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4.2. TEHNIČNO POROČILO 

4.2.1. SPLOŠNO 

4.2.1.1. UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI 

SPLOŠNO 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Ur.l. RS št. 36/18 in 51/18 – popr.) 

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur.l. RS, št. 52/10 in 61/17-GZ) 

- Tehnična smernica za graditev TSG-1-004: 2010 Učinkovita raba energije 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 

108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 

ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)  

- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ)  

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih  

(Ur.l. RS št. 89/99, 39/05, 43/11 – ZVZD-1) 

- Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic (Uradni list RS, št. 28/14 in 61/17 - GZ) 

POŽARNA VARNOST 

- Tehnična smernica za graditev TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah  

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah - Ur.l. RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 

61/17 – GZ) 

- Smernica Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah 

 - SZPV 408/08 

- Smernica Požarna varnost pri načrtovanju vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav 

 - SZPV 407/12 

- Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 3. del: Tesnitve prebojev  

- SIST EN 1366-3:2009 

- Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Ur. l. RS, št. 

104/09, 29/10, 105/10 
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OGREVANJE IN HLAJENJE 

- Grelni sistemi v stavbah – Metoda izračuna projektne toplotne obremenitve 

 - SIST EN 12831:2018 

- Ogrevalni sistemi v stavbah - Projektiranje toplovodnih ogrevalnih sistemov 

 - SIST EN 12828:2013+A1:2014 

- Smernica za izračun toplotnih obremenitev za hlajenje stavbe - VDI 2078:2015 

VODOVOD IN KANALIZACIJA 

- Oskrba z vodo - SIST EN 805 

- Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - SIST EN 806 

- Kanalizacijski sistemi za stavbe in zemljišča - DIN 1986 

- Tehnični predpisi za pitno vodo - DIN 1988 (100-600) 

- Zaprte membranske posode za sanitarno vodo - DIN 4807-5 

- Težnostni kanalizacijski sistemi v stavbah - SIST EN 12056:2001 

- Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah in splošne zahteve za varovala 

proti onesnaževanju zaradi povratnega toka- SIST EN 1717 

- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 

51/17),  

- Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 

38/06, 100/06 in 65/08),  

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12),  

- Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni 

list RS, št. 28/11 in 61/17 — ZUreP-2). 

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA 

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-

1 in 61/17 – GZ) 

- Prezračevanje in klimatizacija- DIN 1946 

- Prezračevanje in klimatizacija: Prezračevanje stavb in prostorov za zdravstveno nego- 

DIN 1946-4: 

PLIN 

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina 

- Ur.l. RS št. 65/2007 

- Tehnične zahteve 1. izdaja, revizija 1 (december 2009) – Petrol plin 

- Tehnični predpisi za plinsko napeljavo  - DVGW-TRGI G600: 2008 

OGREVANJE IN HLAJENJE 
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Transmisijski izračun je izdelan v skladu s SIST EN 12831, z upoštevanjem lokalnih razmer, 

standardov ter podatkov iz gradbenega projekta. Izračun transmisijskih izgub je izdelan po 

SIST EN 12831, upoštevana je minimalna zunanja temperatura -13C.  

Predmet načrta je prizidava jedilnice v nivoju kleti k obstoječi Osnovni šoli Domžale in 

predelava obstoječe kuhinje. 

Ogrevanje objekta je preko obstoječe plinske kotlovnice. V sklopu kotlovnice je predviden nov 

razdelilnik/zbiralnik z razdelitvijo cevovodov za potrebe 

-napa (temperaturni režim 55/40C), 

-klimati (temperaturni režim 55/40C), 

-talno ogrevanje (temperaturni režim 35/30C). 

Prostori se prisilno prezračujejo. Za potrebe prezračevanja je predviden razvod hladilne vode 

do klimatov. Za zagotavljanje ustrezne temperature vpiha je klimatu predviden hladilni agregat 

na strehi objekta hladilne moči 66,5 kW, lociran na strehi nad garderobami. Medij v primarnem 

sistemu hladilne vode je tovarniško pripravljena mešanica 30% etilen-glikola in 70% vode. V 

sklopu agregata je dobavljen hidravlični modul opremljen z zalogovnikom, obtočno črpalko, 

varnostnim ventilom, pretočnim stikalom, merilnimi elementi, polnilnim/praznilnim ventilom, 

avtomatskim odzračevalnim ventilom, čistilnim kosom ter ostalimi komponentami potrebnimi 

za delovanje naprave. Za delovanje in regulacijo agregata je ta opremljen z avtomatiko za 

nemoteno delovanje.  

V obstoječi kuhinji je predvideno radiatorsko ogrevanje. V jedilnici in sanitarijah je predvideno 

talno ogrevanje.  

Radiatorji v kuhinji se priključujejo s spodnjimi sredinskimi priključki. Vsi radiatorji so 

predvideno opremljeni s termostatskimi ventili (s spodnjimi priključki) ali s termostatskimi 

radiatorskimi ventili, ter zapornimi holandci na povratku (s stranskimi priključki) in vgradnja 

termostatskih radiatorskih glav z natančnostjo tipanja prostorske temperature  1C, ter 

funkcijo protizmrzovalne zaščite in robustne izvedbe z zaščito proti vandalizmu (kraji). Novi 

razvodi se vežejo na obstoječe priključke. Obstoječi radiatorji v kuhinji se demontirajo. 

Predviden režim radiatorskega ogrevanja je 55/40°C. 

V jedilnici in sanitarijah se v tlaku namesti toplovodno talno ogrevanje. Predviden je nizko 

temperaturni režim talnega ogrevanja z dovodno temperaturo ogrevne vode 35C. Skladno s 

standardom DIN EN 1264 ter izračunom talnega ogrevanja po EN12831 temperature iz 

fizioloških razlogov površine tal ne presegajo vrednosti 29°C v bivalnih prostorih in 35°C v 

robnih delih ter 33°C v kopalnicah in sanitarijah. Zanke talnega ogrevanja so iz cevi visoko 

zamreženega polietilena in so položene na tipske trde izolacijske plošče. Razdelilniki-zbiralniki 

v podometnih omaricah talnega ogrevanja se predvidijo iz nerjaveče pločevine. Razdelilne 

omarice opremljene z vratci se predvidijo podometne izvedbe. Na dovodu posamezne zanke 

se namesti regulacijske ventile z možnostjo nastavitvijo pretoka. Na povratku posamezne 

zanke so nameščeni termostatski ventili, na katerih so nameščeni elektro termični pogoni 

oziroma zaporni elementi za ročno posluževanje. Nastavitev ventilov se izvede ob toplem 
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zagonu sistema, tabela pretokov posameznih zank je priložena v tehničnih izračunih. Vsak 

razdelilnik-zbiralnik se dobavi s regulirnim poševnosedežnim ventilom za uravnavanje 

hidravlike na dovodu, krogelnim zapornim ventilom na povratku, termometri, manometri ter 

avtomatskimi odzračevalnimi lončki.  

V osnovi je grelni panel talnega ogrevanja sestavljen iz termoizolacijske plošče, hidrofolije, 

cevnega registra, dilatacijskih cevi in trakov in ustrezne armature. Termoizolacijska varovalna 

folija (lahko je tudi hidroizolacijska za ločitev med termoizolacijo in elementi ali sloji, ki mejijo 

z njo) je indikator pregretja. Položimo jo tako, da se prekriva vsaj 10 cm in v vertikalo vsaj 15 

cm. Sistemske hidrotermne plošče oziroma termoizolacijo izberemo z ozirom na obremenitev 

tal. Protizračni gumbki nam v primeru hidrotermnih plošč kljub veliki gostoti omogočajo isto 

dušenje kot pri mehkih ploščah. Kompletna termoizolacija z dilatacijskim obrobnim trakom 

debeline 10 mm iz PUR in hidroizolacija mora biti izvedena tako, da ne predstavlja nikakršnih 

toplotnih mostov, točno tako, kot o tem govori ustrezen predpis ÖNORM B 2232 in B 2242. 

