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5.3  TEHNIČNO POROČILO 
 
UVOD 
 

Predviden objekt bo zasnovan kot montažni objekt, ki bo prislonjen – dodan k obstoječemu objektu 

telovadnica, namenjen izvajanju umetniškega programa gimnazije. Zaradi novogradnje se 

obstoječa žična ograja in del igrišča prestavi proti vzhodu. 
 

Novi objekt je kompozicijsko sestavljen iz dveh delov. Prvi del predstavlja volumen, ki je opremljen 

z dvema plesnima dvoranama. Drugi del objekta bo izveden v vrzeli med novim in obstoječim 

volumnom in bo namenjen kabinetu učiteljev. 
 

Objekt bo namenjen programu umetniške gimnazije. Zasnovan je kot eno etažni objekt (pritličje) z 

dvema plesnima dvoranama in kabinetom. Z obstoječim objektom tvori programsko celoto. Dostop 

do vsebin novega objekta je predviden preko obstoječega glavnega vhoda na severni strani 

objekta in predprostora, ki omogoča dostop do glavne dvorane, sanitarij, garderob, skladišča in 

programa novega objekta. 
 
 

5.3.1 OGREVANJE 
 

Projekt centralnega ogrevanja je bil izdelan na osnovi arhitektonske podloge ter orientacije objekta 

po situaciji. 

 

Izračun toplotnih izgub je bil izdelan z internim programom za izračun toplotnih izgub prostorov 

objekta, kateri upošteva vse bistvene zahteve in je skladen z SIST EN 12831 ter upoštevanjem 

projektne zunanje temperature po Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije. 

 

V izračunu bodo upoštevane U-vrednosti vgrajenih gradbenih elementov, podanih od arhitekta. U-

vrednosti bodo izbrane optimalno glede na zakonske predpise z upoštevanjem ekonomičnosti in 

prikazane v Elaboratu gradbene fizike.  

 

Elaborat gradbene fizike je zajet v vodilni mapi št. SVŠGL-02/15-G.. 

 

Upoštevana je bila minimalna projektna temperatura -13C, prostori so ogrevani na temperature, ki 

so označene v tlorisih in sicer: 

         zimsko obdobje  poletno obdobje 

- plesna dvorana     20°C       26°C 

- kabinet     20°C       26°C 
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5.3.1.1  Ogrevanje prostorov 
 

Potrebna toplotna energija za ogrevanje objekta bo zagotovljena iz obstoječe toplotne postaje, 

katera NI predmet obdelave te projektne dokumentacije. Predmet te projektne dokumentacije so 

cevni razvodi z radiatorji ter priklop na obstoječi sistem ogrevanja (toplovod) v zunanjem 

obstoječem jašku, kjer poteka razvod ogrevanja za obstoječo plesno dvorano. 

 

Novi radiatorji bodo priključeni preko novega odcepa na obstoječem razvodu ogrevanju (obstoječi 

jašek) od koder bo razvod voden v tlaku do posameznih radiatorjev. Radiatorji so nameščeni ob 

zunanjih stenah in usklajeni z notranjo opremo. Pred izvedbo novega odcepa na obstoječi toplotni 

postaji je potrebno izvesti preverbo obstoječe varnostne in hidravlične opreme glede na novo 

odjemno toplotno moč toplotne postaje. 

 

Na posameznem radiatorju so predvidene termostatske glave katere ne smejo biti založene ali 

prekrite z zavesami. V primeru, da so preko glav zavese je potrebno vgraditi glave s kapilarami in 

le te namestiti na steno izven zaves. Po končani montaži in ob toplem zagonu je potrebno pretoke 

vode v radiatorje vregulirati za vsako ogrevalno področje in vsak prostor posebej glede na v 

projektu določeno ogrevalno temperaturo. 

 

Ob toplem zagonu sistema je potrebno preveriti delovanje armatur, varnostnega ventila in sistem 

odzračiti. Na koncu posamezne vertikale je puščen zaporni ventil za praznjenje ogrevalnega 

sistema. 
 
