PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NAČRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje

Prizidava k Lambrechtovem domu
Prizidava etažnosti P+1 se na zemljišče umešča kot samostojen
objekt. Prizidava bo imela lasten vhod iz pritličnega parterja, ki bo
omogočal dostop v stanovanjsko enoto v 1.nadstropju. Objekti
Lambrechtovega doma bodo povezani v 1.nadstropju, dozidava pa
bo z vrati fizično ločena od preostalega objekta. V sklopu
umeščanja objekta bodo urejene zelene površine v parterju.

kratek opis gradnje

Seznam objektov, ureditev površin in
komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje
Označiti vse ustrezne vrste gradnje

x

novogradnja – prizidava

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije
(IDP, IZP, DGD, PZI, PID)

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo)

številka projekta

20/2017

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta
številka načrta
datum izdelave
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
ime in priimek pooblaščenega arhitekta,
pooblaščenega inženirja
identifikacijska številka
podpis pooblaščenega arhitekta,
pooblaščenega inženirja
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe)
naslov
vodja projekta
identifikacijska številka

VODILNA MAPA
20/2017
Marec 2021
Polona Lipičnik, univ.dipl.inž.arh..
ZAPS -1059

ARHITEZA d.o.o.
Bezenškova ulica 34
Polona Lipičnik, univ.dipl.inž.arh.
ZAPS - 1059

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

1

Sašo POCAJT, univ.dipl.inž.grad.

ŠTEVILKA PROJEKTA: 20/2017

PZI

Po 44. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95, 16/07, 68/08, 110/13) projekta ni dovoljeno spreminjati brez predhodnega soglasja
projektanta.

PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEŽENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR
ime in priimek ali naziv družbe

Lambrechtov dom Slovenske
Konjice

naslov ali sedež družbe

Šolska ulica 4, 3210 Slovenske
Konjice

elektronski naslov

irena.vozlic@lambrechtovdom.si

telefonska številka

03 757 42 00

davčna številka

SI71668454

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje

Prizidava k Lambrechtovem domu

kratek opis gradnje

Prizidava se umešča kot navezava v sklopu obstoječega objekta v prvem nadstropju, z direktnim
dostopom v vezni trakt med obema deloma – starim in novim delom. Na ta način se zaokrožijo
obstoječe stavbne mase obstoječega objekta, hkrati pa se rešuje tudi dostopanje do objekta iz
zahodne strani, kjer se nahajajo servisne poti. Pod dozidavo, ki se nahaja v 1.nadstropju, se na
pritličnem parterju uredijo transportne poti in potrebne parkirne površine. V sklopu veznega
hodnika se poveže obe etaži obstoječega Lambrechtovega doma s povezovalno klančino.

vrste gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt
novogradnja - prizidava

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

## sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
številka projekta

20/2017

datum izdelave

marec 2021

PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe)

Arhiteza d.o.o.

sedež družbe

Bezenškova ulica 34, 2000 Maribor

vodja projekta

Polona Lipičnik, u.d.i.a., univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka
podpis vodje projekta

ZAPS 1059

odgovorna oseba projektanta
podpis odgovorne osebe projektanta

Sašo Pocajt, u.d.i.g.
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UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
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.
POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

Polona LIPIČNIK univ. dipl. inž. arh., ZAPS - 1059
0 Vodilna mapa
Mateja KATRAŠNIK univ. dipl. inž. arh., ZAPS - 1578

1 Načrt arhitekture
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

Ervin PREŠIČEK, univ. dipl. ing. grad., IZS G-0755

2 Načrt gradbeništva - gradbene konstrukcije
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna
Tomaž MIKIC univ.dipl.inž.el., IZS E-1972
izobrazba, identifikacijska številka
3 Načrt elektrotehnike
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna
mag. Sašo POBERŽNIK, univ.dipl.ing.str. IZS S-1260
izobrazba, identifikacijska številka
4 Načrt strojništva
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

Petra GERŠAK KLANEČEK, univ.dipl.inž.gr. TP 0699

6 Načrt požarne varnosti - ŠPV
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

Samo LENARČIČ, univ.dipl.ing.geod., IZS Geo 0120

8 Načrt geodezije
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
navedba gradiv, ki so jih izdelali
po potrebi dodaj vrstice
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PRILOGA 17
ODLOČBA O POSKUSNEM OBRATOVANJU

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT
projektant (naziv družbe)

Arhiteza d.o.o.

sedež družbe

Bezenškova ulica 34, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta

Sašo Pocajt, u.d.i.g.

IN VODJA PROJEKTA
vodja projekta

Polona Lipičnik, u.d.i.a., univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka

ZAPS 1059
IZJAVLJAVA

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

vodja projekta

Polona Lipičnik, u.d.i.a., univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka

ZAPS 1059

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Sašo Pocajt, u.d.i.g.

podpis odgovorne osebe projektanta
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PRILOGA 17
ODLOČBA O POSKUSNEM OBRATOVANJU

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV
PID

PZI

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv načrta

številka načrta

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture

20/2017

1 Načrt arhitekture

20/2017

2 Načrt gradbeništva - gradbene konstrukcije

jun.21

2 Načrt gradbeništva - zunanja ureditev

20/2017-ZU

3 Načrt elektrotehnike

09/09-21-E

4 Načrt strojništva

S-2102

1 Načrt arhitekture - oprema

20/2017-O

6 Načrt požarne varnosti

14/2021

naziv načrta

številka načrta

8 Načrt geodezije

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV
PZI
naziv izkaza

št. izkaza

izkaz požarne varnosti

14/2021

izkaz toplotnih karakteristik stavbe

20/2017

izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe

S-2102

izkaz zaščite pred hrupom

20/2017

po potrebi dodaj vrstice
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje

Prizidava k Lambrechtovem domu

kratek opis gradnje

Prizidava se umešča kot navezava v sklopu obstoječega objekta v prvem nadstropju, z direktnim dostopom v
vezni trakt med obema deloma – starim in novim delom. Na ta način se zaokrožijo obstoječe stavbne mase
obstoječega objekta, hkrati pa se rešuje tudi dostopanje do objekta iz zahodne strani, kjer se nahajajo
servisne poti. Pod dozidavo, ki se nahaja v 1.nadstropju, se na pritličnem parterju uredijo transportne poti in
potrebne parkirne površine. V sklopu veznega hodnika se poveže obe etaži obstoječega Lambrechtovega
doma s povezovalno klančino.

kratek opis spremembe zaradi večjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja
Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.
kratek opis pripravljalnih del
vrste gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt
novogradnja - prizidava

glavni objekt

Lambrechtov dom Slovenske Konjice

pripadajoči objekti
objekt z vplivi na okolje

NE

številka GD za obstoječe objekte

_-_

datum GD za obstoječe objekte

0.0.1997

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

UE Slovenske Konjice

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

## gradnja se nanaša na stavbo
## seznam zemljišč je v priloženi tabeli
SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN
Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.
katastrska občina

Sl.Konjice

številka katastrske občine

1115

parc. št.

87/1, 1936, 87/2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI
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.
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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.
SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za prijavo gradnje. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.
vrsta infrastrukture
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE
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).
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.

2

LOKACIJSKI PODATKI
prostorski akt

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu (Uradni list RS, št.
32/2019)
Odlok o Spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k
Lambrechtovemu domu (ID1595) (Uradni list RS, št. 73/2020)

EUP
namenska raba
URBANISTIČNI KAZALCI
Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.
zazidana površina
samo za stavbe
a) površina vseh objektov na stiku z
zemljiščem

faktor zazidanosti (FZ)

b) tlakovane odprte bivalne površine

faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne
površine

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

d) zelene površine

faktor zelenih površin (FZP)

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)
(obvezno po letu 2021)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakonom
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.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA
Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
OBČINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOČJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE
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PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

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).

OBJEKT 1 - STAVBA
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

OBJEKT ZA POTREBE LAMBRECHTOVEGA DOMA

kratek opis objekta

Prizidava se umešča kot navezava v sklopu obstoječega objekta v prvem
nadstropju, z direktnim dostopom v vezni trakt med obema deloma –
starim in novim delom. Na ta način se zaokrožijo obstoječe stavbne mase
obstoječega objekta, hkrati pa se rešuje tudi dostopanje do objekta iz
zahodne strani, kjer se nahajajo servisne poti. Pod dozidavo, ki se nahaja
v 1.nadstropju, se na pritličnem parterju uredijo transportne poti in
potrebne parkirne površine. V sklopu veznega hodnika se poveže obe
etaži obstoječega Lambrechtovega doma s povezovalno klančino.

parcelna številka

87/2, 87/1, 1936

katastrska občina

k.o. Sl.Konjice

vrsta gradnje

novogradnja - prizidava

zahtevnost objekta
požarno zahteven objekt

manj zahteven
NE

klasifikacija po CC-SI

objekt z vplivi na okolje
NE
11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti
uporaba evrokodov
in stabilnosti pri projektiranju
Samo v PZI.
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
Samo v PZI.
požarna varnost v stavbah

TSG požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

TSG nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

TSG zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

TSG učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

TSG zaščita pred hrupom v stavbah

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

VELIKOST STAVBE
Samo v DGD.
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)
najvišja višinska kota (n. v.)
višinska kota pritličja (n. v.)
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)
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KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE
1B Naslovna stran
1A Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji
3 Kazalo vsebine projekta
2B Izjava projektanta in vodje projekta
4 Splošni podatki o objektih
Kazalo vsebine vodilnega načrta
Zbirno tehnično poročilo
Izkazi
Lokacijski prikazi
Kazalo:
L0
L1
L2
L3

2

Situacija obstoječega stanja
Situacija predvidenega stanja
Zbirni prikaz komunalne infrastrukture
Grafični podatki za zakoličbo

ŠTEVILKA PROJEKTA: 20/2017

VODILNA MAPA PZI

ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO
5.1.

GRADBENO-ARHITEKTURNI DEL IN OPREMA
1. ARHITEKTURNA ZASNOVA

Dozidava objekta je predvidena kot objekt etažnosti P+1, pri čemer se v pritličju nahajajo le komunikacijske
vertikalne povezave in tehnični prostor. S tem se izkoristi dano zemljišče in zadosti potrebam investitorja po
funkcionalnih površinah.
V pritličnem delu tako parkirišča niso v objektu, temveč se vzpostavi parkirano/parkovna ploščadi pod
previsom etaže dozidave, v katero umeščamo novo enoto.
Dozidava je oblikovana kot samostojen objekt z lastnim komunikacijskim jedrom, povezava z obstoječim
stavbnim kompleksom pa je urejena v 1.nadstropju v področju veznega trakta med starim in novim
objektom.

uvoz / dostop v območje

izvoz iz območja
Požarne stopnice
prehod - povezava
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ŠTEVILKA PROJEKTA: 20/2017

glavni vhod

VODILNA MAPA PZI

Lokacija objekta je ob Obrtniški ulici.
Objekt ima uvoz v območje jugo-zahodne strani iz Šolske ulice v Obrtniško ulico in ima ob njej urejena nova
parkirišča.
Obstoječ uvoz na območje se trenutno prav tako nahaja iz Obrtniške ulice, vendar je dostop, ki je hkrati tudi
izvoz preozek, navozno dvorišče pa premajhno, da bi bilo mogoče obračanje servisnih vozil.
V sklopu ureditve dozidave bosta tako urejeni dve navezavi v obliki krožne vožnje: dostop v območje z navezavo
na servisno dvorišče in izvoz iz območja po obstoječi servisni cesti.
V sklopu izgradnje parkirnih površin je 5% parkirnih mest predvidenih za gibalno ovirane osebe.
a. FUNKCIONALNA ZASNOVA
Predvidena je gradnja samostojnega objekta: enonadstropne dozidave z lastnim komunikacijskim jedrom,
ki je dostopno neposredno iz pritličja. Nov objekt bo lociran ob vmesnem traktu med obema obstoječima
objektoma Lambrechtovega doma, ki sta delno podkletena in etažnosti P+3N+mansarda.
Etažnost predvidene dozidave je P+1N. Od preostalega obstoječega stavbnega kompleksa je dozidava
ločena z avtomatskimi požarnimi vrati na magnet in ima lasten vhod oz. dostop neposredno iz novo urejene
parkirne ploščadi, kjer se nahajajo tudi zelene površine. Višinska razlika med zunanjim in notranjim delom
bo max. 2cm.
Zaradi premoščanja višinske razlike med starim in novim delom, ki mora v skladu s Pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb biti
brez arhitekturnih ovir, je predvidena tudi dozidava vmesne klančine. Ta del bo oblikovan kot zastekljen hodnik,
v skladu z obstoječim oblikovanjem obstoječega zastekljenega hodnika, kot njegov podaljšek.
5.2.