Posebej je pomembno, da je debelina in gostota izolacije pod cevnim registrom enaka, da 

kasneje ne bi prišlo do pokanja estriha. To dosežemo s popolno kontrolo vgrajene izolacije z 

enakomerno gostoto - BRIZGAN POLISTIREN ali EXTRUDIRAN POLISTIREN!! 

Cevni razvod je položen iz difuzijsko odpornih cevi iz zamreženega PE, odpornih na 

temperature do 100°C in odpornih na zmrzal. Polagajo se na izolacijo v predvidenem razmaku. 

Minimalni radius zvijanja je r=5 D v hladnem stanju kot se te običajno uporabljajo. Samo cev 

lahko tudi pri morebitnem zalomu pri montaži enako regeneriramo s segrevanjem. Spajanje 

cevi je v estrihu potrebno izvesti z nerazstavljivimi spojkami, s tuljčnimi PRESS SPOJKAMI, 

katere so najprimernejše, izogibati pa se je spojem, če je to le mogoče. 

Estrih je sicer vezan na gradbena dela, vendar je nujno, da inštalater pogojuje garancijo 

talnega ogrevanja z nadzorom nad estrihi. Ti morajo biti izvedeni v skladu z ÖNORM B 2232, 

DIN 18353. Za to poda proizvajalec talnega ogrevanja ustrezno recepturo in eventuelne 

dodatke ali vsaj izvede njih kontrolo. Enako opozori izvajalca estrihov o nujnosti dilatacij tal in 

nujnosti vseh elementov kateri omogočajo dilatacijo kot npr. zaščita obremenitve cevi pri 

prehodu skozi dilatacijo. 

Varovanje novega razdelilnika je skladno z DIN 4752 z varnostnimi ventili (obstoječi) in 

razteznostno posodo na sistemu ogrevanja. Zahtevana tlačna stopnja armatur in cevovodov je 

PN6. 

Cevni razvodi ogrevne vode do klimata so predvideni s površinsko cinkanimi cevmi iz 

nelegiranega jekla material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem). Delno se razvode 

ogrevne vode vodene v tlaku in stenah izvede z difuzijsko odpornimi večplastnimi cevmi iz 

zamreženega polietilena in vmesne plasti aluminija ter fitingi za zatiskanje. Večplastne cevi 

morajo ustrezati standardu DIN 1988 (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, 

kratkotrajno 95°C). Potek razvodov ogrevne vode vodenih v tlaku in nadometno je potrebno 

prilagoditi razvodom ostalih inštalacij. Točen način izvedbe oziroma morebitna odstopanja je 

potrebno uskladiti pred izvedbo v dogovoru med izvajalcem, nadzorom, investitorjem ter 

arhitektom. 

mailto:info@biro5.si
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Polnjenje sistema ogrevne vode je predvideno v kotlovnici. Praznjenje sistema se vrši v najnižji 

točki sistema ogrevanja. Odzračevanje omrežja se izvede z odzračevalnimi pipicami in z 

avtomatskimi ter ročnimi odzračevalnimi lončki. Potek razvodov ogrevanja je potrebno 

prilagoditi kanalom prezračevanja, razvodom sanitarne vode, kanalizacije ter elektro 

inštalacijam. Morebitna odstopanja je potrebno uskladiti pred izvedbo v dogovoru med 

izvajalcem ter nadzorom. 

Cevne razvode ogrevne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zaščiti in 

učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10), ter Tehnične smernice TSG-1-004:2010. 

V neogrevanih prostorih je potrebno vidno vodene cevne razvode ogrevne vode in armature z 

notranjim premerom do 100 mm zaščititi s toplotno izolacijo debeline, ki mora biti najmanj 

enaka notranjemu premeru cevi, kadar toplotna prevodnost izolacije znaša manj ali enako 

0,035W/mK, skladno s standardom SIST EN 12241. Pri cevnih razvodih in armaturah z 

notranjim premerom večjim od 100 mm, mora debelina toplotne izolacije znašati najmanj 100 

mm. Polovična debelina izolacije je dovoljena pri vidno vodenih cevnih razvodih in armaturah, 

ki oddajajo toploto v ogrevane prostore, na prehodih cevnih razvodov in armatur skozi stene 

ali strope, pri križanju cevovodov, pri cevnih razdelilnikih ter na priključnih vodih grelnih teles 

do dolžine 8 metrov. Debelina toplotne izolacije vodenih v tlakih in stenah mora znašati 

najmanj 6 mm. 

Po končani montaži cevi je potrebno izvesti tlačni preizkus skladno z DIN 18380. Preizkus 

instalacije se izvede s hladno vodo, pri čemer je potrebno zagotoviti izenačitev temperatur 

zunanjega zraka in vode ter upoštevati t.i. čakalno dobo po vzpostavitvi preizkusnega tlaka. 

Sistem je potrebno ob izenačevanju temperatur dopolnjevati ali prazniti, da se ohranja 

preizkusni tlak. V primeru, da se izvaja preizkus v zimskem času, je potrebno cevi polniti s 

tovarniško pripravljeno mešanico glikola in vode, ki zagotavlja zmrzovanje mešanice pri 

najmanj -20°C (38% etilen glikol). Po dokončnem preizkusu je potrebno cevi izprazniti, jih 

izprati z najmanj trikratno izmenjavo vode in jih izpihati z zrakom. Sistem moramo ob 

izenačevanju temperatur dopolnjevati ali prazniti tako, da se ohranja preizkusni tlak. 

Manometer se priključi na najnižji točki inštalacije, pri čemer je obvezna uporaba manometra 

z natančnostjo 0,1 bar, umerjenega in overjenega s strani pristojnega laboratorija. Preizkusni 

tlak mora biti minimalno 1,3× maksimalni delovni tlak, vendar minimalno 1,0 bar višji od 

delovnega tlaka v najnižji točki inštalacije (priporoča se izvedba preizkusa z vodnim tlakom 6,0 

bar). Po izenačitvi temperatur in ponovnem dopolnjenju ali praznjenju na preizkusni tlak, se 

opravi glavni preizkus pri čemer v nadaljnjih 2 urah ne sme priti do padca tlaka večjega od p 

< 0,2 bar, prav tako se ne sme pojaviti nikakršno puščanje na samih spojih. Po uspešnem 

preizkusu se označijo zanke, izpolni tlačni zapisnik in meritveni protokol, kar je eden od pogojev 

za izpolnitev garancijskega pisma. Ob zagonu sistema je potrebno preveriti delovanje 

varnostnih ventilov ter zregulirati vse sisteme. 

Pred zagonom je predvideno polnjenje sistema ogrevne vode z mehko vodo ustrezne trdote in 

pH vrednosti. Ob toplem zagonu sistema je potrebno preveriti delovanje varnostnih ventilov 

ter zregulirati celotni sistem. 

Razvodi cevnih instalacij skozi gradbene elemente na mejah požarnih sektorjev morajo biti 

izvedeni z atestiranim sistemom požarne zaščite prehodov, ki zagotavlja enako požarno 
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odpornost kot je zahtevana za gradbene elemente na mejah požarnih sektorjev. Uporabljeni 

materiali so takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja 

toksičnih plinov v primeru gorenja. Preboji skozi meje požarnih celic in sektorjev morajo biti 

izdelani po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z 

dokumentiranjem vseh prebojev. 

Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403. Razločno 

označevanje cevnih napeljav po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred 

požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč. 