 
5.3.1.2  Razvodna instalacija in izolacija 

 

Razvodna instalacija se začne v obstoječem revizijskem jašku, kje se na obstoječi instalaciji 

(toplovod) izvede odcep z zapornimi ventili za potrebe napajanja ogrevalne vode za obravnavani 

del objekta. Razvod od mesta priključitve poteka v novo predvideni kineti do obravnavanega 

objekta kjer se nato razvod vodi v toplotni izolaciji estriha do posameznih ogrevalnih elementov. 

Za odcepom je predvidena vgradnja novih regulacijskih ventilov za uravnoteženje sistema  

Dimenzioniranje ogrevalnih elementov, cevnih razvodov in naprav se je izvedlo na izračunane 

toplotne izgube prostorov. Lokacije in dimenzije radiatorjev so usklajeni z načrtom potrjene 

notranje opreme prostorov.  

Horizontalni vodi potekajo v talni toplotni izolaciji med nosilno gradbeno ploščo in estrihom. Cevni 

preboji skozi predelne stene so izvedene s cevnimi oklepnicami. Prostor med cevjo in oklepnico 

mora biti zatesnjen z ustreznim izolacijskim materialom. V cevnih oklepnicah ne sme biti spoja cevi. 

 

Pri prehodu instalacij skozi požarne sektorje se preboji v katerih potekajo instalacije zapolnijo z 

požarno obstojno izolacijo, katera je v skladu z požarno študijo.  
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Debelina toplotne izolacije bo predvidena v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije 

(PURES). Izolacija cevnih razvodov s cevaki iz mineralne volne oplaščenimi z Alufolijo in vidni 

dodatno zaščitenimi s poltrdo Al-pločevino. Izolacija cevnih razvodov podometno in v tleh z gibljivo 

izolacijo v cevi.  

 

Na vseh požarnih prehodih je potrebno predvideti požarno tesnjenje instalacij skladno z zahtevami 

Študije požarne varnosti (za več informacij glej načrt ŠPV). 

 
 
5.3.1.3  Grelni elementi 

 

Za ogrevna telesa so predvideni kompaktni ploščati radiatorji. 

Radiatorji so pritrjeni s tipskimi konzolami na steno, na razvodno omrežje pa so radiatorji priključeni 

preko radiatorskih kotnih ventilov za dvocevni sistem.  

 

Odzračevanje radiatorjev je izvedeno na posameznih grelnih telesih oz. na najvišjem mestu 

razvodnih cevi. Vsi grelniki so opremljeni z regulacijskim termostatskim ventilom. Za  pozicioniranje 

cevi in priključnega ventila se uporabi montažna šablona, ki omogoča montažo cevi in tlačno 

preizkus cevnega sistema brez radiatorjev. 

 

Radiatorski priključki so izvedeni iz zidu, s predmontažno šablono, ki omogoča enkratno montažo 

radiatorjev po zaključenih finalnih obrtniških delih. Kjer so radiatorski priključki izvedeni iz tal so 

zaradi možnih poškodb le ti izdelani iz nerjavnega jekla. 

Montažna višina radiatorjev je 10 cm od tal. 

 

 
5.3.1.4  Tlačni preizkus ogrevalnih instalacij po DIN 18380 

 

Za sistem z vijačnimi in zatisnimi spoji. 

 

Inštalater mora preveriti vodotesnost sistema ogrevanja po izvršeni vgradnji in pred zapiranjem 

stenskih odprtin, stropnih in stenskih izrezov, kakor tudi pred izdelavo estriha oz. drugega pokritja. 

Ogrevalni sistem mora biti popolnoma napolnjen z vodo (polnjenje mora potekati počasi) in 

odzračen (paziti na zaščito proti zmrzali!). 

 

Postopek polnjenja se lahko enostavno in hitro opravi, s pomočjo tlačne spojke za preizkus. 

 

Ogrevalni sistemi napolnjeni z vodo, morajo biti preizkušeni s preizkusnim tlakom, ki je 1,3 krat 

večji od celotnega skupnega tlaka (statični tlak), na katerikoli točki inštalacije, vsekakor pa z min. 

1 bar nadtlaka.  
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Pri tem je potrebno uporabljati samo instrumente, ki omogočajo jasno odčitavanje kakršnekoli 

spremembe tlaka velikosti 0,1 bara. Merilec tlaka mora biti priključen, kjer je to možno, na najnižji 

točki inštalacije. 

 

Pozornost je potrebno posvetiti izravnavi temperature okolice in temperaturi napolnjene vode. 