PROGRAM PO ETAŽAH

PRITLIČJE:
V pritlični etaži je predviden vhod v objekt s stopniščem, dvigalom, ki je primerno za osebe na invalidskem
vozičku in manjši skladiščni prostor.
1.NADSTROPJE:
Po funkcionalni spremembi v dozidavi bo struktura prostorov v samostojni enoti sledeča:
- za varovance bo na voljo bo 6 kom dvoposteljnih sob in 1 kom enoposteljnih sob, za skupno 13
varovancev
- vsaka soba bo imela svojo kopalnico
- razdelilna kuhinja bo urejena kot kuhinjski niz v osrednjem prostoru
- dnevni prostor z zofo bo v podaljšku hodnika, ter pred sestrsko sobo
- shramba za čisto perilo
- negovalna kopalnica
- prostor za čistila in umazano perilo, v katerem bo tudi zalogovnik
- preko zastekljenega hodnika med dozidavo in obstoječim objektom ter vzdolž obstoječega objekta bo
možno objekte povezati brez arhitekturnih ovir
V dozidanem hodnik s klančino bo ta imela sledeče naklone: Klančina: naklon 8.5% in 7%.
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POVZETEK KVADRATUR
prostor
PRITLIČJE
P.1.
stopnice
p.2
skladišče
p.3
dvigalo
PRITLIČJE NETO
PRITLIČJE BRUTO

površina
12,62
4,86
2,92
20,40
33,5

1.1.
P 1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.8.a
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

NADSTROPJE
soba 1, kopalnica 1
soba 2, kopalnica 2
soba 3, kopalnica 3
soba 4, kopalnica 4
soba 5, kopalnica 5
soba 6, kopalnica 6
soba 7, kopalnica 7
večnamenski prostor s čajno kuhinjo
TV kotiček
negovalna kopalnica
čistila in nečisto perilo
čisto perilo
komunikacije – dnevni prostor
soba za osebje
hodnik 1
hodnik 2
hodnik 3

19,49
29,53
21,58
25,98
23,97
22,05
23,03
41,80
5,37
14,00
3,31
3,20
10,83
8,92
12,28
4,83
8,96

1.17.

stopnišče

12,62

1.18.
1.19.

dvigalo

2,92

vezna klančina

31,33

1.20.

predprostor enote

5,47

NADSTROPJE NETO

331,47

NADSTROPJE BRUTO

387,46

skupaj neto kvadratura

364,87

skupaj bruto kvadratura

420,96
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5.3

TEHNIČNO POROČILO

GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR
Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih rab (Ur.l. RS, št. 97/2003,
spremembe Ur.l. RS, št. 77/2009 Odl.US: U-I- 138/08-9). Vsi dostopi v objekt so brez grajenih in
komunikacijskih ovir. Dostop od parkirnega mesta za invalide do glavnega vhoda je urejen brez pragov ali
drugih ovir. Vertikalne in horizontalne komunikacije v objektu omogočajo gibanje osebi na invalidskem
vozičku. Za premoščanje višinskih razlik se predvidi dvigalo, ki je dimenzionirano za prevoz oseb na
invalidskem vozičku. Vsi hodniki in komunikacije so dimenzionirane na širino invalidskega vozička.
ODSTRANITVENA DELA
Na parceli 87/1 se trenutno nahaja gramozna površina v naklonu ter manjši oporni zidec.
Predvidena so sledeča odstranitvena dela:
Odstraniti je potrebno obstoječa steklena polja za navezavo do obstoječe etaže. Prav tako uredi tudi okolica
in izenači višinska razlika z odstranitvijo zidca.
Zaradi dozidave je potrebno obstoječe stavbno pohištvu v starem delu v področju veznega hodnika in
povezovalnih stopnic izvesti kot protipožarno.
Ob menjavi stavbnega pohištva se odstrani del stene in se mejo prestavi proti novemu delu.
.

5.3.1

KONSTRUKCIJA IN MATERIALI

NOSILNI ELEMENTI - DOZIDAVA
Nosilni elementi – etažne plošče in zunanje stene objekta in vertikalnih komunikacij so predvidene kot monolitne
AB stene ustrezno dimenzionirane. Konstrukcija je natančno določena v projektu gradbenih konstrukcij PZI.
Stene in plošče so debeline 20 oz. 30cm.
KOVINSKA KONSTRUKCIJA – vezni trakt
Nosilna konstrukcija strehe nad povezavo veznega hodnika obstoječega objekta in dozidavo ter celotna
nosilna konstrukcija povezovalnih ramp se izvede iz jeklene konstrukcije.
Predvideni so jekleni stebri in nosilci, ki so konstrukcijsko povezani v skladu s projektom gradbenih
konstrukcij in tvorijo ločeno dilatacijska enota. Dozidava prehoda s klančino je predvidena iz lahkega
konstrukcijskega sistem kot:
- Konstrukcija nad pritličjem: Primarni nosilni sistem so jekleni nosilci na rastru cca. 250-cm, na njih se
položi lahka HI-BOND nosilna pločevina, debeline 0.88mm, katera se zalije z betonom in armira v zgornji
coni. Nosilni jekleni sistem poteka po daljši stranici objekta in je podprt na štirih mestih, na južnem robu
nalega na novo AB ploščo dozidave, katerih ležišča so izvedena kot njihove horizontalne povezave
(horizontalne vezi).
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Strešna konstrukcija je v celoti predvidena kot lahka kovinska nosilna konstrukcija z vmesnimi nosilnimi
jeklenimi stebri. Podpore 6/10cm nosijo predvideno zastekljeno fasado, strešne podpore pa so iz C-profilov
višine 10cm, ki nosijo OSB plošče.
Predvidena je sledeča obdelava kovinskih nosilnih elementov:
Varjena konstrukcija na licu mesta, antikorozijsko zaščitena in barvana po naslednjem postopku:
- peskanje, čiščenje, odpraševanje
- temeljni epoxi premaz 80 μm
- vmesni debeloslojni epoxi premaz 80 μm
- finalni premaz VA po RAL 40 μm v barvi RAL po izbiri projektanta
Ker bo kovinska nosilna konstrukcija povezovalnega hodnika in nadstreškov vidna, mora biti ustrezno
obdelana. Predvideno je elektrostatično praškasto barvanje v barvi po TIGER lestvici
ZUNANJE STENE
Zaradi oblike DOZIDAVE bodo zunanje strani objekta monolitne, iz armirano betonske konstrukcije v debelini
20 oz. 30cm.
Zaključni sloj bo iz kontaktne oz. obešene fasade, z debelino izolacije 16cm, da se zadosti PURES-u.. Finalna
obloga fasade bo izvedena po predhodni potrditvi ZVKDS.
V vertikalah in prostorih dozidave v 1.nadstropju so predvidena okna in večje zasteklitve.
Predvidena so ALU oz.. okna in večje zasteklitve s troslojno zasteklitvijo.
Senčila so predvidena kot zunanji screeni ali žaluzije na južni in zahodni ter severni fasadi.
Zunanje okenske police so aluminijaste, notranje police pa so iz umetnega marmorja.
Zvočna izolativnost zunanjih sten in oken mora znašati min. 35dB.
5.3.2. OVOJ STAVBE
V skladu z veljavno zakonodajo (Pures, Ur.l. RS) je potrebno zagotoviti sledeče maksimalne toplotne
prehodnosti ovoja stavbe Umax (W/m2K):
Streha (ravna in poševna) Umax =0,20 W/m2K
Zunanje stene Umax =0,28 W/m2K
Okna
skupno Umax =1,1 W/m2K
(zasteklitev Umax =0,7 W/m2K)
Za objekt je izdelan Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah. Vse zahteve iz
pravilnika so v projektu zagotovljene.
FASADA
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Celotna fasada je primerno toplotno izolirana in zaščitena skladno s TSG-12640- 001:2008, zahtevana
garancijska doba najmanj 20 let.
Fasadni plašč se izvede po enotnem principu. Zunanja stena objekta je predvidena kot AB stena debeline
20, na notranji strani je skitana in pobarvana, na zunanji pa 20cm izolacijski sloj iz stiroporja in silikonski
zaključni sloj.
Za izvedbo dilatacij je predvidena uporaba BewegungsfugenProfil in BewegungsfugenProfil Horizontal. Na
betonskih podlagah je sidranje obvezno (6kos/m²). Zaradi lažje določitve točk sidranja priporočamo
uporabo sider KlebeAnker 55 (na betonskih in zidanih elementih). Takšen način sidranja omogoča kvalitetno
pripravo za nadgradnjo sistema. Sidra se pritrdijo preden se pokrijejo z novimi ploščami. S tem lahko
preverimo ustreznost mesta za pritrditev in kakovost sidranja
Višina do 30cm nad terenom je izolirana z ustreznim materialom, XPS debeline 15cm. Na stiku med XPS in
izolacijo iz stiroporja oz. steklene volne mora biti vgrajen horizontalni odkapnik.
Predvidena je kombinacija izolacij v debelini 20cm, kjer je zaljučni sloj in 16cm, kjer je obešena fasada.
Prehod med obema debelinama se izvede s tipskim prefabriciranim elementom.
Ovoj v sklopu obešene fasade v debelini 16cm je predviden iz stisnjene steklene volne (lamele). Na prehodu
iz dozidave v obstoječ objekt se fasado loči s pasom širine 100cm iz kamene volne, po vse višini, kar
ustreza zahtevam iz Študije požarne varnosti.
Zaključni sloj je debeloslojen, kot po sistemu Ultra Weber Terranova, debeline 10mm, v peščenem odtenku,
v skladu z oblikovanjem fasade. Takšen zaključni sloj ima samočistilen efekt.
Fasada se v pritličju pod previsom ter na Južni in Vzhodni strani objketa zaščiti na drugačen način. Zaradi
poenotenja zunanjenga izgleda v nadstropju, v pritličju pa zaradi kontakta z mimoidočimi ter možnostjo
parkiranja pod previsom, bližine kolesarske steze in uporabe servisnih poti, je predvidena izolacija iz
steklene volne z voalom, v debelini 16cm z zaključnim oblaganjem z obešenimi fasadnimi ploščami kot npr
Swisspearl Nobilis debeline 8mm.
Takšna fasada je ustrezno toplotno izolirana U<=0,21 W/m2K, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi
energije v stavbah (Ur.l. RS 52/2010), toplotni mostovi pa izolirani v skladu s SIST – DIN 4108, tako da ne
prihaja do kondenza na notranjih obodnih površinah. Fasada mora zagotavljati trajen izgled objekta in
ustrezno fizično odpornost.
Prav tako se s tako izvedbo fasade dosega zvočna izolativnost, ki jih navaja Pravilnik o zvočni zaščiti stavb
(Ur. l. RS. 14/99) v tabeli 5!
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STREHA
Nad celotnim objektom je lahko ravna obrnjena streha, v sestavi kot na primer:
-

opečna kritina s tremi zarezami, kot npr. Erlus, Ergoldsbacher Level RS®
prečne letve 5/4, 4cm
vzdolžne letve 8/5 ... zračni kanal, 5cm
strešna hidroizolacija, kot npr. Bauder UDS 3 - vodotesna ravnina, 0.3 cm
podeskanje, 2.5cm
vzdolžne letve 8/5, spodaj tesnilo Nageldichtstreifen 2SK 90 ... zračni kanal, 5cm
toplotna izolacija, kot npr. Bauder PIR PLUS 160 mm (U = 0,1375 W/m2K) z integrirano
sekundarno ravnino, 16 cm
parna zapora z robustno grobo površino, kot npr Bauder Super AL-E Plus
bitumenski hitrovezoči prednamaz
betonska plošča 20cm

Odvodnjavanje strehe nad dozidavo bo zaradi oblike strehe s skritimi žlebovi, pri čemer je potrebno
upoštevati:
- Žleb mora imeti dovolj velik naklon (≥ 5 mm/m)
- Vgraditi je potrebno varnostni preliv
- Vgraditi je potrebno reservni žleb
- Vse cevi odvodnjavanja morajo biti varjene
- Vgrajeni morajo biti ustrezni snegbrani
- Dilatacijske fuge morajo biti skrbno obdelane
- Žleb mora biti ogrevan
Nad celotnim veznim hodnikom je lahko ravna obrnjena streha, v sestavi kot na primer:
- samolepilni sloj hidroizolacije s posipom
- plošče puren FD-L - 160 mm, kot npr. Bauder PIR PLUS
- parna zapora (npr. bitumenski trak)
- OSB plošče - 22 mm ( v naklonu)
- sekundarni profil, C 200
- primarni profil, IPBI 220
- paropropustna folija
- GK plošča 12.5mm 2x
Vzorec oz. finalni izgled kritine bo predan v potrditev ZVKDS Celje.
Streha se izvede po sledečem principu, saj mora biti streha sistemska:
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-

-

-

Spodnji nosilni morali 10 / 6 cm dolžine 120 cm, z dvema poglobitvama fi 50 mm do globine 20 mm za pritrdilo
Bulldog C2 (za beton); nosilni morali na razmaku 60 cm neto;
Montaža na spodnjem robu

-

Zapolnitev vmesnega prostora s PIR FA TE 60 (dim. 60 x 120 cm)
Vgradnja zgornje PIR Plus 100 mm izolacije v robnem (120 cm pasu)
Vgradnja PIR PLUS 160 mm, polnjenje spojev s PU Schaumkleber; integrirana sekundarna folija za prelepljenje
spojev
Kjer je toplotna izolacija prirezana (sleme, grebeni, preboji) se stik zapolni s PU Schaumkleber, spoj pa prelepi /
zatestni s sistemskim trakom PMK Streifen 33 cm
Postavljanje vzdolžnih letev 8 / 5 cm s predhodno nalepljenim tesnilnim slojem (Nageldicht Streifen 2 SK);
vijačenje v betonsko podlago (npr. Wurth W-UR-10 x …)
Podeskanje
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AB podlaga v naklonu, ustrezno zaglajena in pripravljena ... (ustrezno očiščena, pobrušena, brez ostrih prehodov,
event. rege zapolnjene...)
hitrovezoči bitumenski prednamaz za beton Voranstrich Universal
Parozaporni sloj iz specialnega elastomernega bitumna s kvarčnim posutjem in markirnim trakom zgoraj, nosilec
iz steklenega flisa in ALU PES sloja, elastičen, visoka difuzijska upornost prehodu vodne pare Sd > 1500 m,
visoka odpornost na preboj, alkalno odporen; debelina 3,8 mm, področje plastičnosti - 20 do + 70 st. C;
Pretržni raztezek min. 2 %, tesnenje z varjenjem čelno in vzdolžno s preklopom 8 do 10 cm; primeren za začasno
gradbeno tesnenje z odprtim časom do 6 mesecev;
Polno varjenje na podlago; izvedba spojev z zamikanjem.
Bauder Super AL-E PLUS
Obodni okvir iz lesenih moralov v višini toplotne izolacije (160 mm)
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-