Barvne oznake RAL so združene v registru barv RAL 840 HR: 

VRSTA MEDIJA BARVA OZNAKA PO RAL BARVA TABLICE 

ogrevanje – primar – dovod rdeča RAL 3000 rdeča 

ogrevanje - primar – 

povratek 
modra RAL 5019 modra 

sanitarna hladna voda zelena RAL 6001 zelena 

sanitarna topla voda oranžna RAL 2008 oranžna 

sanitarna voda cirkulacija vijoličasta RAL 4005 vijoličasta 

odvodnjavanje 
rjava – olivno 

zelena 
RAL 6003 rjava 

odzračevalni vodi 
v isti barvi kot 

medij 
 / 

konzole črna RAL 9005 / 

Pred prevzemom objekta je za razteznostne posode potrebno skladno z zahtevami PED 

direktive posredovati dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o tlačni opremi. Skladno s 

pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS 45/2004) je 

potrebno izvesti uvodni pregled opreme pod tlakom s strani pooblaščene osebe ter pridobiti 

pozitivno poročilo.  
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4.2.2. VODOVOD IN KANALIZACIJA 

4.2.2.1. POŽARNA VARNOST 

V prizidku je predvidena notranja hidrantna mreža. Od vezave na obstoječo inštalacijo v 

kotlovnici novi razvod pod stropom pritličja do kleti ter do hidranta v . Notranja hidrantna 

mreža je pretočna. Tip in lokacija postavitve hidrantov je predvidena skladno z načrtom 

požarne varnosti. Razvod hladne vode iz kotlovnice do hidranta se izvede iz nerjavečega 

materiala 1.4401 po DVGW W 534 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim 

materialom. Cevi morajo ustrezati standardu DIN 1988. 

Za gašenje začetnih požarov so predvideni ročni gasilniki. Gasilniki so nameščeni v prostorih 

in so namenjeni gašenju začetnega požara. Gasilni aparati morajo biti nameščeni na vidnih 

mestih, ustrezna višina prijema znaša 0,8 m do 1,2 m. Gasilni aparati morajo biti vidno 

označeni z znakom za gasilni aparat skladno s standardom (SIST 1013). Predlog za razmestitev 

gasilnih aparatov je razviden iz grafičnih prilog zasnove požarne varnosti. 

4.2.2.2. NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA 

Predvidena je zamenjava vodovodne inštalacije obstoječe kuhinje. Zamenja se vsa vodovodna 

inštalacija. Predvidena je vezava v obstoječi kineti in sicer v predprostoru stopnišča. Na isti 

razvod se vežejo tudi nove sanitarije v jedilnici. 

Vsi priključki v kuhinji vezani na vodovodno inštalacijo so usklajeni z načrtom tehnologije. Pred 

izvedbo je potrebno vsa mesta priključkov za vodovodno inštalacijo kontrolirati z načrti opreme 

ter morebitna odstopanja uskladiti. Mikrolokacijo določi dobavitelj opreme. 

Razvod hladne in tople vode ter cirkulacije vodene v tlaku in v stenah naj se izvede iz 

večplastnih cevi. Večplastne cevi morajo ustrezati standardu DIN 1988 (maksimalni tlak 10 

bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C). Materiali za izvedbo vodovoda morajo 

biti skladni z zahteve Pravilnika o pitni vodi (U.L. RS št. 19/2004, 35/2004) in Pravilnika o 

materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili (U.L. RS št. 36/2005) ter SIST EN 12502 

Protikorozijska zaščita kovin. Tlačna stopnja armatur in cevovodov je PN 10. 

Cevi razvoda tople in hladne vode vodene v tlaku in stenah so izolirane s toplotno izolacijo 

debeline 13 mm s toplotno prevodnostjo 0,04 W/mK . Debelina toplotne izolacije za razvode 

hladne in tople vode vodene vidno mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi. 

Elastomerna fleksibilna izolacija je izdelana na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo 

cevovodov sanitarno tople ali hladne vode z EU požarno klasifikacijo B-s3,d0; toplotna 

prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koeficient upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče 

debeline 3-32mm in cevi debeline 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temperaturno 

območje od -50°C - +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne 

mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti 

z original lepilom. 
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4.2.2.3. NOTRANJA KANALIZACIJA 

Odtoki od sanitarnih elementov do vertikal so iz PP cevi.  

Horizontalni razvod fekalne kanalizacije je obdelan v gradbenem delu. 

Talni odtoki za posamezne tehnološke porabnike so s sifonom. Vsi odvodi kondenza iz hladilnih 

komor so s sifonom. Za odtoke uporabiti max. 45 ° loke in odcepe. Talne rešetke so iz 

nerjavečega materiala s sredinskimi priključki skupaj s sifonom. Talne rešetke imajo 

protizdrsno mrežasto rešetko. 

Po končani grobi montaži mora biti opravljen preizkus tesnosti fekalne kanalizacije sestavljen 

iz pregleda dokumentacije in preizkusa ter izdaja pisnega poročila po opravljenem preizkusu.  
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4.2.3. PREZRAČEVANJE 

4.2.3.1. OPIS SISTEMA 

Za vse prostore za katere se z naravnim prezračevanjem ne doseže potrebna izmenjava zraka, 

je predvideno umetno prezračevanje. 

Izmenjave ter kvaliteta zraka v prostorih so definirane glede vrsto prostora ter usklajene s 

Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02). 

Predmet obdelave je prezračevanje jedilnice, kuhinje in zalednih prostorov. Za prezračevanje 

velike jedilnice je predvidena ena dovodno-odvodna klimatska naprava, za prezračevanje 

kuhinje je predviden ločen kuhinjski prezračevalni sistem, za prezračevanje zalednih prostorov 

- pomivalnice je prav tako predvidena ena dovodno-odvodna klimatska naprava. Ločeno je 

predvideno prezračevanje sanitarij preko lokalnih odvodnih ventilatorjev. 

Pri dimenzioniranju naprav so upoštevani naslednji parametri: 

Računska temperatura pozimi:   -13°C 

Računska temperatura poleti:   35°C 

Relativna vlažnost (zunanja) pozimi:  90% 

Relativna vlažnost (zunanja) poleti:  40% 

Hrup v prostorih      skladno z DIN 1946-4 

4.2.3.2. DISTRIBUCIJA ZRAKA 

4.2.3.2.1. KUHINJA 

V kuhinji – priprava hrane je nad osrednjim termičnim blokom predvidena vgradnja 

učinkovitega klimatskega sistema z energijsko varčno napo z integriranim sistemom vračanja 

toplote iz odtočnega zraka s ploščnim rekuperatorjem ter vodnim grelnikom za dogrevanje 

zraka. Sistem je zasnovan tako, da se dovedeni zrak dovaja v kuhinjo neposredno skozi napo. 

Del dovedenega zraka je preko kanalskega ventilatorja voden še v bolj oddaljene prostore. 

Za prezračevanje kuhinje je predvidena dovodna klimatska naprava s predfiltrom razreda 

filtracije EU4, ventilatorjema, glikolnim hladilnikom ter dodatnim filtrom EU5. Odvod je 

predviden preko nape, postavljenim izven toka zraka. Izpuh zraka je predviden preko 

strešnega ventilatorja z elektromotorjem, preko kanalskega razvoda voden nad sleme strehe 

predmetnega objekta.  

Dovodni klimat in kanalski ventilator sta skupaj z odvodnim ventilatorjem povezana preko 

skupne elektrokrmilne omare. Regulacija delovanja prezračevalnega sistema je preko 

stenskega krmilnega panela na steni ob napi. Vsi ventilatorji sistema so predvideni z EC 

elektromotorji. 
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4.2.3.2.2. JEDILNICA 

V jedilnici skrbi za prezračevanje ena dovodno odvodna prezračevalna naprava, ki je locirana 

na strehi. Zajem zunanjega zraka je preko zajemne fajfe. Izpuh zavrženega zraka se vodi preko 

izpušne fajfe. Dovod je previden preko stropnih difuzorjev, odvod preko odvodnih difuzorjev s 

perforirano pločevino. Regulacija prezračevalne naprave se izvaja preko krmilnika 

pozicioniranega v kuhinji ob zabojnikih za umazano posodo. 

4.2.3.2.3. ZALEDNI PROSTORI 

V zalednih prostorih – pomivalnica skrbi za prezračevanje ena dovodno odvodna prezračevalna 

naprava, ki je locirana na strehi. Zajem zunanjega zraka je preko zajemne fajfe. Izpuh 

zavrženega zraka se vodi preko izpušne fajfe. Dovod je previden preko stropnih difuzorjev ter 

prezračevalnih rešetk, odvod preko odvodnih rešetk in odvodne nape. Regulacija prezračevalne 

naprave se izvaja preko krmilnika pozicioniranega v kuhinji ob zabojnikih za umazano posodo. 