Zaradi tega je potrebno upoštevati t.i. čakalno dobo po vzpostavitvi preizkusnega tlaka. Preizkusni 

tlak se mora ponovno vzpostaviti na zahtevan nivo po zaključku čakalne dobe. Preizkus inštalacije 

poteka 2 uri.  

 

Padec tlaka po opravljenem preizkusu ne sme znašati več kot 0,2 bara, prav tako se ne sme 

pojaviti nikakršno puščanje na samih spojih (vizualna kontrola). Po opravljenem tlačnem preizkusu 

s hladno vodo, je potrebno čimprej opraviti test sistema z najvišjo projektirano temperaturo z 

namenom ugotoviti, ali sistem ostane vodotesen tudi pri najvišji temperaturi.  

 

Po ohladitvi sistema je potrebno ponovno vizualno pregledati ogrevalne cevi in priključke, če so še 

vedno tesni oz. da ne puščajo. Da bi se zagotovilo nemoteno polaganje zaključne talne obloge, je 

izredno pomembno, da se talna obloga polaga na estrih, ki je bil podvržen zadostnemu času 

sušenja. Neodvisno od standarda DIN EN 1264, tehnična praksa dopušča sledeče približne 

maksimalne stopnje vlažnosti z upoštevanjem zadostnega sušenja estriha: 
 

 
 

Hitrejše sušenje estriha se lahko omogoči s pomočjo vključitve sistema talnega ogrevanja 

(nadaljevalno ogrevanje) ali s pomočjo zunanje sušilne naprave. Vsaka od teh dveh sušilnih 

metod, mora biti dokumentirana kot ločen postopek, pod pogoji, ki so dogovorjeni z lastnikom 

objekta ali njegovim zastopnikom. 

 

Nadaljevalno ogrevanje se mora začeti takoj po zaključku zagona talnega ogrevanja. Cementni 

estrih (CT) je na tej stopnji star vsaj 28 dni, medtem, ko je estrih na osnovi kalcijevega sulfata (CA) 

ter tekoči estrih na osnovi kalcijevega sulfata (CAF) star vsaj 14 dni. 

 

Normalno se postopek ogrevanja začne z dovodno temperaturo 25°C, katera se nato dnevno 

zvišuje za 10°C, dokler se ne doseže maksimalne toplotne oddaje (maksimalna dovodna 

temperatura 55°C). Od petega, do vključno petnajstega dne, je potrebno vzdrževati maksimalno 

temperatur dovoda (noč in dan). Postopek ohlajevanja poteka na isti način kot ogrevanje, samo v 

obratnem vrstnem redu. 
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5.3.2 PREZRAČEVANJE 
 
5.3.2.1 Splošne zahteve  

 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so se upoštevali tudi sledeči predpisi in pravilniki: 

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

(Ur.list RS, št 89/99) 

 

V vseh prostorih, kjer se stalno zadržujejo ljudje in bodo v njih instalirane naprave za prisilni dovod 

ali odvod zraka naj se upoštevajo hitrosti, ki jih dovoljuje in predpisuje Pravilnik o prezračevanju in 

klimatizaciji stavb.  

 

Vse inštalacije so  projektirane tako, da pri delovanju v prostorih in okolici ne povzročajo šumnosti, 

ki je večja od zakonsko dovoljene skladno s Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb UL.RS št.14/1999 in 

sicer mejne vrednosti za bivalne prostore 35 dB/A podnevi in 30 dB/A ponoči. 

 

Lokalna temperatura zraka Načrtovana hitrost zraka 

Φi = 20°C v ≤ 0,18 m/s 

Φi = 22°C v ≤ 0,22 m/s 

Φi = 24°C v ≤ 0,26 m/s 

Φi = 26°C v ≤ 0,30 m/s 

 

Vse prezračevalne instalacije so projektirane tako, da pri delovanju v prostorih in okolici ne 

povzročajo šumnosti, ki je večja od dovoljene.  

 

 
5.3.2.2 Sistemi prezračevanja 
 

Za prezračevanje je nameščena kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notranje izvedbe 

za montažo pod strop (kabinet). 