Vgradnja primarne vodotesne ravnine Bauder UDS 3; prelepljenje vzdolžnih spojev; čelni spoji tesenjeni z fenom
(vroč zrak)
Vzdolžne letve za prezračevanje 8 / 5 cm; spodaj s predhodno nalepljenim tesnilnim slojem (Nageldicht Streifen
2 SK)
Prečne letve kot nosilec strešnikov 5 / 4 cm
kritina

Horizontalni žlebovi strešin blagih naklonov bodo električno ogrevani v zimskem času. Verikalno žlebovi bidi skrti in
iz varjenih PE cevi, ter izolirani z izolacijo armaflex

OKNA, ZASTEKLJENA FASADA
Fasadni plašč povezovalnega hodnik v področju vhoda iz obstoječga LD v dozidavo se izvede kot zastekljena
alu fasade, fasadni sistem kot npr. sistem kot npr. Schüco AOC 50 ST
Nadgradna toplotno izolirana konstrukcija SCHÜCO AOC 50 na jekleni podkonstrukciji za fasadne in strešne
zasteklitve. V stekleno fasado so vstavljena avtomatska vrata na magnet.
Takšna fasada je samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk, pri čemer znaša
vidna širina stebrov in prečk 50 mm. Osnovni profili so pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Na voljo so sistemski alu in jekleni vstavni profili
za povečanje vzrajnostnega momenta profilov. Oblika in globina pokrivnih profilov je po katalogu. Vse
zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM tesnili. Za odvod kondenčne vode so v
sistemu konstruirane 3 ravnine odvoda vode.
Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega
polja, vedno v utoru profila stebra.

Schüco AOC 50 ST in AWS 75.SI - testi in standardi
Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2
Zvočna izolativnost po EN ISO 717-1
Protvlomni razred po ENV 1627
Zrakotesnost po EN 12152
Vodotesnost po EN 12155
Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179
Odpornost na udarce po EN 14019

Uf = 0,7 - 1,2 W/m2K
do Rw 48 dB
do WK3
razred AE
RE 1200
2,0 KN/m2, 3,0 KN m/2
I5/E5

Zasteklitve okenskih odprtin so predvidene z aluminijastimi okni, predvidena je kombinacija fiksnih
zasteklitev in odpirajočih se kril. V območju predelnih sten je predvidena razširitev okenskega profila z
ustreznim izolacijskim polnilom zaradi preprečevanja toplotnih mostov. Predvidena so aluminijasta okna
Schuco AWS 75. SI, zastekljena s troslojnim zvočno izolativnim steklom Ug = 0,7 W/m2K.
Zvočna izolativnost znaša min.35dB, laboratorijska vrednost.
Serijsko sta naj v okno vgrajeni dve tesnili s trajno elastičnimi lastnostmi. Predvidena je RAL montaža.
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Tesnjenje mora biti kvalitetno in trajno. Odpiranje oken mora zagotavljati naravno prezračevanje. Eventualne
zasteklitve parapetnih delov in vse zasteklitve v nivoju terena morajo biti izvedene iz varnostnega lepljenega
stekla.
Senčila so zunanja za preprečevanje insolacijskega pregrevanja in hkrati omogočajo zatemnitev prostora.
Predvidene so zunanja screen senčila širine 80cm, kot npr. Sonal 80_T.
Možna je kombinacija zunanjega in notranjega senčila, kjer notranje senčilo preprečuje bleščanje.
Predvidene so zunanje žaluzije v veznem traktu in screeni v dozidavi.
Zunanje okenske police so aluminijaste, notranje police pa so kamnite, debeline 2cm, umetni marmor.
Kamen je predhodno impregniran.
PREDELNE STENE
Vse predelne stene po objektu so predvidene v mavčnokartonski izvedbi. Izbor materialov in način izvedbe
podkonstrukcije, plošč in polnil mora biti prilagojen različnim zahtevam prostora kot sledi:
_zvočna izoliranost med prostori,
_požarna odpornost med prostori,
_vodoodpornost v mokrih prostorih,
Večina predelnih sten bo montiranih na talno AB ploščo in na stropno AB ploščo - konstrukcijo. Nosilna
podkonstrukcija bo izvedena po tehnologiji proizvajalca sten. Povsod, kjer so predvideni viseči elementi
opreme ali nadvratna vodila za drsna vrata je v stene potrebno vgraditi dodatne ojačitvene profile.
Ognjevarne stene bodo predvidene po zasnovi požarne varnosti. V prostorih s povečano vlago, kot so
sanitarije, nečisti prostori ipd., bodo nameščene vodoodporne mavčne plošče, ki bodo dodatno zaščitene
s keramično oblogo. Vsi vogali mavčnih sten bodo dodatno zaščiteni s kovinskimi vogalnimi ojačitvami.
Stene bodo obdelane tako, da bo možno mokro čiščenje. Pleskane bodo z latex-pralnimi barvami ali
obložene s primernimi oblogami glede na funkcijo prostora.
Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi
(SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963).
Zvočna izolativnost predelnih sten med sobami mora znašati min. 48dB (ustreza npr. Rigips 3.40.32).
Predelne stene sob za varovance in sestrske sobe so izvedbe kot GK stene debeline 15cm (kjer so vodene
strojne inštalacije) ali 12.5cm in sicer je predviden profil 7.5 cm z obojestranskim dvojnim mavčno
kartonskim opločenjem s MK ploščami in izolacijo debeline 7.5cm. Takšna izvedba ima zvočno zaščito
53dB.
Zaradi prenosov zvoka so predelne stene postavljene na AB ploščo.
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Sestave mavčno-kartonskih sten so sledeče:
S2: stena sanitarij
Gk plošča 1.25cm
Gk plošča 1.25cm
Profil UA5, vmes izolacija 5cm
Gk plošča 1.25
Opločenje z GKB ali GKF ploščami, odvisno od Študije požarne varnosti
S4: predelna stena proti hodniku (debelina 12,5 cm)
Gk plošča 1.25cm
Gk plošča 1.25cm
Profil UA7.5, vmes izolacija 7.5cm
Gk plošča 1.25
Gk plošča 1.25
Opločenje z GKB ali GKF ploščami, odvisno od Študije požarne varnosti
S5: zunanja stena govornic, inštalacijske vmesne stene (15cm),
Gk plošča 1.25cm
Gk plošča 1.25cm
Profil UA10, vmes izolacija 10cm
Gk plošča 1.25
Gk plošča 1.25
Opločenje z GKB ali GKF ploščami, impregniranimi na strani proti umivalnikom
Celotna površina GK sten bo bandažirana, pokitana in 2x opleskana, kvaliteta Q3.
GRADBENI ELEMENTI
STOPNICE
Stopniščne rame so armiranobetonske izvedbe z oblogo iz granitogresa debeline 1cm.
Višina stopnice je max. 18.5cm, širina je 28cm, širina stopniščne rame in podesta pa je min 120cm.
OGRAJE
Predvidena je stopniščna ograja višine 100 cm , kovinska, iz ploščatega železa in polnil iz perforirane
pločevine. Rokooprijem je predviden enostransko (širina stopniščne rame znaša 120cm). Ograja med
obema klančinama veznega trakta bo višine 110cm in kovinska, iz perforirane pločevine, z obojestrnskim
rokooprijemom. Finalna obdelava: prašno barvanje, RAL po izbiri projektanta
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ZRAČNIKI
Vse sanitarije in kopalnice ter kuhinja imajo umetno prezračevanje. Zračniki in oddušniki so v zidu izdelani
iz nerjaveče pločevine. Nad streho so zračniki in oddušniki v al-u izvedbi.

TEHNIČNI PROSTORI Z INSTALACIJSKIMI OMARAMI
V objektu so predvidene nove inst.omare. El. Razdelilec bo v prostoru zaposlenih, ki je namenjen tudi el.
instalacijam , drugi – toplotna podpostaja je namenjen strojnim instalacijam – poleg vertikalnih vodov vode
so tu tudi merilne ure in plinski kotel – nahaja se v pritličju ob dvigalu.
Vrata v prostore s strojnimi instalacijami (kotlovnica) so požarno odporna E30 v skladu s Študijo požarne
varnosti.
OBDELAVA POVRŠIN
10.1

OBDELAVA TLAKOV

Tla v objektu morajo biti enostavna za vzdrževanje in bakteriostazna. V objektu so predvideni sledeči finalni
tlaki:
Tlak v vhodni avli je granitogres v barvi po izbiri arhitketa, debeline 10 mm.
Stopnice so obložene z oblogo iz gume z vstavljenimi protizdrsnimi trakovi
Na hodnikih in v sobah je predvidena obloga iz enobarvnega linoleja v roli, kot npr. Forbo marmoleum
debeline 3.5mm z originalno nizkostensko obrobo – zaokrožnico z radijem 3cm in višine 10cm.
Zaradi lažjega vzdrževanja je predvidena talna obloga, ki je že industrijsko zaščitena. Protizdrsnost je R9.
Na klančini je protizdrsni linolje R10.
V sanitarijah je predviden epoksidni dvokomponentni tlak, z napravo maltne zaokrožnico z radijem 2,5-3cm.
Tla v kopalnicah morajo imeti protizdrsnost R11.
Ob vhodu je znotraj čistilni tepih npr. Emco, zunaj ogrevana kanaleta. Tlak pomožnih in servisnih prostorov
(pritlična etaža) je epoksidni premaz.
OBDELAVA STEN IN STROPOV
Zunanje betonske stene so v notranjosti objekta 2x kitane in opleskane, sanitarne stene pa so do stropa
obložene s keramičnimi ploščicami srednjega cenovnega razreda, ob stiku s talnim epoksijem je maltna
zaokrožnica. Širina fuge znaša 3mm, fuge pa so impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in
zadrževanje mikroorganizmov.
Stene prostorov, kjer se zadržujejo zaposleni in obiskovalci, so do stropa zaščitene z mat lateksom.
Stene v bivalnem delu bodo delno izvedene kot akustične stene iz lesenih perforiranih plošč na
podkonstrukciji, pod katero je plast zvočne izolacije.
14
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Ostale stene so 2x kitane in opleskane, sanitarne stene pa so do stropa obložene s keramičnimi ploščicami
srednjega cenovnega razreda, ob stiku s talno keramiko je originalna zaokrožnica.
Vse opleskane stene bodo do stropa zaščitene z mat latexom – kvalitetno pralno disperzijsko barvo.
Stropovi bodo izvedeni v mavčno-kartonski izvedbi, v skupnih prostorih so predvideni perforirani – akustični
stropovi.
10.3

OBDELAVA STROPOV

AB stropovi nad pritličjem (previsom) so dodatno toplotno izolirani s toplotno izolacijo iz stiroporja debelin
28cm in obdelani z zaključnim slojem
Po vsem objektu, kjer so uporabni prostori, se izvede spuščen strop iz gips-kartonskih plošč, deb. 2x
12,5mm na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov CD 60-06, tip npr. RIGIPS 4.05.24.
V območju hodnikov, ki so hkrati skupni prostori, in kuhinje, je predvidena vgradnja akustičnega stropa, kot
npr.akustičen strop Rigiton Air 8-15-20 z akustičnim voalom. Stiki bodo naknadno fugirani. Strop je po
izvedbi 2x prebarvati.
NOTRANJA LESENA VRATA

Vrata v sobe so zvočno izolativna (min. 35dB) in svetle širine 100 cm. Vrata, ki se odpirajo na hodnik, se
na hodnik odpirajo tako, da ne motijo mimoidočih. Vrata v požarnem sektorju so opremljena s samozapirali
in požarno odporna EI 30. Vrata v sanitarne prostore so drsna in svetle širine 90cm, vrata v prostore
zaposlenih pa so svetle širine 80 ali 90cm. Svetla višina vrat znaša 210 cm
Vratna krila so obložena z laminatom kot npr. FUNDER MAX. Vratni podboji so tipski kovinski, barvani po
RAL lestvici. Kljuke so metalne, kromirane po izboru projektanta. V sanitarijah so vrata spodrezana 1.5cm.
Ključavnice so cilindrične tipa kot npr. Titan, v WC-kabinah ročno zapiranje z notranje strani.
Požarna vrata so tipska in morajo ustrezati ognjeodpornosti najmanj EI30, so v skladu z zahtevami Študije
požarne varnosti dimotesna ter opremljena s samozapirali.
Vrata v enoto so požarna in na magnet, tako da so odprta za prehod uporabnikov, in ne ločujejo objektov
med seboj.
Vrata v pritličju so avtomatska, nadzor nad vrati je preko čitalca kartice in opremljena z elektronsko
ključavnico.
V primeru požara prestavlja svoj požarni sektor poleg dozidave tudi stopnišče – del pred dvigalom in
stopnicami. Vrata v 1.N so alu zastekljena vrata, ki se v primeru požara avtomatsko zapro. Ta vrata so v
normalnem stanju odprta, v primeru požara pa jih mehanizem zapre, da nastanejo požarne cone

DVIGALO
V komunikacijski vertikali med pritličjem in prvim nadstropjem je predvideno novo dvigalo, ki bo velikosti
ustrezne za prevoz gibalno oviranih oseb in služi za dostop v 1.nadstropje. Dostop je možen tudi preko
stopnišča v vertikalni komunikaciji.