4.2.3.2.4. SANITARIJE 

Za prezračevanje sanitarij je odvodni ventilator, ki je lociran pod stropom sanitarij skupaj z 

dušilnikom zvoka. Dovod je previden preko vratnih rešetk, odvod preko prezračevalnih 

ventilov. Zrak bo med prostori prehajal pod spodrezanimi vrati ter skozi rešetke v vratih. Vklop 

ventilatorja se izvaja preko vklopa luči.  

4.2.3.2.5. OBSTOJEČE SANITARIJE 

Za prezračevanje obstoječih sanitarij je odvodni ventilator, ki je lociran na steni. Dovod je 

previden preko vratnih rešetk, odvod preko ventilatorja. Zrak bo med prostori prehajal pod 

spodrezanimi vrati ter skozi rešetke v vratih. Vklop ventilatorja se izvaja preko senzorja gibanja.  

4.2.3.3. POŽARNA VARNOST 

Protipožarna izolacija se predvidi kot obloga vertikal prezračevalnih kanalov vodenih preko 

ločenih požarnih sektorjev do strehe.  

4.2.3.4. OSTALO 

Na vsakem elementu je možna nastavitev količine vpihovanega ali odsesovanega zraka. 

Dovod je postavljen in dimenzioniran tako, da v bivalni coni ne pride do prepiha, to pomeni da 

pri temperaturi 22°C povprečna hitrost gibanja zraka ne preseže 0,22 m/s in pri upoštevanju 

turbulence 40%. 

Kanali za razvod zraka bodo speljani nad spuščenimi stropovi ter izdelani iz pocinkane pločevine 

po veljavnih predpisih. Debeline sten kanalov, šivi kanalov in prirobniški spoji naj se izvedejo 

iz pocinkane pločevine po standardu DIN 24190/1 - debelina stene kanala in oblika šivov po 

DIN 24190/3 - oblika kanalov in prirobnic.  

Kanalske razvode od zajema in izpuha do prezračevalne naprave je potrebno toplotno izolirati 

s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 19mm. Kanalske 
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razvode vtočnega zraka je potrebno toplotno izolirati s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka 

z zaprto celično strukturo debeline 13mm. 

Vsi kanali so pri prehodu skozi stene in stropove ustrezno protihrupno izolirani, da se hrup 

skozi gradbeno konstrukcijo ne prenaša v ostale prostore. 

Za preprečevanje prenosa hrupa, ki ga povzročajo ventilatorji prezračevalnih sistemov, so na 

določenih razvodih predvideni kanalski dušilniki zvoka. 

Prezračevalni sistem je projektiran in mora biti izveden tako, da pri normalnem vzdrževanju 

racionalno in nemoteno deluje ves čas uporabe in da je omogočen lahek dostop za čiščenje, 

vzdrževanje in popravila tega sistema. 

Sistem sme biti predan v upravljanje le osebju, ki je strokovno usposobljeno v zvezi z uporabo, 

obratovanjem in vzdrževanjem sistema. Pri prevzemu sistema je treba pregledati celoten 

sistem glede na njegovo delovanje in vzdrževanje in druge pomembne okoliščine v prisotnosti 

investitorja oziroma lastnika. Od vgradnje dalje mora upravljavec voditi knjigo delovanja, 

servisiranja in vzdrževanja prezračevalnega sistema oziroma naprave z navedbo časovnih 

intervalov in odgovornih oseb. 

Prezračevalni sistemi in komponente za vtočni zrak morajo obratovati in biti vzdrževani tako, 

da so zahteve za higieno in čistočo zraka neprestano dosežene skladno z zahtevanimi oziroma 

načrtovanimi vrednostmi ter predpisi. 

Vse ostalo je razvidno iz priloženih risb, shem in popisa materiala. 
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4.2.4. PLINSKA INŠTALACIJA 

Obstoječ objekt je že priključen na javno plinovodno omrežje. Glavna plinska zaporna pipa se 

nahaja pred kotlovnico. Razvod poteka v kotlovnico, kjer se  nahaja obstoječi plinomer G 6 za 

potrebe kuhinje. Od plinomera poteka razvod do kuhinje. Pred kuhinjo na fasadi objekta je 

omarica z zaporno pipo. Zaradi novega prizidka se obstoječa omarica prestavi. Od omarice 

naprej se vsa inštalacija v kuhinji zamenja ter prilagodi novim plinskim trošilom. 

V predprostoru pred kuhinjo je nameščen varnostni set za kuhinje po DVGW G631 sestavljen 

iz zapornega elementa s termičnim varovalom, dvojnega elektromagnetnega ventila z 

varnostnim preverjanjem, tlačnega stikala nameščenega v odvodnem kanalu iz kuhinje ter 

pripadajočo avtomatiko. 

Kabelska poveza med varnostnim setom in tlačnim stikalom v odvodnim kanalu ter napajanje 

je obdelano v elektro načrtu. Pred vsemi plinskimi trošili so nameščeni zaporni elementi s 

termičnimi varovali. 

Izdelavo, predelave in vzdrževalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja plina 

opravljajo tudi ostala instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina. Plinska napeljava 

in njeni posamezni deli morajo biti takšni, da so varni pri pravilni uporabi. Uporabljeni materiali 

morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina. 
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4.2.4.2. NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA 

4.2.4.2.1. CEVI IN ARMATURE 

Napeljava do plinskih trošil je izdelana iz INOX cevi press za plinsko inštalacijo po DVGW G 

600 za dimenzije od DN 15 do DN 100, po SIST EN 10088 – nerjavna jekla ter DVGW GW 541. 

Medsebojno spajanje armature ali armature in cevi je dovoljeno s prirobničnimi ali z navojnimi 

zvezami. Navojne zveze se uporabljajo do vključno DN 50. Max. dolžina navoja po SIST EN 

10241 in SIST EN 10242 je: 

DN   (mm) 15 20 25 32 40 50 

dolžina navoja (mm) 15 16.3 19.1 21.4 21.4 25.7 

V skladu s predpisom SIST HD 60364-5-51:2009 - Nizkonapetostne električne inštalacije je 

potrebno upoštevati sledeče: 

 notranji plinovodi v vsaki zgradbi morajo biti ločeno priključeni na spojno letev za 

izenačitev  

električnega potenciala. Letev mora biti povezana z ozemljitveno instalacijo objekta 

 o izenačitvah potencialov in ozemljitvah plinovoda mora izvajalec izdati pisno izjavo in 

rezultate  

 meritev galvanskih povezav in ozemljitev 

Kovinskih plinovodov se ne sme uporabiti kot zaščitna ali delovna ozemljila niti kot zaščitne 

odvodnike v jakotočnih napeljavah. Prav tako se jih ne sme uporabiti za odvodnike ali ozemljila 

v strelovodnih napeljavah. Plinovodi morajo potekati tako, da ni možnosti mehanskih poškodb. 

Plinovodi ne smejo biti pritrjeni na druge napeljave in ne smejo služiti kot podpora za druge 

napeljave. Položeni morajo biti tako, da nanje ne kaplja voda ali kondenz z drugih napeljav. 

Pritrditev cevi mora biti narejena ognjevarno, nosilni deli cevnih podpor morajo biti iz 

negorljivih materialov. 
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Maksimalna razdalja med podporami znaša : 

 

Nazivni premer 
DN (mm) 

Zunanji premer 
(baker, INOX) da 
(mm) 

Razdalja med 
podporami – jeklo 
(m) 

Razdalja med 
podporami – press 
(m) 

- 15  1,25 

15 18 2,75 1,50 

20 22 3,00 2,00 

25 28 3,50 2,25 

32 35 3,75 2,75 

40 42 4,25 3,00 

50 54 4,75 3,50 

- 54  4,00 

65 76,1 5,50 4,25 

80 88,9 6,00 4,75 

100 108 6,00 5,00 

125  6,00  

150  6,00  

 

Pri vodenju cevovodov skozi dilatacije, ki ločujejo dva dela zgradbe, je potrebno poskrbeti za 

to, da premikanje ne vpliva škodljivo na plinovod. 

Pri preboju dvižnih in razdelilnih vodov skozi stene in strope morajo biti vgrajene zaščitne cevi, 

ki gledajo na vsaki strani 5cm iz zidu. Zaščitne cevi morajo biti iz materiala odpornega proti 

koroziji ali zaščitene proti koroziji. 