 

Naprava ima naslednje funkcije: dovodni in odvodni prosto tekoči ventilator, gnan z elektronsko 

komutiranim motorjem, dva, vzporedno delujoča rotacijska regeneratorja s temperaturnim 

izkoristkom v območju od 70 do 84%, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, vrečasti 

filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5, vodni grelnik, ter 

integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom 

in  kablom dolžine 10 m.  

 

Delovanje ventilatorjev je zvezno nastavljivo v območju od 0-100 %.  Krmilnik omogoča tudi 

tedensko nastavljanje režima obratovanja za boljšo energetsko učinkovitost in udobje v 

prezračevanem prostoru. Napravo je mogoče povezati na CNS preko vmesnika RS 485 ali TCP/IP 

odvisno od komunikacijskega protokola (EXOline, Modbus oz. LON). 
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Odvod in dovod zraka bo izveden preko odvodnega in dovodnega kanala, dušilnikov zvoka in 

prezračevalnih rešetk. Zajem svežega zraka in izpuh je speljan na zunanjo stran objekta. 

Klimatska naprava je nameščena v spuščenem stropu-prostoru, ki je požarno ločen od prostora. 

 

 
5.3.2.3 Kanalski razvodi 

 

Kanalski razvodi so izdelani iz prezračevalnih kanalov pravokotne in okrogle oblike iz pocinkane 

pločevine in so ustrezne debeline. Zajem oziroma izpuh zraka na strehi so izvedeni preko strešnih 

kap oziroma zajemno/izpušnih kolen z zaščitno mrežo. Zajem zraka za kuhiunjo pa je izveden 

preko zunanje zaščitne rešetke na zunanji steni objekta. 

Vsi zajemni prezračevalni kanali so izolirani z parozaporno izolacije debeline 19mm. 

Na mejah požarnih sektorjev so vgrajene elektromotorne požarne lopute požarne odpornosti 90 

minut. 
 

 
5.3.2.4  Splošno 

 

Pri izbiri strojne opreme so upoštevane mejne dnevne in nočne ravni za posamezni vir hrupa v 

posameznem območju, ki določene v tabeli 9, v »Pravilnik o zvočni zaščiti stavb« 

 

Namembnost prostora Mejne vrednosti ravni hrupa LAF, max 

v bivalnih in delovnih prostorih (dB/A) 

   

dan noč 

Bivalni prostori (4.člen) 35 1) 30 1) 
 

1) Posamezne kratkotrajne konice hrupa, ki nastajajo pri uporabi vodovodnih instalacij in armatur v 

sosednjih stanovanjih , se ne upoštevajo 

 

Upošteva se mejna vrednost 35 dB/A po dnevi in 30 dB/A ponoči za območje, kjer ni dopusten 

noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa, to je območje, ki je primarno 

namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori, čisto stanovanjsko območje, okolica 

objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega 

zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin. 

Za opremo, kjer zahtevane ravni hrupa ne bodo dosežene, bo prostor ustrezno zvočno izoliran 

(zajeto v gradbenem projektu). 

 

V primeru delovanja hladilnih enot morajo biti okna zaprt. Predvidena so okna z ustrezno 

zasteklitvijo in dušenjem hrupa. 
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Emisije hrupa zunanjih hladilnih enot v okolje je treba upoštevati zahteve Uredbe o mejnih 

vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 105/2005). Kakor je navedeno v 14 točki 3.1.0. 

elaborata je mejna vrednost kazalca hrupa, ki ga povzročajo naprave, v nočnem času 48 dB(A). 

Navedene ravni hrupa torej zunanje hladilne enote v okolici ne smejo presegati.  

Potrebna zvočna izolacija prostorov in oken se v skladu s Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb, 

določa po smernicah DIN 4109. 

V kleteh in garaži se preboji preko sektorjev v katerih potekajo instalacije zapolnijo z požarno 

obstojno izolacijo, katera je v skladu z požarno študijo. 

Ventilatorji prezračevalnih naprav so dimenzionirani tako, da je specifična moč ventilatorja enaka 

ali manjša od kategorije SFP 4 za vtok zraka in enaka ali manjša od kategorije SFP 3 za odtok 

zraka po standardu SIST EN 13779. 

 

Proženje požarnih loput nameščenih na mejah požarnega sektorja je izvedeno preko termo člena 

nameščenega na sami požarni loputi. Požarna odpornost loput znaša 90min. Pri vgradnji požarnih 

loput upoštevati navodila proizvajalca. 