15

ŠTEVILKA PROJEKTA: 20/2017

VODILNA MAPA PZI

Predvideno je brezstrojnično dvigalo s sledečimi karakteristikami:
Tip:

Nosilnost:
Hitrost vožnje:
Višina dviga:
Število postaj:
Število dostopov:
Namestitev dvigala:
Velikost jaška:
Višina glave jaška:
Globina jame jaška:
Dostopni prostor pod jaškom:
Vrsta pogona:

Namestitev pogona:
Pogonska moč:
Število voženj na uro:
Priključna napetost:
Notranje mere kabine:
Kabina (po izboru naročnika):

Vrata kabine:

Vrata jaška:
Mikroprocesorsko krmiljenje:
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električno osebno dvigalo brez strojnice, uveljavljene blagovne znamke s
sistemskim certifikatom, kot npr. Kone PW08/10-19, Otis Gen, Schindler
5500, Thyssen, ipd.
8 oseb ali 630 kg
1,00 m/s
4460 mm
2
2, na isti strani - neprehodna kabina
v samostojnem betonskem/jeklenem jašku (ni predmet dvigala)
širina: 1600 mm; globina: 1800 mm
3500 mm
1100 mm
NE
Frekvenčno in napetostno krmiljeni regenerativni pogon s trifaznim tokom
s sinhronskim motorjem - npr. EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in
samodejnonastavljivim zavornim sistemom za varno, udobno in tiho
obratovanje
Sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je
pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice!
3,7 kW, energetsko učinkovita razred »A« po standardu VDI 4707,
dobavitelj poda podatek o deklarirani moči pogonskega stroja
do 180
3 x 400 V, 50 Hz
širina: 1100 mm; globina: 1400 mm; višina: 2200 mm
stene iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, tla po izboru arhitekta
kot na hodniku - položi naročnik, strop iz brušene nerjaveče pločevine in
varčnimi LED svetilkami, inox okroglo oprijemalo na stranski steni,
ogledalo na stranski steni nad višino oprijemala, zasilna avtomatska
razsvetljava, avtomatski programirljiv ventilator, prostoročna telefonska
naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja
ujetih oseb iz kabine dvigala (omogoča klic na 4 predhodno programirane
številke)
avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz karo
strukturirane nerjaveče pločevine, širina: 900 mm; višina: 2100 mm,
frekvenčno regulirani regenerativni pogon, varovanje z infrardečo svetlobno
zaveso in omejilnikom zaporne sile
avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz karo
strukturirane nerjaveče pločevine, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, brez
požarne odpornosti
zbirno krmiljenje simplex gor in dol, požarno krmiljenje oz. požarna vožnja v
glavno postajo ob alarmu za požar po SIST EN 81-73, električno in
mehansko reševanje v primeru ujetih oseb v kabini, avtomatsko
natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri
vožnji v postajo, filter proti radijskim motnjam, možnost priklopa na hišni
agregat, servisni panel za vzdrževalca v najvišji postaji nameščen v
vratnem okvirju, regenerativni sistem, napredne funkcije ko dvigalo ni v
ŠTEVILKA PROJEKTA: 20/2017
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Signalizacija:

uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop
ventilatorja, sporočilni pokazatelji se zatemnijo)
Signalizacija primerna predpisom invalidnih oseb po SIST EN 81-70
v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo v kombinaciji iz brušene nerjaveče
Asturias Satin in polikarbonatnega stekla v celotni višini, tipke za vsako
postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje
vrat, tipka za alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve, položaja kabine
in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadju, stikalo na ključ za
prednostno vožnjo in rezervacijo kabine
v glavni postaji: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za
enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, nad vrati digitalni LCD kazalnik
položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadnju ter
gong

Dodatna oprema:

v ostalih postajah: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za
enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, nad vrati digitalni LCD kazalnik
položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadju ter
gong
razsvetljava jaška, lestev za dostop v jamo jaška, vtičnica na strehi kabine
in elektrifikacija jaška, montaža brez delovnega odra v jašku
Izvedba naprave v skladu s standardom SIST EN 81-20, EN 81-50

NOTRANJA OPREMA:
OPREMA KUHINJE in DNEVNEGA PROSTORA
Kuhinja bo nova in bo služila za pripravo in razdeljevanje obrokov. Razdelilna kuhinja bo urejena v osrednjem
prostoru, predviden je tudi pult dolžine 80cm za uporabnike na vozičku. Večja miza bo zagotavljal, da bodo
varovanci lahko obroke použili v enoti. Predviden je tudi TV oz. knjižni kotiček, na vhodu pa je predvidena
dodatna sedalna površina.
Material: iverica, obdana z laminatom oz. melaminsko folijo z lesenimi nalimki oz. masivni les v barvi po izbiri
projektanta.
Stoli in sedala bodo iz masivnega lesa, tapecirani s pralnim umetnim usnjem.
OPREMA SOB
Sobe bodo opremljene z novo opremo, ustrezno za domove za starejše.
V sobah so predvidene postelje z jogijem velikosti 90/200 cm, pisalna miza, omare različnih velikosti ter leseni
stoli.
Material: iverica, obdana z laminatom oz. melaminsko folijo z lesenimi nalimki oz. masivni les v barvi po izbiri
projektanta. Postelja mora imeti kvaliteten jogi z zaščitnimi prevlekami.
OPREMA KOPALNIC
Kopalnice bodo opremljene z novimi konzolnimi umivalniki, konzolnimi wc-školjkami in tuši v ravnini tal.
Predvidena je tudi vsa dodatna oprema – držala za gibalno ovirane osebe, ogledalo, polička nad umivalnikom.
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V negovalni kopalnici je predvidena uporaba mobilne kopalne kadi (poleg vgradnega tuša, konzolnega wc-ja in
ostale opreme v skladu s Pravilnikom).
OPREMA HODNIKOV
Na hodniku je predvidena vgradnja rokooprijemov, ki služijo za oporo varovancem.
BARVNI KONCEPT

PROTIHRUPNA ZAŠČITA
Ovoj stavbe ter notranje stene in vrata morajo dosegati vrednosti v skladu s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom
v stavbah (Ur.l. RS, št. 10/2012). Predmetno območje spada v II. območje, obremenitev znaša Ldan 45dB
(A)., ukrepi in vrednosti pa morajo biti v skladu s Tehnično smernico TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v
stavbah. Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa LAeq za prostore podnevi so 35dB(A), ponoči pa 30dB.
Za objekt je potrebno izdelati Elaborat o zaščiti pred hrupom v stavbah in zagotoviti izpolnjevanje zahtev iz
pravilnika.
POŽARNA VARNOST
V tehnični dokumentaciji je potrebno upoštevati predpise iz požarne varnosti :
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS 31/2004)
Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur.l. RS 28/2005).
ter
TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah
Za objekt bo narejena Študija požarne varnosti, ki bo upoštevala obstoječo požarno varnost objekta.
DOSTOPI INTERVENCIJSKIH VOZIL
Objekt je dostopen za intervencijska vozila iz zahodne smeri.
EVAKUACIJA
Razdalje vseh prostorov od požarnega stopnišča so krajše od maksimalno dopustnih 35 m.
SMETI
Zbiranje odpadkov bo urejeno pod novim nadstreškom. Krožen promet bo pod previsom oz. povezavo.
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5.4
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ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
(zbirno poročilo električnih inštalacij - PZI)
S predvidenim objektom prizidave se z električnimi inštalacijami navežemo na obstoječe napajanje objekta
Lambrechtovega doma. Zaradi nove prizidave je predvidena povečava obstoječe priključne el. moči objekta. Iz
obstoječega odjema 3x200A se predvideno poveča na vrednost 3x250A.
Obstoječi objekt se napajanje z električno energijo iz zunanje priključne merilne omarice R-MO LD ob
transformatorski postaji TP 20/0,4kV t-335 Lambrechtov dom 1982, kjer so izvedene tudi obstoječe meritve
porabe električne energije.
Skupna predvidena konična moč novega objekta prizidave znaša 1 x 50,0 kW.
Na podlagi maksimalne tokovne obremenitve celotnega izvoda izberemo predvarovanje izvoda za novi objekt,
z varovalkami velikostnega razreda 1x (3x80A) - jakost omejevalca toka.
Napajanje novega el. razdelilnika prizidave R-PRIZ se izvede z internim dovodnim kablom tipa N2XH-J 4x
95mm2 (trasa se izvede znotraj obstoječega objekta po kabelskih policah do kotlovnice novega objekta, v dolžini
cca 70m).
Za potrebe novega objekta se izvedejo naslednji novi električni razdelilniki:
R-PRIZ - električni razdelilnik prizidave (v pritličju - kotlovnica)
R-N - električni razdelilnik nadstropja
V načrtu je predvidena splošna notranja razsvetljava vseh prostorov v objektu.
Pri projektiranju so upoštevani veljavni predpisi in priporočila za tovrstne prostore.
Svetilke splošne razsvetljave se po prostorih namestijo tako, da se doseže kvalitetna osvetlitev, ki je predpisana
za obravnavane prostore. V objektu je predvidena razsvetljava z uporabo vira svetlobe v obliki nadgradnih in
vgradnih svetilk pretežno v sodobni LED tehniki.
V vseh prostorih je predvidena tudi varnostna razsvetljava v skladu z zahtevami načrta požarne varnosti za
predmetni objekt (namenske in piktogramske varnostne svetilke).
Električne inštalacije v objektu so predvidene delno v nadometni in delno v podometni izvedbi ter spuščenem
tehničnem stropu.
Vsi električni kabli (energetski, komunikacijski, signalni) položeni v skupnih prostorih znotraj predmetnega
objekta morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj: B2ca s1,d1,a1 po SIST EN 50575
elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli.
Električne inštalacije za tehnološko moč obsegajo napajanje električnih priključkov, ki jih zahteva tehnologija
objekta. Razporeditev vtičnic in fiksnih priključkov je predvidena glede na notranjo opremo in namembnost
prostora z vgrajenimi napravami.
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Električne inštalacije za strojne naprave so predvidene za napajanje porabnikov strojnih naprav v objektu, ki
so predvideni v strojnem projektu:
• sistemi ogrevanja, hlajenja (plinski kotel, zunanja in notranja enota toplotne črpalke, sistem sanitarne
tople vode STV)
• prezračevanje (centralna prezračevalna naprava)
Za potrebe zunanjih telekomunikacijskih povezav je predviden v celotnem objektu razvod
telekomunikacijskega sistema (TK). Izvede se navezava na obstoječi TK sistem v Lambrechtovem domu. V
objektu prizidave se izvede novo komunikacijsko vozlišče (omara TKV-P…), ki se preko optične povezave
poveže na obstoječe glavno komunikacijsko vozlišče TKV Lambrechtovega doma v pritličju.
V vseh sobah in pomožnih prostorih se od komunikacijskega vozlišča do posameznih TK priključnic po objektu
predvidi UTP podatkovni razvodni kabel, kategorije 6A, v topologiji zvezde. Takšen razvod bo omogočal tudi
eventuelno izvedbo LAN na nivoju enote objekta.
V objektu prizidave je predvidena izvedba sistema SOS sestrskega klica, ki se naveže na obstoječi sistem
Lambrechtovega doma. Uporabijo se komponente obstoječega dobavitelja, da je možna izvedba nadgradnje
sistema.
Glede tehničnega varovanja se v celotnem objektu izvede popolna zaščita s sistemom avtomatskega javljanja
požara. Izvede se nova požarna centrala, ki se preko mrežne povezave naveže na obstoječo centralo v
Lambrechtovem domu (dobavi se požarna centrala istega dobavitelja).
Za potrebe odvoda dima in toplote na stopnišču prizidave je predvidena vgradnja samostojne krmilne centrale
za odvod dima in toplote z možnostjo dnevnega prezračenja.
V sklopu celotnega objekta je predviden ozemljitveni sistem, ki ga tvori združen sklop naslednjih ozemljil:
- temeljsko ozemljilo,
- obročasto ozemljilo in
- obratovalno ozemljilo energetskega sistema (TN sistem).
Ozemljilo novega objekta je potrebno povezati z ozemljilom obstoječega objekta Lambrechtovega doma.
V sklopu celotnega objekta se izvede celovit sistem zaščite pred delovanjem strele (zaščitni nivo zaščite pred
strelo IV, vrsta LPS IV).