Notranji cevovod mora dopuščati malenkostne aksialne pomike hišnega priključka oziroma 

zunanjega cevovoda ne da bi to povzročilo mehanske poškodbe notranjega cevovoda ali 

njegove netesnost. 

Ta zahteva je izpolnjena, če je vstop v zgradbo tak, da je na prvih 2m notranjega cevovoda 

najmanj ena sprememba smeri za 90˚ in nobene fiksne točke. Plinovodi morajo biti pred 

korozijo zaščiteni v skladu z SIST EN 12068. 

Prostor, v katerem je nameščen plinomer, ne sme biti pretopel, biti mora lahko dostopen in 

suh. Prostor, v katerem je nameščen plinomer in vrsto plinomera podpiše distributer plina. 

Namestitev plinomera mora biti v skladu s (DVGW TRGI G 600 2008). Izgotovljeni in še ne 

priključeni, mirujoči ali iz obratovanja vzeti notranji plinovodi, morajo imeti vse odprtine tesno 

zaprte s čepi, kapami, pokrovi ali s slepimi prirobnicami iz kovinskih materialov. 

Zaprti zaporni elementi (npr. pipe, zasuni, lopute) ne veljajo kot tesne zapore, razen varnostnih 

zaključnih armatur po SIST EN 13774. 

Pred ločevanjem ali spajanjem, pred demontažo ali vgradnjo delov napeljave, armatur, 

plinomerov, regulatorjev tlaka itd., kot tudi pri nameščanju ali odstranjevanju čepov, je treba 

mailto:info@biro5.si
http://www.biro5.si/


 

BIRO 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana-Črnuče 
info@biro5.si;  www.biro5.si;  

 

073019_1-S.docx  17 

kovinske plinovode zaščititi pred napetostjo pri dotiku in pred iskrenjem, s premostitvijo ločenih 

delov. 

Za premostitev se uporabi gibko, izolirano bakreno pletenico s presekom najmanj 16mm2 in 

ne daljše od 3m. Priključne spojke morajo biti prirejene premeru cevi. Pri priključevanju je 

treba paziti na dober električni stik. Stična mesta je treba pred uporabo prižemnih spojk očistiti 

do kovinskega sijaja. Vmesno vlaganje kovinskih folij ni dovoljeno. Pri delih na plinovodih pod 

plinom je treba upoštevati DVGW TRGI G 600 2008. 

4.2.4.2.2. MONTAŽA 

Cevi so med seboj spojene s press spoji. Napeljava mora potekati po predpisih DVGW - TRGI 

G 600 2008. Notranja napeljava mora biti ozemljena v skladu s predpisi. 

4.2.4.2.3. PREZRAČEVANJE 

Plinska trošila so nameščena skladno z zahtevami DVGW-TRGI G 600 2008 ter zahtevami iz 

zasnove požarne varnosti. 

4.2.4.2.4. ODVOD DIMNIH PLINOV 

Plinska trošila nameščena v kuhinji so tipa A1 skladno z DVGW - G 600 z zajemom zgorevalnega 

zraka iz prostora ter dovodom dimnih plinov preko kuhinjske nape. 

4.2.4.2.5. TLAČNI PREIZKUSI 

Vsi postopki pri izvedbi tlačnega preizkusa morajo biti v skladu z DVGW - G 600 2008. 

4.2.4.2.5.1. PREIZKUSNI MEDIJI 

Preskusi se v skladu z G600-2008 izvajajo bodisi z zrakom ali z inertnim plinom (npr. dušik). 

Preskusi se v skladu s 'sposobnostjo za obratovanje' praviloma izvajajo z distribuiranim plinom. 

Uporaba kisika je prepovedana. 

4.2.4.2.5.2. PLINSKE NAPELJAVE Z DELOVNIM TLAKOM DO VKLJUČNO 
100MBAR 

Za plinske napeljave z delovnimi tlaki do vključno 100mbar so predpisani naslednji preskusi: 

a) Preskus trdnosti; 

b) Preskus tesnosti; 

c) Preskus sposobnosti za obratovanje (pri obratujočih plinskih napeljavah) 
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PRESKUS TRDNOSTI 

Preskus trdnosti je treba izvesti pred preskusom tesnosti in zajema samo napeljavo, to pomeni 

brez armatur, regulatorjev tlaka plina, plinomerov in plinskih trošil in pripadajočih varnostnih 

naprav. 

Armature so lahko vključene v preskus, če je njihov maksimalni dovoljeni delovni tlak (MOP) 

najmanj enak preskusnemu tlaku. 

Preskusni tlak znaša 1 bar in se med časom preskušanja 10 minut ne sme znižati. 

Ločljivost uporabljene merilne naprave mora biti najmanj 0,1 bar. 

Po izvedenem preskusu trdnosti je treba prezkusni tlak sprostiti iz plinske napeljave na varen 

način. Pri tem je treba iz vseh delov napeljave izpihati morebitno neizogibno umazanijo, ki je 

ostala v ceveh po montažnih delih. 

PRESKUS TESNOSTI 

Preskus trdnosti je treba izvesti po preskusu trdnosti in obsega plinsko napeljavo vključno z 

armaturami, vendar brez plinskih trošil ter pripadajočih regulacijskih in varnostnih armatur. 

Preskus tesnosti lahko zajema tudi regulatorje tlaka plina in/ali plinomere, v kolikor so le-ti 

dimenzionirani za preskusni tlak. 

Preskusni tlak mora biti najmanj 150mbar in se med časom preskušanja ne sme znižati. 

Upoštevati je treba ustrezen čas prilagoditve za izravnavo temperature v odvisnosti od volumna 

plinske napeljave (glej tabelo 1). 

Tabela 1: Čas prilagajanja in trajanje preskusa v odvisnosti od volumna plinske napeljave 

Volumen plinske 
napeljave 

Čas 
prilagajanja 

Min. trajanje 
preskusa 

< 100 l 10 min 10 min 

 ≥ 100 l < 200 l 30 min 20 min 

≥ 200 l 60 min 30 min 

 

Ločljivost uporabljene merilne naprave mora biti najmanj 0,1 mbar. 

Po dokončanju preskusa tesnosti je treba preskusni tlak sprostiti iz plinske napeljave na varen 

način. 

PRESKUS SPOSOBNOSTI ZA OBRATOVANJE 

Obratujoče plinske napeljave z delovnimi tlaki do 100 mbar razlikujemo med seboj o stopnjah 

sposobnosti za obratovanje. 

Za vonj po plinu interpretacija meril sposobnosti za obratovanje ne velja. 
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MERILA SPOSOBNOSTI ZA OBRATOVANJE 

Sposobnost plinske napeljave za obratovanje ugotavljamo po naslednjih merilih: 

 Neomejena sposobnost za obratovanje je zagotovljena, če uhajanje plina pri 
delovnem tlaku manjše kot 1 liter na uro in če ni nobenih drugih pomanjkljivosti. 

 Zmanjšana sposobnost za obratovanje je dana, če je puščanje plina pri delovnem 
tlaku od 1 do 5 litrov na uro. 

 O nesposobnosti za obratovanje govorimo, če je puščanje plina pri delovnem tlaku 
enako ali večje od 5 litrov na uro. 

 

DOLOČITEV KOLIČINE UHAJAJOČEGA PLINA 

Količino uhajajočega plina lahko ugotovimo z napravo za merjenje uhajanja plina (po možnosti 

certificirano po smernici za preskušanje DVGW VP 952) ali po grafičnem postopku (slika 1). 

Pri določanju količine uhajanja plina je plinsko napeljavo dovoljeno razdeliti na posamezne 

dele (npr. razdelilni vod, dvižni vod in potrošni vod). Kot primer se lahko navede stavbo z 

etažnim razvodom plina, v kateri se posamezna etažna stanovanja oz. uporabne površine 

obravnava kot ločene preskušane odsek po merilih, ki so navedena v 'Merila sposobnosti za 

obratovanje'. 