Dovodni prezračevalni kanali in prezračevalni elementi so izolirani pred pojavom kondenzacije. 

V primeru požara v garaži je potrebno zagotoviti, da se lokalni prezračevalni sistemi kletnih 

servisnih in tehničnih prostorov, ki mejijo na prizadeti požarni sektor zaprejo pripadajoče požarne 

lopute. 

 

 Preizkus kanalov 

 

Na kanalih je treba opraviti naslednje preizkuse: 

 preizkus na preprepustnost, 

 meritev skupnega pretoka, 

 meritev distribucije zraka preko sistema na posameznih rešetkah oziroma difuzorjih. 
 
 

 Meritev pretoka zraka na posameznih rešetkah  

Po končanem preizkusu tesnosti kanalov, regulaciji in nastavitvi projektiranih volumskih pretokov je 

treba izvesti meritev pretokov zraka v glavnih vejah kanalov. Kanali ustrezajo, ko so izmerjeni 

volumski pretoki enaki projektiranim. 
 

 Preizkus na tesnosti prezračevalnih kanalov 

 

Kanale je treba preizkusiti na tesnost. Preizkus je treba izvesti po SIST EN 12599. 

 

 Vzdrževanje prezračevalnih kanalov 

 

Za potrebe čiščenja, vzdrževanja in kontrole prezračevalnih sistemov in kanalov so na posameznih 

odsekih nameščene revizijske odprtine v skladu s SIST EN 12097:1997. 

Vsi deli prezračevalnega sistema bodo narejeni in vgrajeni tako, da sta omogočeni njihovo čiščenje 

in zamenjava.  
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Po vgradnji in ob pregledih morajo biti komponente očiščene in po potrebi razkužene na zdravju 

neškodljiv način, za kar je predvideno ustrezno število velikih čistilnih odprtin skladno s standardom 

SIST EN 12097. Prezračevalni sistem sme upravljati le oseba, ki je strokovno usposobljena. 

 

Redni pregled prezračevalnih naprav in sistemov je treba izvesti najmanj enkrat na leto, če v 

navodilih za uporabo ni določeno drugače 
 

Posebno pozornost je potrebno nameniti odvodnemu kanalskemu razvodu. Na vsaki strani 

požarne lopute/stene sta vgrajeni revzijski odprtini, kateri omogočata redni pregled (minimalni na 6 

mesecev) in redno vzdrževanje in čiščenje(minimalno enkrat na leto) odvodnega kanala varčne 

kuhinjske nape. 

 
Minimalne dimenzije revizijske odprtine v okroglih kanalih: 

 

Okrogle ali ovalne odprtine 
Odcepi/T-kosi+zaključne kape z minimalnim 

premerom  

Nazivni premer kanala 

(mm) 

D 

Minimalna dimenzija 

odprtin v stenah  

kanalov (mm) 

A x B 

Nazivni premer kanala 

(mm) 

D* 

Nazivna EN1506 

dimenzija ali minimalna 

odprtina (mm) 

d 

100 ≤ D < 200 180 x 80 100 100 

200 ≤ D ≤ 315   200 x 100 125 100 

315 ≤ D ≤ 500   300 x 200 160 125 

500 < D 400 x 300 200 200 

  250 250 

  315 315 

  400 315 

  500 400 

  ≥ 630 500 

  *) za dodatne velikosti se uporabljajo zahteve 

najbližje večje nazivne velikosti  

 

Minimalne dimenzije revizijske odprtine v pravokotnih kanalih: 

 

Okrogle ali ovalne odprtine 
Odcepi/T-kosi+zaključne kape z minimalnim 

premerom  

Širina S stranice kanala 

kjer je nameščena 

revizijska odprtina (mm) 

 

Minimalna dimenzija 

odprtin v stenah  

kanalov (mm) 

A x B 

Širina S stranice kanala 

kjer je nameščena 

revizijska odprtina (mm) 

 

Nazivna EN1506 

dimenzija ali minimalna 

odprtina (mm) 

d 

S ≤ 200 300 x 100 ≤ 200 125 

200 ≤ S ≤ 500  400 x 200 ≤ 250 160 

500 < S 500 x 400 ≤ 300 200 

  ≤ 350 250 

  ≤ 450 315 

  ≤ 630 400 

  > 630 500 
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Vsi deli prezračevalnega sistema bodo narejeni in vgrajeni tako, da sta omogočeni njihovo čiščenje 

in zamenjava. Po vgradnji in ob pregledih morajo biti komponente očiščene in po potrebi 

razkužene na zdravju neškodljiv način, za kar je predvideno ustrezno število velikih čistilnih odprtin 

skladno s standardom SIST EN 12097. 