Pripravil:
Tomaž MIKIC
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4.4. STROJNE INŠTALACIJE
4.4.1. UVOD
Lambrechtov dom Slovenske Konjice, investitor in uporabnik, želi na osnovi velikih potreb po kapacitetah institucionalnega
varstvu v delu objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, urediti sobe za potrebe novih varovancev
Lambrechtovega doma.
Za umestitev so predvideni sledeči prostori: ustreznejši večnamenski prostor s čajno kuhinjo, negovalno kopalnico,
shrambo za čisto perilo, prostor za čistila ter umazano perilo ter mu zagotoviti avtonomen vhod.
Projekt zajema strojne napeljave in strojno opremo za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje s pohlajevanjem, vodovod,
kanalizacijo in zemeljski plin, s povezavo na interno omrežje vodovoda, kanalizacije in plinovoda.
Etažnost objekta je P+N.
V pritličju se nahaja kotlovnica v katero bo nameščen plinski kotel z regulacijskimi zankami za ogrevanje objeta in ustrezno
regulacijo, notranja enota toplotne črpalke z zalogovnikom in regulacijo, prezračevalna naprava z DX hladilnikom zraka.
Izven objekta se v nivo pritličja namestita zunanji enoti toplotne črpalke in DX hladilnika.
V etaži se nahajajo prostori za oskrbovance. Predvideni so prostori za 13 stanovalcev v enoposteljnih in dvoposteljnih
sobah, ki bodo opremljene s sanitarijami.
Načrt je izdelan na osnovi gradbenih podlog, zahtev investitorja, projektnih pogojev in v skladu z veljavnimi tehničnimi
predpisi in standardi.
Projektna dokumentacija strojnih instalacij in strojne opreme je izdelana kot projekt za izvedbo (PZI).
Meja projekta so zunanje stene objekta in priključek na obstoječi vodovod v spuščenem stropu hodnika sosednjega
objekta in priključek na obstoječo plinsko pipo v kleti sosednjega objekta.

4.4.1.1. ZASNOVA OBJEKTA

Dozidava objekta je predvidena kot objekt etažnosti P+1, pri čemer se v pritličju nahajajo le komunikacijske vertikalne
povezave. S tem se izkoristi dano zemljišče in zadosti potrebam investitorja po parkirnih površinah.
V pritličnem delu tako parkirišča niso v objektu, temveč se vzpostavi parkirano/parkovna ploščadi pod previsom etaže
dozidave, v katero umeščamo novo enoto.
Dozidava je oblikovana kot samostojen objekt z lastnim komunikacijskim jedrom, povezava z obstoječim stavbnim
kompleksom pa je urejena v 1.nadstropju v področju veznega trakta med starim in novim objektom.
Parkirne površine so predvidene v kletni etaži dozidave, v pritlični etaži pa se uredijo nivojska parkirišča neposredno na
terenu. Na severnem delu se uredijo zelene površine.

4.4.1.2. PROJEKTNA NALOGA

(strojne instalacije)
Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo.
Strojne instalacije naj bodo projektirane skladno z zahtevami ŠPV, projektnih pogojev in veljavne zakonodaje.
OGREVANJE IN HLAJENJE
Izdelati je potrebno izračun toplotnih izgub in hladilnih obremenitev.
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Toplotne izgube se naj izračunajo po veljavnem standardu SIST EN12831 z upoštevanjem minimalne zunanje temperature
in Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS, št.52/10) in podatkov gradbene fizike objekta.
Hladilne obremenitve za prostore, ki se bodo hladili v poletnem obdobju, se naj izračunajo po veljavnem standardu VDI
2078 z upoštevanjem Pravilnika o učinkoviti rabi energije (Ur.l.RS, št.52/10).
Ogrevanje
Kot energetski vir se predvidi toplotna črpalka zrak voda, ki naj ogreva objekt do zunanje temperature -3°C. Pri nižjih
temperaturah naj objekt ogreva kondenzacijski plinski kotel, ki naj bo priključen na interno plinovodno omrežje kleti
sosednjega objekta. Kotlovnica objekta se predvidi v ločenem prostoru v pritličju. V kotlovnico se naj namestijo: notranja
enota toplotne črpalke, plinski kotel, zalogovnik, toplotne črpalke, razdelilec ogrevanja, varnostna oprema ter druga
potrebna oprema in armature. Zalogovnik za proizvodnjo sanitarne tople vode se namesti prostor v nadstropju.
Hlajenje
Kot vir hladu se predvidi vgradnja toplotne črpalke reverzibilne izvedbe, ki naj omogoča hlajenje in toplotna črpalka, ki se
veže na DX hladilnik zraka pred dovodom v prostore.
Za hlajenje prostorov se predvidi sistem talnega hlajenja in hlajenja zraka. Predvidi se centralna regulacija temperature
vode na pretoku iz kotlovnice za gretje in hlajenje ter nastavitev pretokov za posamezno zanko na razdelilcu talnega gretja/
hlajenja.
Za prostore je predvideno tudi prezračevanje, tako se za prezračevalno napravo predvidi vgradnja DX grelnika/ hladilnika,
ki dogreje/ dohladi zrak pred vstopom v prostore.
Predvidena je še pasivna zaščita pred vdorom energije sonca v prostore.
PREZRAČEVANJE
Pri projektiranju prezračevanja se naj upošteva Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb 42/2002 in Pravilnik o
učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št.52/10).
Pri prehajanju zračnih kanalov skozi meje požarnih sektorjev in celic se naj predvidijo protipožarne lopute z vgrajenim
mehanizmom za daljinsko proženje skladno z zasnovo požarne varnosti.
Sistemi prezračevanja
Predvidi se sistem prisilnega prezračevanja vseh prostorov v etaži.
Predvidi se manjša kompaktna naprava z visokim izkoristkom rekuperacije z razvodom v spuščenem stropu etaže.
Vgradnja naprave se predvidi v kotlovnico v pritličju.
Dovodi svežega in odvodi odpadnega zraka se predvidijo na fasado objekta. Pred izpusti / zajemi je v prezračevalne
kanale predvidena vgradnja dušilnikov zvoka. Rešetke na fasadi objekta se naj barvajo v barvo po dogovoru z
investitorjem.
Predvidi se vgradnja prezračevalnih naprav z visoko stopnjo izkoriščanja toplote odpadnega zraka, ki ustreza Pravilniku o
učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št.52/10).
VODOVOD IN KANALIZACIJA
Vodovod
Priključek za predvideni objekt se izvede v spuščenem stropu hodnika sosednjega objekta.
Od priklopa na obstoječi vode se naj spelje priključek v spuščeni strop etaže od koder napaja porabnike s hladno vodo.
Predvidi naj se pretočno segrevanje sanitarne tople vode. Zalogovnik za napajanje porabnikov s sanitarno toplo vodo naj
se predvidi v etaži. Zalogovnik naj se napaja s toploto za ogrevanje sanitarne vode iz kotlovnice. S sanitarno hladno
vodo naj se napaja iz spuščenega stropa etaže.
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Kanalizacija
Od porabnikov se naj spelje kanalizacija v interni fekalni jašek izven objekta. Odvodi kondenza od prezračevalne
naprave in toplotne črpalke se naj speljejo v meteorno kanalizacijsko omrežje.
Sanitarna oprema
Vsa predvidena sanitarna oprema naj bo prve kvalitete. Pred naročilom potrjena s strani naročnika.
ZEMELJSKI PLIN
interni priključni plinovod
Priključek na javno infrastrukturo je že izveden.
Predvidi naj se priklop nove zanke na obstoječo plinsko zaporno pipo v kleti sosednjega objekta
Zemeljski plin se naj v priključenem objektu uporablja za ogrevanje in pripravo STV. Na fasadi se predvidi omarica z glavno
zaporno pipo in magnetnim ventilom. Meritev pretoka se predvidi v samem prostoru kotlovnice.
Novo projektirana plinska instalacija se naj navezuje na obstoječi plinovod skladno s pogoji distributerja.
Na osnovi vhodnih podatkov je predviden pretok zemeljskega plina 7,3 Sm3/h.
Notranji plinovod
Notranji plinovod se predvidi od požarne plinske pipe nameščene v omarici na zunanji steni objekta (kotlovnice) ca 1,0 m
nad tlemi do posameznih porabnikov.
Za glavno požarno pipo se predvidi vgradnja magnetnega ventila. Vgradnja plinomera je predvidena v objektu. Od
plinomera se predvidi razvod do plinske kondenzacijske peči v kotlovnici v pritličju objekta. Kotlovnica naj bo namenjena
za pripravo ogrevne vode za ogrevanje objekta in sanitarne vdoe. Odvod dimnih plinov se predvidi preko ločenega
dimnika na streho. Zajem svežega zgorevalnega se predvidi preko koaksialnega dimnika.
V glavni plinski omarici se predvidi oprema skladno s pogoji distributerja.

Soglašam s projektno nalogo.
Za investitorja:
Slovenjske Konjice;

4.4.1.3. LOKACIJA

Lokacija predvidenega objekta je ob Obrtniški ulici v Slovenskih Konjicah, na parcelnih številkah 87/1 in 1936 vse k.o. Sl.
Konjice, objekt pa bo v področju veznega hodnika med obstoječim starim in novim delom Lambrechtovega doma stikovan
z obstoječim stavbnim kompleksom le-tega.

4.4.1.4. KRATKO TEHNIČNO POROČILO

Strojne instalacije se delijo na dva sistemsko enaka dela. (Dva uporabnika)
- Trgovski del v pritličju in
- Pisarniški del v etaži.
OGREVANJE IN HLAJENJE
Izdelan je izračun toplotnih izgub in hladilnih obremenitev.
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Toplotne izgube so izračunane po veljavnem standardu SIST EN12831 z upoštevanjem minimalne zunanje temperature
in Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS, št.52/10) in podatkov gradbene fizike objekta.
Hladilne obremenitve za prostore, ki se bodo hladili v poletnem obdobju, so izračunane po veljavnem standardu VDI 2078
z upoštevanjem Pravilnika o učinkoviti rabi energije (Ur.l.RS, št.52/10).
Ogrevanje
Kot energetski vir je predvidena toplotna črpalka zrak voda, ki bo ogrevala objekt do zunanje temperature -3°C. Pri nižjih
temperaturah bo objekt ogreval kondenzacijski plinski kotel, ki bo priključen na interno plinovodno omrežje v kleti
sosednjega objekta. Kotlovnica za objekt je predvidena v ločenem prostoru v pritličju. V kotlovnico bodo vgrajeni: plinski
kondenzacijski kotel, notranja enota toplotne črpalke, zalogovnik toplotne črpalke, razdelilec ogrevanja, varnostna oprema
ter druga potrebna oprema in armature. Zalogovnik za pretočno ogrevanje sanitarne tople vode se namesti v prostor v
etaži.
Ogrevanje prostorov je predvideno s talnim gretjem. Dovod tople vode iz kotlovnice in v tlaku etaže do dveh omaric z
razdelilci talnega gretja. Od razdelilcev se speljejo zanke do posameznih prostorov. Na razdelilcu se nastavijo pretoki
ločeno za vsako zanko.
Hlajenje
Kot vir hladu bo vgrajena toplotna črpalka reverzibilna izvedbe, ki bo omogočala hlajenje.
Za hlajenje prostorov je predvideno s sistemom talnega gretja/ hlajenja.
Sistem bo dvocevni, tako bo možno objeket samo ogrevati ali samo hladiti.
Za prostore je vgrajeno tudi prezračevanje. Za prezračevalno napravo na dovodnem kanalu bo vgrajen DX grelnik/
hladilnik, ki bo zrak dogrel oz. dohladil pred vstopom v prostore.
Izvedena bo še pasivna zaščita pred vdorom energije sonca v prostore, ki je natančneje obdelana v gradbene delu načrta.
PREZRAČEVANJE
Pri projektiranju prezračevanja je upoštevan Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb 42/2002 in Pravilnik o učinkoviti
rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št.52/10).
Pri prehajanju zračnih kanalov skozi meje požarnih sektorjev in celic bodo vgrajene protipožarne lopute z vgrajenim
mehanizmom za daljinsko proženje skladno z zasnovo požarne varnosti.
Sistemi prezračevanja
Vgradi se sistem prisilnega prezračevanja vseh prostorov v etaži.
Za prostore v etaži se vgradi kompaktna naprava z visokim izkoristkom rekuperacije z razvodom v spuščenem stropu
nadstropja. Naprave se vgradi v kotlovnico v pritličju.
Dovod svežega in odvod odpadnega zraka se izvede na fasado objekta. Na fasado se vgradi dovodno/ odvodni tipski
element preko katerega se sveži zrak zajema in odpadni odvaja v okolico. Pred izpustom / zajemom se v prezračevalne
kanale vgradijo dušilniki zvoka.
Vgradi se prezračevalna naprava z visoko stopnjo izkoriščanja toplote odpadnega zraka, ki ustreza Pravilniku o učinkoviti
rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št.52/10).
VODOVOD IN KANALIZACIJA
Vodovod
Priključek na javno infrastrukturo je že izveden v obstoječem objektu.
Za novi objekt se izvede priklop na obstoječo instalacijo v spuščenem stropu hodnika obstoječega objekta. od mesta
priklopa se izvede razvod pod stropom pritličja do vertikale v spuščeni strop nadstropja. V spuščenem stropu nadstropja
se izvede razvod do posameznih porabnikov. V spuščenem stropu nadstropja se izvede dudi odcep do hranilnika tople
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vode za pretočno proizvodnjo sanitarne tople vode. Razvod sanitarne tople vode do porabnikov se izvede vzporedno z
razvodom hladne vode.
Kanalizacija
Od porabnikov se spelje kanalizacija v jašek fekalne kanalizacije pred objektom, od tam naprej preko internega
kanalizacijskega omrežja v javno fekalno kanalizacijsko omrežje izven objekta. Odvodi kondenza od prezračevalnih
naprav in toplotne črpalke se speljejo v meteorno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacija se spelje v zunanji kanalizacijski
jašek.
Sanitarna oprema
Vsa predvidena sanitarna oprema bo prve kvalitete. Pred naročilom potrjena s strani naročnika.
ZEMELJSKI PLIN
Zunanji priključni plinovod
Priključek na javno infrastrukturo je že izveden v objekt. Za napajanje novega objekta se izvede priklop na obstoječo
zaporno pipo v kleti sosednega objekta.
Zemeljski plin se bo v priključenem objektu uporabljal za ogrevanje objekta in sanitarne tople vode. Na fasadi objekta se
izvede omarica z glavno zaporno pipo in magnetnim ventilom.
Na osnovi vhodnih podatkov je predviden pretok zemeljskega plina 7,3 Sm3/h.
Notranji plinovod
Notranji plinovod se izvede od požarne plinske pipe nameščene v glavni plinski omarici na zunanji steni objekta
(kotlovnice) ca 1,0 m nad tlemi do posameznih porabnikov.
Za glavno požarno pipo se vgradi magnetni ventil. Plinomer se vgradi v kotlovnico. Od omarice na fasadi objekta se
izvede interni razvod v kotlovnico do plinomera in naprej do plinske kondenzacijske peči. Kotlovnica bo namenjena za
pripravo ogrevne vode za ogrevanje objekta in sanitarne vode. Odvod dimnih plinov se izvede preko dimnika na streho.
Zajem svežega zgorevalnega se izvede preko koaksialnih dimnikov.
V glavni plinski omarici se vgradi oprema skladno s pogoji distributerja.