Če se pri tem kot preskusni medij uporabi plin, so zaprti zaporni elementi zadosten pogoj za 

ločitev od priključnega plinovoda stavbe in za ločitev posameznih odsekov napeljave med 

seboj. 

Pri uporabi naprave za merjenje količine uhajajočega pline je treba pri izbiri časa prilagajanja 

in časa merjenja upoštevati navodila proizvajalca merilne naprave. 
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UKREPI 

Odvisno od ocenjene sposobnosti za obratovanje je treba izvesti naslednje ukrepe: 

 Neomejena sposobnost za obratovanje: 

Plinska napeljava lahko ostane v obratovanju. Če poleg določene količine uhajajočega 

plina obstajajo še druge pomankljivosti, ki so navedene v zadnjem odstavku razdelka 

'Merila sposobnosti za obratovanje' je pristojni strokovnjak dolžan na kraju samem 

oceniti, ali lahko plinska napeljava ostane v obratovanju oz. ali je potrebno izvesti 

ponovni preskus ali popravilo v skladu z razdelkom 'Popravila po izvedenem preskusu 

sposobnosti za obratovanje'. 

 Omejena sposobnost za obratovanje: 

Po razdelku 'Popravila po izvedenem preskusu sposobnosti za obratovanje' mora biti 

plinska napeljava popravljena v štirih (4) tednih od ugotovitve omejene sposobnosti za 

obratovanje. 

 Nesposobnost za obratovanje: 

Plinsko napeljavo je treba takoj izločiti iz obratovanj in izvesti popravilo v skladu z 

razdelkom 'Popravila po izvedenem preskusu sposobnosti za obratovanje'. 

POPRAVILA PO IZVEDENEM PRESKUSU SPOSOBNOSTI ZA OBRATOVANJE 

Ko ocenjujemo, katera popravila so nujno potrebna, lahko plinsko napeljavo razdelimo na več 

delov. 

Napeljavo lahko obnovimo po delih ali v celoti. Po končanih obnovitvenih delih je treba 

preveriti, če deloma ali povsem obnovljena ustreza zahtevam v skladu z razdelkoma 'Preskus 

trdnosti' in 'Preskus tesnosti'. 

Plinsko napeljavo z omejeno sposobnostjo za obratovanje ali njene odseke, v katerih so navojni 

spoji zatesnjeni s tesnilnim sredstvom na osnovi konoplje, se lahko zatesni tudi v skladu z 

delovnim zvezkom DVGW G 624. Popravljene odseke napeljave je treba pregledati in preveriti 

skladnost zahtev v skladu z razdelkom 'Preskus tesnosti'. 
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4.2.4.2.6. PRIKLJUČKI IN SPOJI Z DELOVNIM TLAKOM DO 1BAR 

Sledeči deli so lahko izvzeti iz preizkusov, če so preizkušeni s plinom pod delovnim tlakom s 

penečim se sredstvom po SIST EN 14291: 

 spoji z glavnim zapornim elementom, z regulatorji, plinomeri, trošili, priključki trošil, 

priključnimi armaturami in z deli napeljave pod plinom  

 kratki odcepni in priključni vodi  

 začepljene preizkusne odprtine 

Ti deli so tesni, če se ne tvorijo mehurji. 

4.2.4.2.7. SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO 

Pred spuščanjem plina v napeljavo je potrebno ugotoviti, če so bili v skladu s predvideno tlačno 

stopnjo opravljeni pred preizkus in glavni preizkus oziroma kombinirani obremenilni preizkus 

in preizkus tesnosti in če je napeljava tesna. 

Neposredno pred spuščanjem plina se je potrebno prepričati, da so vsi izpusti na napeljavi 

zaprti. To se lahko opravi, če je bil ravnokar opravljen glavni preizkus oziroma kombinirani 

obremenilni preizkus in preizkus tesnosti ali pa z merjenjem tlaka, ki je najmanj takšen, kot 

predvideni delovni tlak. 

Poleg tega je potrebno s pregledom celotne napeljave preveriti, da so vsi izpusti na napeljavi 

tesno zaprti s čepi, zamaški ali slepimi prirobnicami iz kovinskih materialov. Zaprti zaporni 

organi ne zadoščajo in jih je potrebno tesno zapreti s čepi ali slepimi prirobnicami. Izvzete so 

priključne armature s priključenimi trošili, pripravljenimi za obratovanje in pri delovnih tlakih 

do 100 mbar tudi varnostne priključne armature po DIN 3383,1. in 4. del. Napeljavo je 

potrebno s plinom izpihovati toliko časa, da je izrinjen iz napeljave ves zrak ali inertni plin. Plin 

je potrebno preko gumijaste cevi varno spuščati na prosto. Če so količine manjše, se lahko 

plin pokuri na primernem gorilniku, npr. kuhalniku ali kontrolnem gorilniku. Pri tem je potrebno 

zagotoviti zadostno zračenje prostora. Pri napeljavi z delovnim tlakom do 100mbar se lahko 

manjše količine odvaja z zadostnim zračenjem prostora. Pri vseh načinih je potrebno odstraniti 

vire vžiganja, ki niso potrebni neposredno za izgorevanje plina (npr. kajenje, vklapljanje 

električnih aparatov, obratovanje drugih kurišč). 

Neposredno po spuščanju plina je potrebno preizkusiti vsa spojna mesta, ki niso bila zajeta v 

glavni preizkus oziroma v kombinirani obremenilni preizkus in preizkus tesnosti. 

4.2.4.2.8. NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA TROŠIL 

Pri nastavitvi in preizkusu delovanja trošil je potrebno upoštevati proizvajalčeva navodila za 

vgradnjo in obratovanje in posebne pogoje distributerja plina. Opozarjamo tudi na predpise za 

varčevanje z energijo. Na osnovi oznake trošil je pred zagonom potrebno ugotoviti, če so trošila 

primerna za območje Wobbe indeksa, ki ga ima plin, ki je predviden za oskrbo. Ugotoviti je 

tudi potrebno, če so trošila primerna za predvideni priključni tlak. 
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Trošilo je potrebno nastaviti na nazivno toplotno obremenitev. Če je nastavljena nazivna 

toplotna obremenitev nižja od največje toplotne obremenitve, je potrebno nastavljeno 

vrednost in iz nje izhajajočo nazivno toplotno moč, ki se jo po navodilih proizvajalca lahko 

odjema, označiti na trajni tablici na trošilu. 

Potrebno nastavitev toplotne obremenitve se lahko opravi po metodi nastavitve s tlakom na 

šobi ali po volumetrični metodi. Nastavitev po tlačni metodi je dovoljena samo z upoštevanjem 

navodil proizvajalca za to trošilo. Pri volumetrični metodi se s plinomerom določi pretok plina 

in se mora ujemati z nastavitveno vrednostjo. 

Nastavitev toplotne obremenitve odpade pri trošilih nastavljenih na zemeljski plin in trošilih, ki 

jim proizvajalec zapečati oz. plombira nastavljeno toplotno obremenitev. 
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4.2.4.2.9. PODUK UPORABNIKOM 

Uporabnike napeljave je potrebno podučiti, še posebej pa jim je potrebno predati navodila za 

uporabo trošil. Opozoriti jih je potrebno na nujnost rednega vzdrževanja plinskih trošil. Poučiti 

jih je potrebno o ukrepih, ki so bili uporabljeni za dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih 

plinov in jih opozoriti, da se jih ne sme naknadno spreminjati. 

Varnosti in ukrepi pri vonju po plinu 

 Takoj je potrebno ugasniti vse plamene! 

 Takoj je potrebno odpreti vsa okna in vrata! 

 Takoj je potrebno zapreti zaporni element na števcu ali glavni zaporni element! 

 Ne vstopati s prižgano lučjo v prostore, v katerih je zaznan vonj po plinu! 

 Ne prižigati vžigalic in vžigalnikov! 

 Ne vklapljati električnih stikal! 

 Ne izklapljati električnih vtikačev! 

 Ne zvoniti na električne zvonce! 

 Ne kaditi! 

Ko je zaprt glavni zaporni element, pregledati če so vse armature zaprte in zapreti preostale! 

(pipe prižigalnih plamenov, plinske hladilnike itd.). 