 

Prezračevalni sistem sme upravljati le oseba, ki je strokovno usposobljena. 

 

Redni pregled prezračevalnih naprav in sistemov je treba izvesti najmanj enkrat na leto, če v 

navodilih za uporabo ni določeno drugače 
 
 

 Meritev skupnega pretoka 
 

Po končani meritvi skupnega pretoka ter regulaciji in nastavitvi projektiranih volumskih pretokov je 

treba izvesti meritev pretokov v dovodnih in odvodnih elementih. Kanali ustrezajo, ko so izmerjeni 

volumski pretoki zraka enaki projektiranim. 

 

O navedenih preizkusih je treba sestaviti zapisnik, ki ga podpišeta nadzorni organ in izvajalec. 
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5.3.3 HLAJENJE 
 
5.3.3.1 Splošne zahteve  
 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so se upoštevali tudi sledeči predpisi in pravilniki: 

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

(Ur.list RS, št 89/99) 

 

Predvideno je hlajenje plesnih dvoran ter prostora kabineta. Za hlajenje so predvidene klimatske 

naprave – split sistem z notranjimi stenskimi enotami ter zunanjimi enotami lociranimi na fasadi 

objekta. 

 

Povezava med notranjimi in zunanjimi enotami je izvedena z predizoliranimi bakrenimi cevmi. 

Bakrene predizolirane cevi bodo napeljane od notranjih enot klima naprav podometno v 

spuščenem stropu in predelnih montažnih stenah do zunanjih klimatskih naprav. 

 

Odvod kondenza od notranjih enot klima naprav je izveden z PVC kanalizacijskimi cevmi in je 

napeljan v meteorno kanalizacijo oziroma v ponikovalnico. 

 

Po končani montaži bakrenih cevovodov potrebno izvesti preizkus tesnosti z dušikom, nato pa se 

izvede zagon naprav z hladilnim medijem. 

 

Za nemoteno servisiranje naprav je zagotovljen minimalni servisni prostor skladno z zahtevami 

proizvajalca.  

 

Pri prehodu instalacij skozi požarne sektorje so predvideni preboji zapolnjeni skladno z požarno 

študijo in zahtevami standarda SIST EN 1366-3). 

 

Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa v bivalnih prostorih so določene v tabeli 10 Pravilnika o 

zvočni zaščiti stavb, Ur.list RS št.14/99 in znašajo 40 dB (A) v dnevnem času in 35 dB (A) v 

nočnem času. 
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5 . 4 . 2   I Z R A Č U N I  
 

5.4.2.1 OGREVANJE 
 
5.4.2.1.1 Splošno 

 

Gradbena fizika za obravnavani objekt je zajeta v osnovnem projektu za arhitekturo, številka 

projekta: SVŠGL-02/15-G 

 

Izračunajo toplotnih izgub je izdelan po SIST EN 12831 z upoštevanjem projektne zunanje 

temperature po Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije, z upoštevanjem vseh zahtev, 

ki jih predpisuje SIST EN 832. 

 

Gradbena fizika za obravnavani objekt je zajeta v osnovnem projektu za arhitekturo. Pri izračunu 

toplotnih izgub so bili upoštevani podatki iz gradbene fizike. 

 

Zunanja projektna temperatura -13C 

 

Ogrevanje obravnavanega objekta je predvideno preko obstoječe toplotne postaje ter priključkom 

za nov odcep na obstoječem razvodu toplovoda – obstoječi jašek. 

 

Jeklene in večplastne cevi so bile dimenzionirane glede na tlačni padec R v Pa/m, toplotni tok v 

kW pri t=10C ter hitrost vode v m/s. 
 
 
Določitev radiatorjev 
 

Radiatorji so določeni glede na izračunane normne toplotne izgube in v skladu z razporeditvijo 

notranje opreme v prostorih.  