4.4.2. VODOVOD IN KANALIZACIJA
4.4.2.1. Vodovodna instalacija
Hišni priključek

Hišni priključek ni predmet tega načrta. Za novi objekt je predviden priklop na interno omrežje v spuščenem stropu
hodnika v pritličju obstoječega objekta.
Notranje interno vodovodno omrežje
Predviden je priklop na notranje vodovodno omrežje v spuščenem stropu v hodnika K18 (mimo stopnišča) v pritličju
obstoječega objekta. Razvod se spelje pod stropom pritličja do veznega hodnika med obstoječim in novim objektom,
naprej pod stropom predvidene garaže do nove vertikale v etažo.
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Sanitarna hladna voda
Horizontalni razvod se spelje v spuščenem stropu etaže do posameznih lokalnih vertikal v mavčno kartonskih stenah za
napajanje porabnikov v kopalnicah.
V spuščenem stropu etaže se izvede še odcep hladne vode za pripravo sanitarne tople vode. Zalogovnik se namesti v
prostor za nečisto perilo.
Cevi se od razdelilca speljejo večinoma v tleh in stenskih utorih do porabnikov, deloma vidno.
Sanitarna topla voda in cirkulacija
V prostor za nečisto perilo se namesti zalogovnik tople tehnološke vode volumna 800 l in potrebna oprema za pretočno
pripravo sanitarne tople vode. Oprema za pretočno pripravo sanitarne tople vode je: toplotni izmenjevalec, prehodni ventil,
cirkulacijska črpalka, potrebna tipala, elektronski regulator, raztezna posoda, varnostni ventil, in drobna armatura.
Zalogovnik bo ogrevan s toplotno črpalko, pri nižjih zunanjih temperaturah bo zalogovnik ogrevan s plinskim kotlom. S
plinskim kotlom je možno nastaviti tudi termično dezinfekcijo cirkulacijske zanke.
Priklop cirkulacijskega voda je predviden pred vstopom hladne vode v toplotni izmenjevalec. V cirkulacijski vod se priključi
povratna črpalka.
Razvod sanitarne tople vode in cirkulacije se spelje od sistema za pripravo sanitarne tople vode vzporednos cevjo
sanitarne hladne vode do porabnikov.
Cevovodi Splošno
Instalacije sanitarne hladne, tople vode in cirkulacije se izvedejo z difuzijsko tesnimi večplastnimi cevmi (sestavljene iz:
PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za pitno vodo, kar dokazuje DVGW certifikat.
Le ta dovoljuje uporabo Uponor MLC (ustreza tudi Geberit) cevi za dobavo pitne vode skladno s standardom DIN 1988
TRWI
Vse navedene cevi se spajajo s hitrospojnimi fitingi. Pri njihovi montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca.
Razvodi potekajo delno v tleh pritličja oz. nadstropja, delno pa pod stropom etaže. Dvižni vodi pa se enako kot priključki
na posamezne sanitarne elemente položijo v stenskih utorih ali instalacijskih jaških. Vse cevi je potrebno ustrezno toplotno
in tudi antikorozijsko zaščititi:
san. hladna voda
◦ vidno, v dvojnem stropu ali v instalacijskem jašku (komp. cev): do vključno d26, deb. izolacije 9 mm (npr.
Armacell ACE – lahko tovarniško predizolirano), nad d26 izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 19
mm (npr. Armacell XG)
◦ v stenskem utoru, montažni steni, v tleh (komp. cev): do vključno d26, deb. izolacije 9 mm (npr. Armacell
ACE – lahko tovarniško predizolirano),
◦ vidno (kov. cev): nad d26 izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 19 mm (npr. Armacell XG)
san. topla voda s cirkulacijo
◦ vidno, v dvojnem stropu ali v instalacijskem jašku (komp. cev): do vključno d26 izolacijski žlebaki z zaprto
celično strukturo deb. 13 mm (npr. Armacell XG), nad d26 izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb.
19 mm za cev fi28 in deb. 25 mm za cev fi42 (npr. Armacell XG)
◦ vidno, v kleti nad d26 izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 25 mm za cev fi28 in deb. 40 mm za
cev fi42 (npr. Armacell XG)
◦ v stenskem utoru, montažni steni, v tleh (komp. cev): do vključno d26, deb. izolacije 13 mm (npr. Armacell
ACE – lahko tovarniško predizolirano),
Vsak sanitarni element se na priključku:
- sanitarne hladne in tople vode opremi s podometnim, ravnim prehodnim ali kotnim ventilom, da ga bo tako v primeru
potrebe mogoče izločiti iz uporabe brez vpliva na ostale.
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Preizkusi in zaključna dela
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj se izvede tlačni preizkus (na
vodovodni instalaciji z vodnim tlakom 12 bar v času 2 uri, pri čemer se po koncu preizkusa merjene vrednosti ne smejo
za več kot 2% razlikovati od začetnih), po končani fini montaži pa še preizkusni pogon z regulacijo armatur ter vseh
elementov in naprav.
Izvesti je tudi dezinfekcijo vodovodne instalacije, izvajati se mora po določilih poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda PSIST
prEN 805,navodilih DVGW W 291 in po navodilih, potrjenih od IVZ.
Opraviti jo sme le pooblaščena oseba, ki mora o uspešnosti izvedbe izdati tudi potrdilo o primernosti vode za pitje na
podlagi kem. analize odvzetega vzorca vode.
Izvede se tudi preizkus zmogljivosti notranjega hidrantnega omrežja, kar sme prav tako opraviti le pooblaščena oseba,
ki o ustreznosti izda potrebno potrdilo.
O preizkusih se izdelajo zapisniki, ki jih podpiše tudi predstavnik nadzorne službe, ki mora biti sicer prisoten v vsem času
izvedbe preizkusov.

4.4.2.2. Odtočna kanalizacija

Fekalna odpadna voda

Za odvod fekalnih odpadnih vod je predvidena fekalna odtočna kanalizacija. Izvede s PVC odtočnimi cevmi, ki se
medsebojno spajajo z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili, enako se izvedejo tudi priključki san. elementov na odtočno
kanalizacijo.
Dvižni vodi se polagajo v stenskih utorih, horizontalni vodi pa v tleh in sicer s padcem 2% proti odtočnim vertikalam ali
kanalizacijskim priključnim jaškom. Odtočna kanalizacija se priključuje na priključne jaške zunanje kanalizacije, ki i
predmet načrta strojnih instalacij.
Priključki posameznih sanitarnih elementov na odtočno kanalizacijo se prav tako izvedejo s PVC odtočnimi cevmi ter
fazonskimi kosi. Te cevi se polagajo v montažnih stenah ali v stenskih utorih oziroma v delno v tleh z min. padcem 2%
proti odtočnim vertikalam. Vsak sanitarni element je potrebno na odtočno kanalizacijo priključiti preko vodne smradne
zapore, to je sifona.
Za vse spremembe smeri odtočne kanalizacije se uporabijo 45° elementi (v horizontali ali prehod iz vertikale v horizontalo,
pri čemer se na glavnih vertikalah vgradi še vmesni ravni del dolžine 25cm). Priključki horizontalnih odtočnih vodov na
odtočne vertikale se lahko izvedejo pod kotom 87°, vendar ne sme biti protitoka.
Pri vsakem WC-ju se kanalizacija spelje pod talno ploščo nadstropja.
Kanalizacija za sobe 4, 5, 6, 7 za negovalno kopalnico, čajno kuhinjo in prostor za nečisto perilo se zbere pod talno ploščo
etaže skupaj in spelje preko skupne vertikale v tla pritličja in naprej v jašek fekalne kanalizacije.
Kanalizacija za sobe 1, 2 in 3 se zbere pod talno ploščo etaže skupaj in spelje preko skupne vertikale v tla pritličja in naprej
v jašek fekalne kanalizacije.
Vertikale, ki se speljejo skozi talno ploščo navzdol, se podaljšajo navzgor pod strop in zberejo skupaj v skupni odduh na
streho. Odduha na streho se izvedeta 2 ustrezne dimenzije.vertikale, ki se povežejo skupaj na skupni odduh so iste kot
vertikale, ki se povežejo na skupne vertiklalo do tal pritličja.
Kanalizacijske cevi pod talno ploščo nadstropja se nahajajo v okolici in jih je potrebno toplotno izolirati.

28

ŠTEVILKA PROJEKTA: 20/2017

VODILNA MAPA PZI

Preizkusi in zaključna dela
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj se izvede tlačni preizkus (na odtočni
kanalizaciji z zalivanjem z nadtlakom 0,3 bar na najvišji točki v času 15 minut, pri čemer se po koncu preizkusa merjene
vrednosti ne smejo za več kot 2% razlikovati od začetnih, po končani fini montaži pa še preizkusni pogon z regulacijo
armatur ter vseh elementov in naprav.
O preizkusu se izdela zapisnik, ki ga podpiše tudi predstavnik nadzorne službe, ki mora biti sicer prisoten v vsem času
izvedbe preizkusov.

4.4.2.3. Sanitarna oprema
Vsa vgrajena sanitarna oprema naj bo I. kvalitete, tip in barve pa naj bodo po izbiri investitorja. Razporeditev je razvidna
iz priloženih načrtov, opis pa iz popisa materiala in del.

4.4.2.4. Tehnični izračuni
Vodovodna instalacija
Celotno dimenzioniranje vodovodne instalacije je izvedeno na podlagi vršnih pretokov (po DIN standardih ter ustrezni
literaturi).
max. predvidena pretočna količina sanitarne vode:
Skladno z DIN 1988-300
(uporaa koeficientov za dom starostnikov)
A. Sanitarna voda :
Zap.
ŠT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Element

Pomivalno korito
Pomivalni stroj
Pralni stroj
Tuš
Banja
Umivalnik
Bide
Trokadero
WC
Pisoar

Nazivni
premer
DN
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Št. Pretok
elem.
TV

1
0
0
8
0
8
0
1
8
0
26

0,07
0,15
0,15
0,15
0,07
0,07
0,15

(l/s)
HV

0,07
0,15
0,25
0,15
0,15
0,07
0,07
0,15
0,13
0,30

Pretok (l/s)
TV
HV

0,07
0,00
1,20
0,00
0,56
0,00
0,15

1,98
29
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1,20
0,00
0,56
0,00
0,15
1,00
0,00
2,98
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SKUPAJ (l/s) - SANITARNI
POTROŠNIKI
Qmax=1,4(∑Vr)0,14 -0,92 = 0,832 l/s =

2.995

m3/h

B. Dimenzioniranje
Odgovarja vodovodni priključek cevi PE 80 PN 12,5 DN 32 - Fi40x4,0 s hitrostjo v=1,03 m/s pri porabi sanitarnih
potrošnikov. (oziroma Geberit Mapress Inox fi35x1,3 s hitrostjo 1,03 m/s)
Za potrebe meritve vode za pretok 2,995 m3/h ustreza vodomer DN 20 (Qp=2,5 m3/h, Qmax=5,0 m3/h) in priključek
DN25.
Odtočna kanalizacija
Celotno dimenzioniranje fekalne odtočne kanalizacije je izvedeno na podlagi obremenilnih enot (po DIN 1986 / sistem 1
ter ustrezni literaturi).
• max. skupna predvidena količina fekalne odpadne vode:
A Odtočna kanalizacija:
porabnik
WC
umivalnik
bide
tuš

število
8
8
0
8

x
x
x
x

AWs
2,5
0,5
0,5
0,8

=
=
=
=

AWs
20
4
0
6,4

Banja

0

x

0,8

=

0

pomivalno korito

1

x

1,5

=

1,5

pomivalni stroj

0

x

0,8

=

0

pralni stroj

0

x

1,5

=

0

pisoar
pivnik
trokadero

0
0
1

x
x
x

0,5
0,5
2,5

=
=
=

0
0
2,5

T.s. DN100

0

x

2

26
Qs=0,7 (∑AWs)0,5 =
Potrebam ustreza skupna odtočna cev DN
(h/d = 0,5, i = 1,5%

4.1

=
∑AWs=

0
34,4

l/s
125

Kanalizacijska veja je razdeljena na dva dela:
-1. del: kanalizacija za sobe 4, 5, 6, 7 za negovalno kopalnico, čajno kuhinjo in prostor za nečisto perilo.
Pretok znaša 2,2 l/s, ustreza cev DN 125
-2. del: kanalizacija za sobe 1, 2 in 3.
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Pretok znaša 1,7 l/s, ustreza cev DN 125