Luč se lahko prižge šele tedaj, ko ni več zaznati vonja po plinu! 

Ne se zanašati samo na svoj vonj, ampak je potrebno poklicati še druge ljudi. 

Če se ne da odkriti razloga za vonj po plinu, kljub temu, da so vse armature zaprte, je potrebno 

takoj poklicati distributerja plina. Tudi o rahlem vonju po plinu, katerega vzrokov se ne da 

odkriti, je potrebno obvestiti distributerja. 

Če prihaja vonj po plinu iz prostorov, ki niso dostopni, je potrebno takoj obvestiti policijo 

oziroma gasilce, ki smejo vstopiti v tak prostor, istočasno je potrebno obvestiti tudi distributerja 

plina. 

Če pride do uhajanja v kleti, jo je potrebno dobro prezračiti, vendar ne vstopati vanjo, obvestiti 

ostale stanovalce, istočasno tudi distributerja plina. 

Motenj ali poškodb na napeljavi ne odpravljajte sami! To naj opravi strokovnjak distributerja 

ali pooblaščenega instalacijskega podjetja. 

Mesto, kjer je poškodba mora biti dostopno službi za popravila! 
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4.2.5. TEHNIČNI IZRAČUNI 

4.2.5.1. OGREVANJE IN HLAJENJE 

4.2.5.1.1. IZRAČUN KOEFICIENTOV PREHODA TOPLOTE 

Izračun koeficientov prehoda toplote je vezan na elaborat gradbene fizike-toplotne zaščite. 

 

Označba Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

F2 Zunanja stena 0,04 0,13 0,187 

 

Označba Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

F1 Zid proti 
zemlji 

0,04 0,17 0,178 

 

Označba Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZN Notranja 
stena 

0,13 0,13 0,334 

Material  d 
(m) 

Ro 
(kg/m³) 

D*Ro 
(kg/m²) 

L 
(W/mK) 

R 
(m²K/W) 

Mavčno-kartonske plošče do 
15mm 

0,0250 900,00 22,50 0,210 0,119 

URSA TWF 1 0,1000 16,00 1,60 0,040 2,500 

Mavčno-kartonske plošče do 
15mm 

0,0250 900,00 22,50 0,210 0,119 

 

Označba Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

O Okno 0,00 0,00 1,160 

 

Označba Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

V Vrata 0,00 0,00 1,600 

 

Označba Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

K1 Tla proti 
zemlji 

0,04 0,17 0,140 

 

Označba Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 
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S Strop 0,13 0,13 0,125 

 

Označba Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

K2 Tla proti 
zemlji 

0,04 0,17 0,141 

 

Označba Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZZO Zunanja stena 0,04 0,13 0,566 

Material  d 
(m) 

Ro 
(kg/m³) 

D*Ro 
(kg/m²) 

L 
(W/mK) 

R 
(m²K/W) 

Podaljšana apnena m 0,0200 1900,00 38,00 0,990 0,020 

Mrežasta in votla o 0,2000 1400,00 280,00 0,610 0,328 

Polistirenske plošč 0,0500 30,00 1,50 0,041 1,220 

Podaljšana apnena m 0,0300 1900,00 57,00 0,990 0,030 

 

Označba Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

TO Zid proti 
zemlji 

0,04 0,17 0,321 

Material  d 
(m) 

Ro 
(kg/m³) 

D*Ro 
(kg/m²) 

L 
(W/mK) 

R 
(m²K/W) 

Keramične ploščice, 0,0200 2300,00 46,00 1,280 0,016 

Cementni estrih 0,0500 2200,00 110,00 1,400 0,036 

URSA TEP 0,1000 85,00 8,50 0,035 2,857 
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4.2.5.1.2. IZRAČUN TOPLOTNIH IZGUB 

Glej arhivski izvod. 
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4.2.5.1.3. REKAPITULACIJA POTREBNE TOPLOTE 

 

1 KLET 

P Prostor A 
(m²) 

tn 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

1  K1-JEDILNICA 263 20 9719 4994 4725 

2  K2-WC MOŠKI 3 18 152 93 59 

3  K3-
PREDPROSTOR 

2 18 87 38 49 

4  K4-WC INVALIDI 3 20 124 55 69 

5  K5-DELILNICA 
HRANE 

96 18 1810 373 1437 

6  K6-KUHINJA 66 18 1234 246 988 

7  K7-GARDEROBA 6 22 642 514 128 

  Skupno: KLET     13768 6313 7455 

 

  Skupno:      13768 6313 7455 
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4.2.5.1.4. IZBOR GRELNIH TELES OGREVNEGA SISTEMA 

 

1 KLET 

P Prostor tn 
(°C) 

Qn 
(W) 

Qi 
(W) 

R Radiator Št. 
čl. 

Fa. 
(m) 

Qi(rad) 
(W) 

 

5  K5-DELILNICA HRANE 18 1810 2229 1 22 
900/1200 

 1,00 2229 EN442 

6  K6-KUHINJA 18 1234 1486 2 22 900/800  1,00 1486 EN442 

7  K7-GARDEROBA 22 642 720 3 22 600/600  1,00 720 EN442 
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4.2.5.1.5. IZRAČUN TALNEGA OGREVANJA 

G1-Inštalacija ogrevanja \ Vstop na KLET (1.1) 

REHAU razdelilnik za talno ogrevanje HKV-D 12 (1.1).4 

Temperatura vtoka  16,0 (°C) 

Temperatura povratka  18,0 (°C) 

Število priključkov 12  

Sk. površina zank  157,9 (m²) 

Sk. dolžina cevi  1042,3 (m) 

Inštalirana moč  5388 (W) 

Sk. inštalirana moč  6852 (W) 

Sk. volumen medija 138,34 (l) 

Sk. pretok 2954,40 (kg/h) 

 31,50 (kPa) 

P Tip Obloga D 
(mm) 

RlaB 
(m²K/W) 

A 
(m²) 

T 
(mm) 

tp 
(°C) 

q 
(W/m²) 

Δt 
(°C) 

l 
(m) 

ld 
(m) 

Qi(k) 
(W) 

Qsk 
(W) 

m 
(kg/h) 

w 
(m/s) 

Δp 
(kPa) 

Poz. 
vent. 

KLET \ 1  K1-JEDILNICA 

29 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

30 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

31 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

32 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

33 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

34 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

35 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 
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36 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

37 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

38 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

39 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

40 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

 

REHAU razdelilnik za talno ogrevanje HKV-D 09 (1.1).5 
Temperatura vtoka  16,0 (°C) 

Temperatura povratka  18,0 (°C) 

Število priključkov 9  

Sk. površina zank  105,3 (m²) 

Sk. dolžina cevi  694,8 (m) 

Inštalirana moč  3592 (W) 

Sk. inštalirana moč  4568 (W) 

Sk. volumen medija 92,23 (l) 

Sk. pretok 1969,60 (kg/h) 

 31,50 (kPa) 

P Tip Obloga D 
(mm) 

RlaB 
(m²K/W) 

A 
(m²) 

T 
(mm) 

tp 
(°C) 

q 
(W/m²) 

Δt 
(°C) 

l 
(m) 

ld 
(m) 

Qi(k) 
(W) 

Qsk 
(W) 

m 
(kg/h) 

w 
(m/s) 

Δp 
(kPa) 

Poz. 
vent. 

KLET \ 1  K1-JEDILNICA 

41 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

42 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

43 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 
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44 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

45 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

46 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

47 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 

48 B Keramične 
ploščice 

13 0,012 13,2 150 20,7 34,1 2,0 86,9 0,0 449 571 246,2 0,5 31,5 2,50 
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4.2.5.1.6. SESTAV POTREBNE TOPLOTE ZA OGREVANJE OBJEKTA  

 

Talno ogrevanje 13.460 W 

Klimati  17.200 W 

Napa 15.400 W 

SKUPAJ: 46.060 W 

 

Obstoječa kotlovnica zadošča. 

mailto:info@biro5.si
http://www.biro5.si/


 

BIRO 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana-Črnuče 
info@biro5.si;  www.biro5.si;  

 

073019_1-S.docx  34 

4.2.5.1.7. REKAPITULACIJA POTREBNE TOPLOTE IN DIMENZIONIRANJE 

AGREGATOV 

 

Največja toplotna obremenitev  prostorov je za dan 23.7.ob 16 uri 36.621W. 

