 mm
1,5 cm

F2a ZUNANJE STENE                         ALU OBLOGA
ZUNANJOST PROTI ZUNANJOSTI

ZUNAJ
fasadni sloj - Alu pločevina 5mm, prašno barvano po RAL

tip in barva po izboru arhitekta
0,5 cm

toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado
npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago

10,0 cm

Σ 10,5 cm
konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm
toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado

npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago
10,0 cm

fasadni sloj - tankoslojni apneno – cementni omet
plastificirana steklena mrežica, fino zglajen, barvan, 
tip in barvo izbere arhitekt

0,7 cm

20,0 cm
10,7 cm

F3 ZUNANJA STENA - obst. šola                      OMET
OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

ZUNAJ
fasadni sloj - tankoslojni apneno – cementni omet

plastificirana steklena mrežica, fino zglajen, barvan, 
tip in barvo izbere arhitekt

0,7 cm

toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado
npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago

6,0 cm

Σ 6,7 cm
konstrukcija - obstoječa stena šole ~ 30,0 cm

N1 NOTR. MONT. LAHKA STENA 15cm, 20cm, 25cm
MED NOTRANJIMI OGREVANIMI PROSTORI

konstrukcija - kovinska podkonstrukcija, večplasten izolacijski sloj iz 
mineralne volne;

- debelina stene 150 mm (CW 75) /
debelina stene 200 mm (CW 125) /
debelina stene 250 mm (CW 75 + 75);

- med obema podkonstrukcijama ena običajna mavčna 
plošča (GKB) 12,5 mm

- med nosilci izolacijski sloj iz mineralne volne*;
- razred požarne upornosti F 90

npr: Knauf pregradna stena W 115

7,5 cm /
12,5 cm /
17,5 cm .

obloga - obojestransko vodoodbojne cementne plošče 2x1.25 2x 2,5 cm
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(stiki bandažirani, kitano)
finalni sloj - glajeno, slikano ali stenska keramika

- vrsta,velikost in tekstura: po izbiri arhitekta
2x 1,25 cm

Σ 15,0 cm / 20,0 cm / 25,0 cm

* :definicija volne: mineralna volna npr. TERVOL DP-5 ali enakovrednos specifično upornostjo 
zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4

ZUNANJA UREDITEV  

T1 TLA NA TERENU                                       PRODEC
PRIZIDEK JEDILNICE
ZUNANJOST - ATRIJ

finalni sloj - pran prodec 16-32 mm 9,5 cm
hidroizolacija polimer-bitumen/PUR nanosna masa 3kg/m2,

v kombinaciji s togimi bitumenskimi
ploščami deb.6 mm,kot sistemska,visoko
adhezivna hidroizolacija za popoln spoj
na vlažno površino betona,
npr.: SERVIDEK-SERVIPAK(Grace L.t.d.)
ali enakovredno

0,5 cm

naklonski sloj

ločilni sloj

- mikroarmirani cementni estrih MB20,
- v pasu 1m ob zasteklitvi se naklonski sloj izvede iz trdih

XPS plošč za visoke tlačne obremenitve npr. URSA 
XPS N-V ali enakovredno

- PE folija, 0,15 mm, po robu penjeni PE, npr. 
THERMOSILENT 2 x 5 mm

8,0  cm

Σ 18,0 cm
konstrukcija - armiranobetonska temeljna plošča C25/30 25,0 cm
hidroizolacija - specialna HDPE folija, 1,2 mm, 

npr. GRACE PREPRUFE 300R 
0,1 cm

zaščitni sloj - PP geotekstil min. 150 g/m2,
npr. POLYFELT TS 30

0,2 cm

nasutje - komprimirano gramozno nasutje
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah

T2 TLA NA TERENU                                       PRODEC
PRIZIDEK KUHINJE
ZUNANJOST

finalni sloj - pran prodec 16-32 mm 10,0 cm
ločilni sloj - PP geotekstil min. 150 g/m2,

npr. POLYFELT TS 30
0,2 cm

nasutje - komprimirano gramozno nasutje
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah

T3 TLA NA GOSPODARSKEM DVORIŠČU     ASFALT
PRIZIDEK KUHINJE
ZUNANJOST

finalni sloj - Obrabna plast (AC 8 surf B70/100 A4) 3,0 cm
nosilni sloj - Nosilna asfaltna plast (AC 16 base B50/70 A4) 5,0 cm
nasutje - Tamponski drobljenec 0/32 mm

Kamnita posteljica 0/63 do 0/125 mm
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah

20,0 cm
40,0 cm
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T3a TLA NA GOSPODARSKEM DVORIŠČU     ASFALT
PRIZIDEK KUHINJE
ZUNANJOST

finalni sloj - Obrabna plast (AC 8 surf B70/100 A4) 3,0 cm
nosilni sloj - Nosilna asfaltna plast (AC 16 base B50/70 A4) 5,0 cm
naklonski sloj - zaščitna asfaltna plast
hidroizolacija - samolepilna folija na bazi LDPE in polimeriziranega 

bitumna deb. 1.5 mm
npr.: BITUTHENE 4000 ali enakovredno
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2

0,15 cm

Σ 18,0 cm
konstrukcija - armiranobetonska temeljna plošča C25/30 25,0 cm
hidroizolacija - specialna HDPE folija, 1,2 mm, 

npr. GRACE PREPRUFE 300R 
0,1 cm

zaščitni sloj - PP geotekstil min. 150 g/m2,
npr. POLYFELT TS 30

0,2 cm

nasutje - komprimirano gramozno nasutje
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah

nasutje - Tamponski drobljenec 0/32 mm
Kamnita posteljica 0/63 do 0/125 mm
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah

20,0 cm
40,0 cm
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4.1 Opis posameznih fasadnih zasteklitev 
Na objektu so uporabljene naslednje opisane fasadne konstrukcije: 

Pozicija:   vse pozicije po shemi  

FZ_1 ALU ZUNANJA ZASTEKLITEV
PRIZIDEK JEDILNICE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco FWS 50.SI (fasada), AWS/ADS 75.Si (okna, vrata)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje na ventus (okna), krilno navzven -panik EN 1125 (vrata)
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg8/16/6/16/esg6, d=52 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -fasada
- IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/esg4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -vrata
- IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
senčenje - notranji screen rolo na elektro pogon

FZ_2 ALU ZUNANJA ZASTEKLITEV
PRIZIDEK JEDILNICE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco FWS 50.SI (fasada), AWS/ADS 75.Si (okna, vrata)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje na ventus (okna), krilno navzven -panik EN 1125 (vrata)
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg8/16/6/16/esg6, d=52 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -fasada
- IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/esg4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -vrata
- IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
senčenje - notranji screen rolo na elektro pogon

FZ_3 ALU ZUNANJE OKNO
OBSTOJEČA UČILNICA - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje na ventus (okna), krilno navzven -panik EN 1125 (vrata)
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg6/16/6/16/esg6, d=50 mm

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
senčenje - notranje žaluzije

FZ_4 ALU ZUNANJE OKNO
OBSTOJEČA UČILNICA - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje na ventus (okna), krilno navzven -panik EN 1125 (vrata)
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg6/16/6/16/esg6, d=50 mm

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
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T3a TLA NA GOSPODARSKEM DVORIŠČU     ASFALT
PRIZIDEK KUHINJE
ZUNANJOST

finalni sloj - Obrabna plast (AC 8 surf B70/100 A4) 3,0 cm
nosilni sloj - Nosilna asfaltna plast (AC 16 base B50/70 A4) 5,0 cm
naklonski sloj - zaščitna asfaltna plast
hidroizolacija - samolepilna folija na bazi LDPE in polimeriziranega 

bitumna deb. 1.5 mm
npr.: BITUTHENE 4000 ali enakovredno
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2