4.4.3. PREZRAČEVANJE
Pri projektiranju prezračevanja je upoštevan Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb 42/2002 in Pravilnik o učinkoviti
rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št.52/10).
Pri prehajanju zračnih kanalov skozi meje požarnih sektorjev in celic bodo vgrajene protipožarne lopute z vgrajenim
mehanizmom za daljinsko proženje skladno z zasnovo požarne varnosti.
V skladu s funkcionalnimi potrebami objekta je predvidena izvedba instalacij prezračevanja kot je opisano v nadaljevanju:

4.4.3.1. Naprava KN1

Naprava N.1, ki pokriva prezračevalne potrebe novega dela objekta v nadstropju. Naprava bo obratovala s 100 % svežim
zrakom, brez stika dovodnega in odvodnega zraka s protitičnim toplotnim izmenjevalcem. Zajem svežega zraka bo preko
zajemne rešetke na fasadi. Izpih odpadnega zraka bo prav tako preko rešetke na fasadi. Rešetka za zajem in izpih bo
tipska. Dovodna in odvodna odprtina se zvrtata na fasadi ena poleg druge. V klimatu se zrak najprej filtrira na filtru kvalitete
F7. Nato se ogreje na prehodu skozi protitočni izmenjevalnik z izkoristkom cca 83% (skladno z EN 308), nato se preko
ventilatorske enote, kanala dovodnega zraka in distribucijskih elementov vpihuje v prostore. Predvideno je ogrevanje in
hlajenje zraka za izstopom iz prezračevalne naprave. V dovodni kanal za izhodom iz naprave se vgradi DX grelnik/
hladilnik, ki se napaja s toploto/ hladom s hladilnim medijem (R32) iz zunanje enote toplotne črpalke.
Naprava ima vgrajen 100 % by pass, s katerim je omogočeno nočno prosto hlajenje prostorov.
Regulacijski tablo naprave se vgradi v skupni prostor v nadstropju.
Dovod zraka je predviden preko distribucijskih elementov v spuščenem stropu. Odvod zraka je prav tako predviden preko
distribucijskih elementov v spuščenem stropu.
Na priključkih prezračevalne naprave se vgradijo dušilniki zvoka, ki zmanjšajo hrup iz naprave vzdolž kanalom.
Na odcepu dovodnega in odvodnega kanala za posamezni prostor je predvidena vgradnja:
- ročne regulacijske lopute,
- fleksibilnega dela kanala, ki služi tudi za zmanjšanje prehoda hrupa skozi kanal (Sonodex)
Kompaktna prezračevalna naprava se vgradi na tla v kotlovnico pri vhodu – desno. Kanali se speljejo pod stropom do
vertikale v nadstropje. Na prehodu iz kotlovnice v okolico se vgradita v dovodni in odvodni kanal požarni loputi.iz vertikale
se v nadstropju kanali speljejo v spuščenem stropu do distribucijskih elementov. Distribucijske elemente je potrebno
namestiti s spodnjim robom v višino spuščenega stropa.
Predvidena je naprava Topvex TC20-R-EL4,2-B s pretokom zraka 1030 m3/h
Podatki o napravi so sledeči:
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DX grelec/ hladilnik ima priključne podatke:
Qg= 6,46 kW
Qh=6,4 kW
dT= 28/18°C
dT=15/33°C
priključni cevovod
Je fi16
Strojnica v pritličju
Zrak za zgorevanje v kotlu se dovaja po koaksialnim dimniku – kotel bo obratoval neodvisno od zraka v prostoru.
Prezračevanje prostora kotlovnice bo naravno. Predvidita se dve odprtini na fasadi v velikosti 150 cm2.
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shramba za čist.pšerilo

hodnik 1

hodnik 2

8.3

8.4

8.5
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Komunikacija, dnevni p 10,83

8.10

41,8

302,9

8,92

večnamenski prostor

Soba za osebje

8.8

5,24

8,96

4,83

12,28

3,2

3,31

14

4,36

23,03

3,9

22,05

4,09

23,97

25,95

3,52

21,58

4,5

29,53

3,58

19,49

m

2

Površina

8.9

hodnik 3

nečisto perilo

8.2

TV kotiček

negoavlna kopalnica

8.1

8.6

kopalnica

7.2

8.7

kopalnica

Soba

6.2

7.1

kopalnica

Soba

5.2

6.1

kopalnica

Soba

4.2

Soba

4.1

5.1

Soba

kopalnica

3.1

3.2

Soba

kopalnica

2.1

2.2

Soba

kopalnica

1.1

1.2

NAZIV PROSTORA

Višina
m

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

914

32,5

26,8

125,4

15,7

26,9

14,5

36,8

9,6

9,9

42,0

13,1

69,1

11,7

66,2

12,3

71,9

5,3

77,9

10,6

64,7

13,5

88,6

10,7

58,47

m

Volumen
3

1030

120

50

240

50

100

70

70

70

70

70

70

50

680

50

40

40

40

40

70

70

70

70

70

70

50

Direktno Iz sos. pr.
3
m /h

Dovod zraka

3,69

1,87

1,91

3,18

1,86

2,76

1,09

4,17

4,03

2,38

5,35

1,01

5,98

1,06

5,70

0,97

13,28

0,90

6,63

1,08

5,19

0,79

4,66

0,86

h

-1

24

10

1

2

2

2

2

2

2

1

24,0

50,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

50,0

Izm./os.
(m3/os.)

1030

380

40

40

100,0

70

70

70

70

70

70

50

770

120

50

50

40

40

70

70

70

70

70

70

50

DirektnoV sos. pr
3
3
m /h
m /h

Odvod zraka

TABELA DOVODNIH IN ODVODNIH ELEMENTOV

Izmen.

Lambrechtov dom

št. oseb

33

ETAŽA

št.
prost.

1
2
1
1

CAP-C-100-SW
Balance S 100
TFF 125

1

NOVA D 200-100

Balance S 100

1
1

TFF 125
NOVA D 200-100

1

1

Balance S 100

Borea 125

1

NOVA D 200-100

1

1

Balance S 100

1

1

NOVA D 200-100

Borea 125

1

Balance S 100

Balance S 100

1
1

Balance S 100
NOVA D 200-100

1
1

Balance S 100
NOVA D 200-100

1
1

Balance S 100

Št.

NOVA D 200-100

Element

DOVODNI ZRAK

120

50

120

50

40

40

100

0

70

0

70

70

70

70

70

70

70

70

70

50

50

Količ.
3
m /h

2

1

Balance E 100

Balance E 160

1

1

1

1

1

1

1

1

Št.

Balance E 100

Balance E 100

Balance E 100

Balance E 100

Balance E 100

Balance E 100

Balance E 100

Balance E 100

Element

ODVODNI ZRAK

190

40

40

70

70

70

70

70

70

50

Količ.
3
m /h

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1

N.1
N.1

N.1

N.1

N.1

Naprava

Aef;dif
m2

4.4.3.2. Tabela dovodnih in odvodnih elementov
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4.4.4. CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
Za obravnavan objekt je z računalniškim programom AX-3000 narejen izračun:
- toplotnih izgub po SIST EN 12831,
- hladilne obremenitve po VDI2078.
Osnova za izračun so prehodnostni koeficienti in zunanji pogoji, določeni glede v Elaboratu gradbene fizike.
gradbeni element
Zunanja stena
Streha
Zunanje okno
Tla proti okolici

U [W/m2K]
0,19
0,13
1,0
0,1

Upoštevani so bili sledeči vhodni podatki:
Tip zgradbe
Preostale zgradbe
Konstrukcija
Srednje težka
Zaščitni razred
Nezaščitena zgradba
Stopnja zatesnjenosti
povprečna
Podatki skladno s pravilnikom o učinkoviti rabi energije
(vir: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/pravilnik-ucinkoviti-rabi-energije/ - 29.3.2021)
Gauss – Krügerjeve koordinate objekta
X
Y
132821 532688
Povprečne mesečne temperature:
Jan_T Feb_T Mar_T Apr_T
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
-1
1
5
9

Maj_T
(°C)
14

Začetek kurilne sezone
(zaporedni dan)
255

Konec kur. Sezone
(zaporedni dan)
145

Projektna – zimska
T (°C)
-13

Pogoji poletje
T (°C)/ vlaga (%)
+35°C/55% vl.

Jun_T
(°C)
17

Jul_T
(°C)
19

Temp. prim.
(Kdan)
3500

Avg_T
(°C)
18

Sep_T
(°C)
15

Okt_T
(°C)
9

Nov_T
(°C)
4

Dec_T
(°C)
1

Povprečna letna
temperatura (°C)
9.3

V posameznih prostorih je potrebno zagotoviti v zimskem času
Sobe za uporabnike
20°C
Kopalnice
24°C
V letnem času je potrebno zagotoviti
(ob ustrezni pasivni zaščiti)
34

26°C
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Objekt bo imel vgrajen sistem ogrevanja in hlajenja.
Stacionarno ogrevanje je s talnim ogrevanjem, delno ogrevanje/ hlajenje zraka pred vpihom v prostore bo izvedeno z DX
hladilnikom/ grelnikom v dovodni kanal v kotlovnici.
Kot energetski vir ogrevanja je predvidena toplotna črpalka zrak voda, ki bo ogrevala objekt do zunanje temperature -3°C.
Pri nižjih temperaturah bo objekt ogreval kondenzacijski plinski kotel, ki bo priključen na plinovodno omrežje obstoječega
objekta.
Kot vir hladu bo vgrajena zunanja enota toplotne črpalke, ki bo vezana na DX hladilnik.
Kotlovnica je predvidena v ločenem prostoru v pritličju. V kotlovnico bodo vgrajeni: notranja enota toplotne črpalke, plinski
kotel, zalogovnik toplotne črpalke, razdelilca ogrevanja, varnostna oprema ter druga potrebna oprema in armature.
Temperaturni režimi
- talno ogrevanje

ogrevanja
40/34°C
18/22°C

hlajenja so:

Objekt bo priključen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki ga upravlja lokalni distributer Petrol energetika d.o.o.

4.4.4.1. Talno gretje/ hlajenje

V vseh prostorih je talno ogrevanje predvideno kot osnovno ogrevanje in pokriva 100% potreb po toploti.
Topla vode za talno ogrevanje prostorov se pripravlja v kotlovnici v odvisnosti od zunanje temperature. Za posamezne
prostore je predvidena nastavitev pretokov na razdelilcu talnega gretja. Tako se v vsak prostor dovaja potrebna količina
toplote.
Regulacija temperature preko sobnih termostatov ni predvidena. Sistem talnega gretja je 'počasen', odziv na spremembo
nastavitev se pozna v času nekaj ur, takrat se razmere spremenijo.
Z istim sistemom je predvideno talno hlajenje prostorov. Nastavitve pretokov se ohranijo enake kot pri ogrevanju.
Regulacija temperature pretoka se nastavi v odvisnosti od temperature in vlage v referenčnem prostoru. Delovanje talnega
hlajenja je dovoljeno samo nad temperaturo rosišča.
Sistem talnega ogrevanja/ hlajenja bo priključen na dvocevni sistem ogrevanja iz kotlovnice.
Glavni razvod poteka iz kotlovnice pod stropom pritličja do glavne vertikale in v tlaku nadstropja do omaric z razdelilcem.
Iz razdelilcev se napajajo posamezne zanke talnega ogrevanja. V omaricah se pred razdelilcem vgradijo ventili za
regulacijo pretoka.
Vidne cevi so predvidene Geberit press C jeklo, v tlaku in stenah skrite cevi pa se lahkonamesto Geberit press C uporabijo
PeX cevi iz zamreženega PE.
Glavni razvod iz kotlovnice bo izoliran s parozaporno izolacijo AC debeline 40 mm za cevi fi42x1,5. Razvod v tlaku
dimenzije Fi 35x1,5 se izolira s parozaporno izolacijo AC debeline 19 mm.
Cevni razvodi naj bodo v kolikor je mogoče speljani s padcem proti toplotni postaji, na najnižjih točkah bodo vgrajeni ventili
za praznjenje sistema. Na najvišjih točkah bodo vgrajeni odzračni lončki. Odzračenje sistema bo možno na razdelilcih
talnega gretja.
Število omaric (razdelilcev) talnega ogrevanja: 2
Potrebna toplotna moč talnega ogrevanja: 17 kW
Temperaturni režim ogrevanje: 40/32°C
Izbran cevovod:
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m = 1,8 m3/h … DN40 (Je fi42x1,5) … w = 0,43 m/s … 61 Pa/m
veja 1 na razdelilcu ogrevanja v kotlovnici je namenjena za napajanje sistema talnega ogrevanja v objektu.
Tropotni mešalni ventil – MV1 (mešalna zanka):
Izbran je tropotni mešalni ventil za ogrevanje proizvod Danfoss, tip VRB 3 s pogonom AMW435 in parametri:
m = 1,8 m3/h
kvs = 6 m3/h
dp = 9,0 kPa
DN 25
Regulacijski ventil – RV1:
Izbran je regulacijski ventil za proizvod Danfoss, tip ASV BD s parametri:
m = 1,8 m3/h
kvs = 9,5 m3/h
dp =3,5 kPa
DN 25
Obtočna črpalka – Č1:
Predviden padec tlaka:
- talno ogrevanje cevna mreža
- regulacijski ventil
- mešalni ventil