 

Razvod hladilne vode do klimatov (KN.1) 32.900 W 

Razvod hladilne vode do klimatov (KN.2) 14.610 W 

Razvod hladilne vode do klimatov (KN.3) 19.970 W 

skupaj 67.480 W 

 

Za hlajenje je z upoštevanjem faktorja skupne obremenitve je predviden hladilni agregat 

hladilne moči 66,5 kW (tz=35˚C). 
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4.2.5.2. PREZRAČEVANJE 

4.2.5.2.1. IZKAZ ENERGETSKIH KARAKTERISTIK PREZR. STAVBE 

 

Tip naprave

KN.1

KN.2

KN.3

V.1

V.2

V.3

V.4

Skupaj

IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVANJA STAVBE

Objekt OŠ Domžale

Investitor
Občina Domžale

Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

Ulica, naselje Bistriška cesta 19

Namebnost nestanovanjska stavba

Etažnost K + P + N

Celotna zunanja površina stavbe A (m2) 535

Kraj 1230 Domžale

Katastarska(e) občina(e) DOMŽALE

Parcelna(e) številka(e) 2943/1

Predvideno število ljudi v prezračevanem / 

klimatiziranem delu stavbe
250

PROJEKTIRANE NAPRAVE IN SISTEMI - RABA ENERGIJE

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Prezračevana 

prostornina (m3)
Priključna moč (kW)

Predvideni letni čas 

obratovanja (h)

Predvidena letna raba 

električne energije 

(kWh/a)

Prezračevana / klimatizirana prostornina 

stavbe Vp (m
3)

1686

Prezračevalni faktor f0 =A/Vp (m
-1) 0,32

Neto uporabna površina stavbe Au (m
2) 462

276 1,23 2112 2597,76

276 0,824 2112 1740,288

789 5,5 2640 14520

288 2,46 2640 6494,4

21 0,036 264 9,504

36 0,0757 528 39,9696

123 0,124 2112 261,888

1686 10,2497 25401,9216
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Tip naprave

Grelnik Hladilnik Grelnik Hladilnik

KN.1 8,08 32,9 1232 1408

KN.2 7,56 14,61 1232 1408

KN.3 - 19,97 - 1408

Skupaj 15,64 67,48

Tip naprave

KN.1

KN.2

KN.3

V.1

V.2

V.3

V.4

Skupaj

h = h-1

KN.1 h = %

KN.2 h = %

KN.3 h = %

Q = kW

Q = kW/a

Projektivno podjetje

Iden. št.

Št. projekta

Kraj

- 28118

Toplota Hlad

9955 46323

9314 20571

TOPLOTA IN HLAD

Priključna moč 

prenosnika toplote 

Predvideni letni čas 

obratovanja 
Predvidena letna raba energije (kWh/a)

6500 6500

3000 3000

3000

19268 95012

Količine zraka

Vtočni zrak (m3/h) Odtočni zrak (m3/h)

13400 13150

Predvidena izmenjave zraka n (h-1) v prostornini Vp 7,95

IZKORISTEK SISTEMA ZA PRIDOBITEV ODPADNE TOPLOTE

80

3400

80

900

170

93,3697

Projektna letna poraba energije za prezračevanje celotne 

stvabe
139682

Biro 5, d.o.o. Odgovorni projektant Miha Rutar, u.d.i.s.

80

80

Projektna celotna moč prezračevalnih naprav

Ljubljana Datum oktober 2019

0558 Iden. št. PI S-1937

073019/1-S Podpis  
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4.2.5.2.2. IZRAČUN KLIMATSKE NAPRAVE 
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4.2.5.3. PLINSKA INŠTALACIJA 

4.2.5.3.1. IZRAČUN PORABE PLINA 

Na razpolago je zemeljski plin s sledečimi osnovnimi karakteristikami: 

- zgorevalna toplota   Hs (kWh/Nm3)  11.163 

- kurilnost     Hi (kWh/Nm3)  10.000 

- Wobbe indeks - zgornji  Wz (kWh/Nm3)  14.523 

- Wobbe indeks - spodnji  Ws (kWh/Nm3)  13.010 

- gostota     (kg/Nm3)   0.764 

- relativna gostota   dv (zrak = 1)  0.591 

- tlak plina     p (mbar)   23 

 

TROŠILO moč 
(kW) 

tip 
trošila 

št
. 

skupna 
nazivna 

moč 
(kW) 

skupna 
nazivna 

obremenite
v (kW) 

 moč z 
upošt.

 

MAX. 
PORABA 
(Nm3/h) 

Plinski štedilnik 
 

21,5 
 

A1 
 
1 

 
21,5 

 
 

 
0,7 

 
15,05 

 
1,72 

Plinski kotel 
 

24 
 

A1 
 
2 

 
24 

 
 

 
0,7 

 
16,8 

 
1,87 

Plinska parno 
konvekcijska peč 

 
20,5 

 
A1 

 
2 

 
20,5 

 
 

 
0,7 

 
14,35 

 
1,59 

Plinski štedilnik 
 

19,5 
 

A1 
 
1 

 
19,5 

 
 

 
0,7 

 
13,65 

 
1,51 

SKUPAJ:        6,69 
 
Skladno z VDI 2052 je faktor istočasnosti za porabnike v kuhinji 0,7. 

 

Vršna poraba plina je: 6,69 Sm3/h.  

Ustreza: 

 mehovni plinomer G 6, DN 25 (obstoječi) 
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4.2.6. POPIS MATERIALA 

 

Glej naslednje strani. 

 

OPOMBE: 

Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja 

zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, 

mora biti enake ali boljše kvalitete. 

V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot 

projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo 

oziroma materiale po projektni dokumentaciji. 
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4.2.7. PREDVIDENA VREDNOST INVESTICIJE 

1. Ogrevanje in hlajenje 68.000,00 €

2. Vodovod, vertikalna kanalizacija 25.000,00 €

3. Prezračevanje 132.000,00 €

4. Plinska inštalacija 7.500,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 232.500,00 €

DDV 22% 51.150,00 €

SKUPAJ Z DDV 283.650,00 €

 

 

Predvidena vrednost investicije je informativnega značaja. 

Točne cene bo investitor dobil na podlagi popisov po izdelani PZI dokumentaciji zbranih ponudb 

izvajalcev in dobaviteljev opreme, oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem. 
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4.3. GRAFIČNI PRIKAZI 

OGREVANJE IN HLAJENJE 

tloris kleti – razvod pod stropom M 1:50 OH.1 

tloris kleti – talno ogrevanje jedilnice M 1:50 OH.2 

tloris pritličja M 1:50 OH.2 

tloris strehe M 1:50 OH.3 

shema ogrevanja in hlajenja M 1:x OH.5 

shema dvižnih vodov M 1:x OH.6 

VODOVOD, VERTIKALNA KANALIZACIJA 

tloris kleti M 1:50 VO.1 

tloris pritličja M 1:50 VO.2 

shema dvižnih vodov M 1:x VO.3 

PREZRAČEVANJE 

tloris kleti M 1:50 PR.1 

tloris pritličja M 1:50 PR.2 

tloris strehe M 1:50 PR.3 

prerez A-A, B-B M 1:50 PR.4 

prerez C-C M 1:50 PR.5 

prerez D-D M 1:50 PR.6 

prerez E-E M 1:50 PR.7 

prerez F-F M 1:50 PR.8 

shema avtomatike KN.3 M 1:x PR.9 

shema avtomatike KN.2 M 1:x PR.10 

shema avtomatike KN.1 M 1:x PR.11 

PLINSKA INŠTALACIJA 

tloris kleti M 1:50 PL.1 

shema plinske inštalacije M 1:x PL.2 

skica priključitve hišnih napeljav na spojno letev M 1:x PL.3 

detajl prehoda cevi skozi steno M 1:x PL.4 

detajl vodenja plinske cevi v knauf steni M 1:x PL.5 
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