 

 
Dimenzioniranje cevovodov ogrevanja 
 

Dimenzioniranje cevovodov ogrevanja je izvedeno glede na priporočljive hitrosti vode v ceveh ki 

znašajo: 

- Priključni vodi  < 0,3 m/s 

- Razdelilni vodi  < 0,5 m/s 

- Dvižni vodi  < 1,0 m/s 

 
 
Instalirana moč radiatorskega ogrevanja: 

 

- Qog=13160W 
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5.4.2.2 PREZRAČEVANJE 
 

5.4.2.3.1 Splošno 

Za prostore kjer, obstajajo vzroki kvarjenja zraka, veljajo naslednje vrednosti izmenjave zraka: 

 

- plesna dvorana     30 m3/h na osebo 

- kabinet      30 m3/h na osebo 

 
Dimenzioniranje prezračevalnih kanalov 
 

Prezračevalni kanali bodo dimenzionirani glede na hitrost zraka v kanalu. 

Glavni kanal  4-6m/s 

Veje kanalov  2-4m/s 

 

 
Prezračevanje dovodnih in odvodnih prezračevalnih elementov 
 

Dimenzioniranje dovodnih in odvodnih rešetk in ventilov bo izvedeno, tako da hitrosti zraka ne 

presegajo v=1,5 m/s. 

 

 
Predvidene prezračevalna naprave: 

 

- dovod zraka  Q=1230m3/h, H=260Pa 
- odvod zraka  Q=1230m3/h, H=260Pa 
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5.4.2.3  HLAJENJE 
 

Predvideno je hlajenje s split klimatsko napravo za prostora plesna dvorane in kabineta. Za plesni 

dvorani je za vsak prostor predvidena notranja stenska enota in zunanja enota (split) ter za prostor 

kabinet ločena split klimatska naprava. Lokacije zunanje enote klimatske naprave je predvidena na 

zunanji fasadi objekta in je usklajena z arhitektom. 

V projektni dokumentaciji so določene lokacije vseh notranjih enot hlajenja po obravnavanih 

prostorih. Povezava med posameznim notranjimi in zunanjimi enotami se izvede z predizoliranimi 

vlečenimi brezšivnimi bakrenimi cevmi. Celoten razvod mora biti ustrezno toplotno zaščiten z 

parozaporno izolacijo. Pri izvedbi priključkov in odcepov je potrebno paziti, da so izvedeni v čim 

daljših lokih, tako da se preprečujejo lomi zaradi raztezanja (dilatacije), ter da so padci tlaka v 

ceveh čim manjši.  
 

Kompletno instalacijo hladilnega medija je potrebno pred polnjenjem freona v sistem ustrezno 

razmastiti. Za potrebe hlajenja je projektno obdelana inštalacija za odvod kondenza zunanjih in 

notranjih enot. Dolžina cevne povezava med enotami je preverjena in je ustrezna. 

 

V primeru delovanja hladilnih enot morajo biti okna zaprta. Predvidena so okna z ustrezno 

zasteklitvijo in dušenjem hrupa.  

 

Mejna dovoljena hrupnost zunanje klimatske naprave v nočnem času znaša po podatkih zvočnega 

elaborata 48 dB (A). Navedene ravni hrupa zunanje hladilne enote v okolici ne smejo presegati. 

 

Potrebna zvočna izolacija prostorov in oken se v skladu s Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb, 

določa po smernicah DIN 4109. 

 

Po končani montaži se opravi tlačni in tesnostni preizkus cevovodov hlajenja na tlak 36 barov 

skladu z navodili proizvajalca hladilnih enot oz. z inertnim plinom dušikom. Po uspešnem preizkusu 

se sestavi zapisnik, ki ga podpiše nadzorni organ, na kar se cevi izolira oziroma zaščiti.  

 

Na vseh požarnih prehodih je potrebno predvideti požarno tesnjenje instalacij skladno z zahtevami 

Študije požarne varnosti (za več informacij glej načrt ŠPV). 

 
Predvidene klima naprave: 

 

- plesna dvorana 1  Qhl=7,1kW 

- plesna dvorana 1  Qhl=7,1kW 

- kabinet   Qhl=2,5kW 
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