35
3,5
9,0
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Izbrana je obtočna črpalka Wilo, tip Yonos MAXO 25/0,5-7 s parametri:
m = 1,8 m3/h
dp = 55 kPa
Ne = 120 W (230 V)
Priključek G 1 ½''
Na spodnjem diagramu je prikazana delovna točka glavne obtočne črpalke.
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4.4.4.2. Hlajenje zraka v klimatu KN1
V dovodni kanal se vgradi DX hladilnik zraka, ki se poveže z zunanjo enoto.
Količina zraka :
Vdo=810 m3/h
Temperature:
T1=29°C – temperatura zraka iz rekuperatorja pred vsstopom v hladilnik
T2=18°C – temperatura pripravljenega zraka za vpih v prostor.
Slika 1 prikazuje rezultate izračuna hladilnika zraka za KN1.
DX hladilnik se poveže z zunanjo enoto toplotne črpalke s karakteristikami:
- Qhl=2,1 - 8,4 kW
- Qgr=1,6 - 8,4 kW
- SEER = 6,8, SCOP = 4,0
- Pel maks= 3kW (230V/1f/50Hz)
- dimenzije DxŠxV: 845x363x702mm
- teža: 49,7kg
- freonski priključki: 9,52 + 12,7mm
- območje delovanja: -25 do +50°C
- maks. dolžina freonskih linij: 30m
- maks. višina freonskih linij: 20m
Ustreza proizvajalec: Midea, Tip: MB-24N8D0-O
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Slika 1: Hladilnik zraka za KN1

4.4.4.3. Ogrevanje sanitarne tople vode
Predvideno je pretočno ogrevanje sanitarne tople vode.
Veja 2 na razdelilcu ogrevanja v kotlovnici je namenjen za ogrevanje sanitarne vode. Vsebuje obtočno črpalko (2x),
zalogovnik in toplotni izmenjevalec za pretočno ogrevanje sanitarne vode. Veja se naveže na razvod sanitarne hladne,
tople vode in cirkulacije v nadstropju v prostoru umazano perilo.
Qg = 50 kW
Režim obratovanja je 65/45°C.
Izbran cevovod:
m = 2,1 m3/h … DN40 (Je fi42x1,5) … w = 0,51 m/s … 78 Pa/m
Regulacijski ventil – RV2 (ogrevanje sanitarne vode):
Izbran je regulacijski ventil za proizvod Danfoss, tip ASV BD s parametri:
m = 2,1 m3/h
kvs = 9,5 m3/h
dp =4,9 kPa
DN 25
Obtočna črpalka – Č2:
Napajanje zalogovnika
Predviden padec tlaka:
- cevna mreža
- regulacijski ventil

15 kPa
4,9 kPa
20 kPa

Izbrana je obtočna črpalka Wilo tip Yonos Pico 25/1-8 s parametri:
m = 2,1 m3/h
dp = 30 kPa
Ne = 75 W (230 V)
G 1 ½''
Na spodnjem diagramu je prikazana delovna točka glavne obtočne črpalke.
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Zalogovnik – Z2
Zalogovnik tehnološke vode za pretočno ogrevanje sanitarne vode.
Za vgradnjo se predvidi zalogovnik:
- volumen 800 l
- priključek 6/4'' (4x)
- proizvod AustriaEmail
- tip PSM 800
- Prenosnik toplote ogrevanje sanitarne tople vode - TP1
Grelna moč:

Qg = 50 kW

Primarna stran:
Režimi obratovanja:
Medij: topla voda

65/45°C.....m=2,1 m3/h

Izbran cevovod:
m = 2,1 m3/h … DN 40 (Je fi42x1,5) … w = 0,51 m/s … 78 Pa/m
Sekundarna stran:
Režimi obratovanja:

10/55°C.....m=0,98 m3/h

Medij: sanitarna voda
Izbran cevovod:
m = 0,98 m3/h … DN 32 (Je fi35x1,5) … w = 0,33 m/s … 57 Pa/m
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Izbran je ploščni prenosnik razstavljive izvedbe, proizvajalca Danfoss, tip XGM032L-1-30 plošč, s ploščami
iz nerjavnega jekla.
Dimenzija izmenjevalca: 180 x 112 x 630: 9,81 kg; 4 priključki G1 1/4''
Padec tlaka:
- primarna stran: 10 kPa
- sekundarna stran: 10 kPa
prehodni regulacijski ventil – PV1 (napajanje toplotnega izmenjevalca TP1):
Izbran je prehodni regulacijski ventil za ogrevanje proizvod Danfoss, tip VRB 2 s pogonom AMW435 in parametri:
m = 2,1 m3/h
kvs = 10 m3/h
dp = 5,0 kPa
DN 25
Obtočna črpalka – Č3:
Napajanje TP1
Predviden padec tlaka:
- cevna mreža
- toplotni izmenjevalec primarna stran
- prehodni regulacijski ventil

5
10
5,0
20

kPa
kPa
kPa
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Izbrana je obtočna črpalka Wilo , tip Yonos Pico 25/1-8 s parametri:
m = 2,1 m3/h
dp = 30 kPa
Ne = 75 W (230 V)
G 1 ½''
Na spodnjem diagramu je prikazana delovna točka glavne obtočne črpalke.
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Cirkulacijska črpalka – Č4:
Dolžina zank sanitarne tople vode in cirkulacije: L= 180 m
Specifične toplotne izgube: 11 W/m
Padec temperature v zanki: T=4°C
Potrebni pretok: Vp=425 l/h
Predviden padec tlaka:
- cevna mreža
- toplotni izmenjevalec sekundarna stran

24 kPa
10 kPa
35 kPa

Izbrana je obtočna črpalka Wilo, tip Stratos MAXO- Z 25/0,5-6 s parametri:
m = 0,45 m3/h
dp = 35 kPa
Ne = 135 W (230 V)
G 1 ½''
Na spodnjem diagramu je prikazana delovna točka glavne obtočne črpalke.
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4.4.4.4. Kotlovnica

Kotlovnica je locirana v pritličju.

Nazivna grelna moč kotlovnice zajema potrebno moč za:
- stacionarno ogrevanje objekta Qg=12 kW in
- ogrevanje sanitarne vode 50 kW.
Nazivna grelna moč kotlovnice znaša 70 kW
(vključno 10% izgub v cevovodih)
Nazivna hladilna moč toplotne postaje znaša 11 kW.
Hladilno oz. toplotno energijo zagotavlja toplotna črpalka zrak /voda, ki energijo pridobiva iz zraka.
Kot dodaten vir ogrevanja je plinski kotel priključen preko internega plinovoda na javni plinovod zemeljskega plina.
Toplotna črpalka in plinski kotel se vežeta skupaj v sistem ogrevanja. Elektronska regulacija krmili delovanje obeh in tudi
preklapljanje med enim in drugim ter med ogrevanjem in hlajenjem.
Prezračevanje kotlovnice je naravno.
Kotli bodo delovali neodvisno od zraka v okolici
Na fasado se vgradita dve zaščitni rešetki velikosti 150 cm2 za dovod/ odvod zraka v kotlovnico.
Toplotna črpalka
Za vgradnjo je predvidena kompaktna toplotna črpalka zrak voda proizvod Bosch tip Compress 6000 AW.
S tehničnimi podatki:
Qg=17 kW pri A+7/W35
Qg=14 kW pri A+2/W35
Qh=11,92kW pri A+35/W+18
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Pel=7,2kW (3/50/400), Velikost varovalke 13A
Hladivo R410A
Cevna povezava od toplotne črpalke do zalogovnika Z1
Qg = 17 kW
režim obratovanja: 50/45°C
m = 2,9 m3/h
Izbran cevovod:
Je 42….. w = 0,69 m/s …. 133 Pa/m
Zalogovnik - Z1
Zalogovnik tehnološke vode za toplotno črpalko.
Toplotna moč toplotne črpalke: Qg=17 kW
Potrebna velikost zalogovnika 20÷25 l/kW
V=340 ÷ 425 l.
Za vgradnjo se predvidi zalogovnik:
- volumen 400 l
- priključek 6/4'' (4x)
- proizvod AustriaEmail
- tip WPPS 400
Plinski kotel
Za vgradnjo je predvidena kondenzacijski plinski kotel proizvod Bosch tip Condens 5000 W ZBR 70-3 A.
S tehničnimi podatki:
Qg=69,5 kW pri 50/30°C
Izkoristek pri G20, 37/30°C: 107,8
Pel=6/18/82 W (1/50/230), Velikost varovalke 5A - hitra
Priključek za ogrevanje: G 1 ½''
Koncentrični dimovod: 100/150 mm
Plinski priključek ½''
Odvod kondenzata fi24mm
Dimenzije (s priključnim setom) 1300 x 520 x 465 / 70kg
Cevna povezava od kotla do hidravlične ločnice
Qg = 70 kW
režim obratovanja: 65/45°C
m = 3,05 m3/h
Izbran cevovod:
Je 42….. w = 0,71 m/s …. 141 Pa/m
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Varovanja sistema
Raztezna posoda R1 – sistem ogrevanja in hlajenja
Vsebina medija (voda) v sistemu: Vs = 1600 lit.
Raztezni volumen pri režimu 65/45°C: Vk = 32 lit.
Velikost raztezne posode (pmax=3 bar):
Vp = 140 lit.
Izbrana zaprta membranska raztezna posoda IMI HYDRONICS tip SU 140.3.
Koristni volumen: 140 l
Dimenzije: 420 x 1274 mm
Za varnostno tehnične ukrepe upoštevati predpise DIN 4751-2 za zaprto raztezno posodo.
Dimenzija varnostnega voda po DIN 4751/2 znaša DN 20.
Izbran je varnostni vzmetni ventil po TRD 721, dimenzije DN 20/32 PN 16.

4.4.4.5. Rekapitulacija ogrevanja/ hlajenja
Talno gretje/hlajenje
Ogrevanje STV
Priključna moč

Gretje
17 kW
50 kW
67 kW

hlajenje
11 kW
11 kW

4.4.4.6. Splošno
Razvod ogrevanja poteka deloma v tlaku posamezne etaža in deloma pod stropom pritličja.
Pri zagonu je potrebno nastaviti pretoke skladno z načrtom.
Glavno razvodno omrežje je potrebno izvesti iz sistemskih cevi iz ogljikovega jekla s press tehniko spajanja (Geberit). Cevi
so skladno z DIN EN 10305 zvarjene precizne cevi s tankimi stenami iz nelegiranega jekla E195 (RST 34-2).
Sekundarno omrežje se izvede iz PExb/Al/PE-HD cevi (Geberit Mepla)
Pri spajanju je potrebno uporabiti fitinge in orodje istega proizvajalca kot cevi. Orodje je potrebno redno servisirati.
Maksimalne razdalje med cevnimi podporami za Je cevi znašajo:
premer cevi
max. razdalja med podporami
DN 15 fi18x1,2 Lmax = 1,2 m
DN 20 fi22x1,2 Lmax = 1,8 m
DN 25 fi28x1,5 Lmax = 1,8 m
DN 32 fi35x1,5 Lmax = 2,4 m
DN 40 fi42x1,5 Lmax = 2,4 m
DN 50 fi54x1,5 Lmax = 2,7 m
DN 65 fi76,1x2,0
Lmax = 3,0 m
DN 80 fi88,9x2,0
Lmax = 3,0 m
Podpiranje cevi izvesti s predfabriciranimi cevnimi objemkami z gumijastimi vložki (Sikla, ...).
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Razvod je potrebno speljati s padcem 1,5 %o proti mestu, kjer je možna izpraznitev glavnega razvoda. Na nekaterih mestih
se izvesti nagib v drugo stran. Odzračevanje glavnega razvoda speljati v kanalizacijske vertikale.
Odzračevanje posameznih vodov se vrši na najvišji točki.
Kompenzacija cevovodov je naravna Z, L kompenzacija.
Na posameznih mestih je potrebno izvesti fiksne točke v skladu z risbami.
Po montaži cevovodov in pred izoliranjem izvesti tlačni preizkus s hladno vodo, s tlakom, ki je za 50 % višji od delovnega
tlaka, ki pa na najnižji točki sistema ne sme znašati več kot 10 bar. Po 6 urah preizkusa sme tlak pasti za 5 %.
Ves razvod za toplo vodo se izolira z izolacijskimi cevaki Armacell., po predhodnem dvakratnem premazu cevi s temeljno
barvo. Potrebna je naslednja debelina izolacije: skladno s PURES
Preskus in obratovanje
Po izvedbi instalacij je treba celotni sistem preizkusiti na nepropustnost. Preizkus se izvede s hladno vodo pod tlakom 6
bar in v času trajanja 24 ur. Če v tem času tlak nekoliko pade, ga moramo dopolniti in odpraviti nepravilnost.
V primeru, da se objekt ne ogreva, ali da se za daljši čas prekine ogrevanje in obstaja možnost zamrznitve vode v sistemu,
je treba vodo izpustiti iz sistema oziroma izpihati.
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IZKAZI
Izaz požarne varnosti – se nahaja v ŠPV
Izkaz zaščite pred hrupom v stavba
Izkaz PURES
Ozkaz prezračevalnih karakteristik
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GRAFIČNI PRIKAZI
Tehnični prikazi
Kazalo:
L0
L1
L2
L3
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Situacija obstoječega stanja
Situacija predvidenega stanja
Zbirni prikaz komunalne infrastrukture
Grafični podatki za zakoličbo

ŠTEVILKA PROJEKTA: 20/2017

VODILNA MAPA PZI