0,15 cm

Σ 18,0 cm
konstrukcija - armiranobetonska temeljna plošča C25/30 25,0 cm
hidroizolacija - specialna HDPE folija, 1,2 mm, 

npr. GRACE PREPRUFE 300R 
0,1 cm

zaščitni sloj - PP geotekstil min. 150 g/m2,
npr. POLYFELT TS 30

0,2 cm

nasutje - komprimirano gramozno nasutje
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah

nasutje - Tamponski drobljenec 0/32 mm
Kamnita posteljica 0/63 do 0/125 mm
deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah

20,0 cm
40,0 cm
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4.1 Opis posameznih fasadnih zasteklitev 
Na objektu so uporabljene naslednje opisane fasadne konstrukcije: 

Pozicija:   vse pozicije po shemi  

FZ_1 ALU ZUNANJA ZASTEKLITEV
PRIZIDEK JEDILNICE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco FWS 50.SI (fasada), AWS/ADS 75.Si (okna, vrata)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje na ventus (okna), krilno navzven -panik EN 1125 (vrata)
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg8/16/6/16/esg6, d=52 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -fasada
- IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/esg4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -vrata
- IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
senčenje - notranji screen rolo na elektro pogon

FZ_2 ALU ZUNANJA ZASTEKLITEV
PRIZIDEK JEDILNICE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco FWS 50.SI (fasada), AWS/ADS 75.Si (okna, vrata)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje na ventus (okna), krilno navzven -panik EN 1125 (vrata)
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg8/16/6/16/esg6, d=52 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -fasada
- IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/esg4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -vrata
- IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
senčenje - notranji screen rolo na elektro pogon

FZ_3 ALU ZUNANJE OKNO
OBSTOJEČA UČILNICA - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje na ventus (okna), krilno navzven -panik EN 1125 (vrata)
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg6/16/6/16/esg6, d=50 mm

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
senčenje - notranje žaluzije

FZ_4 ALU ZUNANJE OKNO
OBSTOJEČA UČILNICA - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje na ventus (okna), krilno navzven -panik EN 1125 (vrata)
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg6/16/6/16/esg6, d=50 mm

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna

Razširitev jedilnice in kuhinje OŠ Rodica 
0_1_vodilni načrt_načrt arhitekture Stran 139 od 149



FZ_5 ALU ZUNANJE OKNO
PRIZIDEK KUHINJE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje kombinirano (krilno+kip) -skrito okovje
steklo - IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik)
al polnilo - al3/40/al3, d=46 mm
steklo panel - esg6 emajlirano/40/al2, d=48 mm

S_1 ALU ZUNANJE OKNO
PRIZIDEK JEDILNICE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje kombinirano (krilno+kip) -skrito okovje
steklo - IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm (krilo)

- IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/esg4, d=46 mm (parapet)

V_3, V_4 ALU ZUNANJA VRATA
PRIZIDEK JEDILNICE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco ADS 75 HD.HI (vrata)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje krilno navzven
polnilo - al3/70/al2, d=75 mm -obojestransko prelepljeno krilo, obojestransko 

popolnoma poravnano z podbojem

FZ_6 ALU ZUNANJA ZASTEKLITEV
PRIZIDEK JEDILNICE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje kombinirano (krilno+kip) -skrito okovje
steklo - IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik)

FZ_7 ALU ZUNANJA ZASTEKLITEV
PRIZIDEK JEDILNICE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje kombinirano (krilno+kip) -skrito okovje
steklo - IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik)
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FZ_8 ALU ZUNANJE OKNO
OBSTOJEČA UČILNICA - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje na ventus (okna), krilno navzven -panik EN 1125 (vrata)
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg6/16/6/16/esg6, d=50 mm

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
senčenje - notranje žaluzije

FZ_9 ALU ZUNANJE OKNO
OBSTOJEČA AVLA - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje /
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg6/16/6/16/esg6, d=50 mm

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
senčenje /

FZ_10 ALU ZUNANJE OKNO
OBSTOJEČA AVLA - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje /
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg6/16/6/16/esg6, d=50 mm

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
senčenje /

   *Opomba: Debeline posameznih stekel v sestavi, določiti glede na dimenzije! 
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FZ_5 ALU ZUNANJE OKNO
PRIZIDEK KUHINJE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje kombinirano (krilno+kip) -skrito okovje
steklo - IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik)
al polnilo - al3/40/al3, d=46 mm
steklo panel - esg6 emajlirano/40/al2, d=48 mm

S_1 ALU ZUNANJE OKNO
PRIZIDEK JEDILNICE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje kombinirano (krilno+kip) -skrito okovje
steklo - IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm (krilo)

- IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/esg4, d=46 mm (parapet)

V_3, V_4 ALU ZUNANJA VRATA
PRIZIDEK JEDILNICE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco ADS 75 HD.HI (vrata)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje krilno navzven
polnilo - al3/70/al2, d=75 mm -obojestransko prelepljeno krilo, obojestransko 

popolnoma poravnano z podbojem

FZ_6 ALU ZUNANJA ZASTEKLITEV
PRIZIDEK JEDILNICE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje kombinirano (krilno+kip) -skrito okovje
steklo - IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik)

FZ_7 ALU ZUNANJA ZASTEKLITEV
PRIZIDEK JEDILNICE - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje kombinirano (krilno+kip) -skrito okovje
steklo - IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm 

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik)
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FZ_8 ALU ZUNANJE OKNO
OBSTOJEČA UČILNICA - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje - Odpiranje na ventus (okna), krilno navzven -panik EN 1125 (vrata)
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg6/16/6/16/esg6, d=50 mm

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
senčenje - notranje žaluzije

FZ_9 ALU ZUNANJE OKNO
OBSTOJEČA AVLA - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje /
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg6/16/6/16/esg6, d=50 mm

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
senčenje /

FZ_10 ALU ZUNANJE OKNO
OBSTOJEČA AVLA - OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI

sistem - Schüco AWS 75.SI (okna)
barva - Prašno barvano po lestvici
odpiranje /
steklo - IZO 3-slojno varnostno esg6/16/6/16/esg6, d=50 mm

in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna
senčenje /

   *Opomba: Debeline posameznih stekel v sestavi, določiti glede na dimenzije! 
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0_1.8 RISBE – GRAFIČNE PRILOGE 

 
 
 
0.  SITUACIJE 
0_0.01  zbirni prikaz komunalne oskrbe   M 1:250 
0_0.02  zakoličbena situacija    M 1:250 
0.01  geodetska situacija    M 1:250 
0.02  ureditvena situacija    M 1:250 
 
1.  TLORISI 
1.01.01  tloris temeljev     M 1:50 
1.01.02  tloris temeljev     M 1:50 
1.02  tloris kleti     M 1:50 
1.03  tloris strehe     M 1:50 
 
2.  PREREZI 
2.01  prerez AA     M 1:50 
2.02  prerez BB     M 1:50 
2.03  prerez CC, DD, EE    M 1:50 
 
3.  FASADE 
3.01  fasada S     M 1:50 
3.01  fasada J      M 1:50 
3.02  fasada V in Z     M 1:50 
 
4.  DETAJLI in SHEME  
4.01.01  fasadni pas AA     M 1:20 
4.01.02  fasadni pas CC     M 1:20 
4.01.03  fasadni pas DD     M 1:20 
 
4.02.01 -  4.02.06 sheme vrat    M 1:50 
 
4.03.01 - 4.03.03 sheme zasteklitve   M 1:50 
 
4.04.01  shema stropov     M 1:50 
4.04.02  shema stropov     M 1:50 
 
4.06.01  shema ograje A     M 1:50, 1:25 
4.06.02  shema ograje B1, B2    M 1:50, 1:25 
4.06.03  shema ograje B3    M 1:50, 1:25 
 
4.07.01  shema nadstrešnice    M 1:50 
4.07.02  shema nadstrešnice    M 1:50 
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