
5- NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME 

 

Stran 1/ 8 

5.4  TEHNIČNO POROČILO  

OPOMBA: 
Vsa strojna oprema in strojne inštalacije, ki imajo v načrtu imena artiklov in tipe se lahko zamenjajo za katerokoli 
enakovredno, z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami in enako ali višjo kvaliteto.  
V načrtih so imena artiklov in imena proizvajalcev pojavljajo zato, ker izbira določene naprave in opreme, 
posredno določa tudi izbiro električne naprave in opreme in velikost prostora za vgradnjo. V primeru zamenjave je 
potrebno obravnavati celoten sklop (gradbeni, strojni in elektro). 

 
5.4.1 SPLOŠNO 
Načrt obravnava strojne instalacije za potrebe prizidka vrtca k OŠ Ivanjkovci. Strojne 
instalacije, ki se pojavljajo v objektu so: notranji vodovod, vertikalna kanalizacija, ogrevanje, 
in prezračevanje v naslednjem obsegu: 
 
Vodovod in kanalizacija: 

 

 Priključitev notranje vodovodne inštalacije v obstoječem objektu.  

 Topla voda v igralnicah naj se pripravlja lokalno z akumulacijskimi bojlerji oz. grelniki 
vode nameščenimi pod umivalniki-v učilnicah, V=10L. Topla voda ne sme presegati 
35°C. 

 Topla voda pri umivalnikih za otroke ter kadicah in prhah za nego otrok ne sme presegati 
35°C. Namestitev lokalnega grelnika vode V=100L in namestitev termostatskega 
mešalnega ventil, z možnostjo pregrevanja.  

 Razvod hladne in tople vode naj bo izveden s plastičnimi cevmi, 

 Notranja hišna kanalizacija bo izvedena s PP kanalizacijskimi cevmi,  

 Odduhi se vodijo na streho objekta in se zaključijo s strešnimi kapami, 
 
Ogrevanje in hlajenje: 

 

 Kot glavni vir energije se uporabi obstoječi razvod ogrevanja v obstoječem delu  

 Celoten prizidek se ogreva s talnim ogrevanjem; 

 Razvod ogrevanja naj bo izveden iz plastičnih cevi toplotno izoliranih, vodenih v tleh in 
stenah  kjer je to mogoče, glavni razvodi bodo iz jeklenih cevi, vodene v podstrehi; 

 Za doseganje ugodnih temperaturnih pogojev tako v poletnem kot tudi v zimskem času, 
se prizidek vgradi klimatska naprava - toplotna črpalka, split izvedbe. 

 
Prezračevanje : 
 

 Predvidi se prisilno prezračevanje prostorov sanitarij ter shrambe 
 
5.4.2 OGREVANJE, PREZRAČEVANJE 
 
Kot vir ogrevanja bo navezava na obstojelči razvod ogrevanja. Predviden temperaturni režim 
pri ogrevanju znaša 40/30°C.  
 
Izračun transmisijskih izgub je izdelan po EN12831, pri projektnih pogojih -13°C, ki velja na 
tem območju v skladu z veljavno zakonodajo (pregledovalnik podnebnih podlag). V skladu 
VDI 2078 so bile izračunane tudi hladilne obremenitve igralnic.  
Skupna potrebna moč za potrebe vrtca znaša:  
 
 - transmisijske izgube so izračunane na : QT = 6949 W 
 - prezračevalne izgube pri 0,5 h-1 izmenjavi zraka: QL = 1675 W 
 - skupne izgube objekta tako znašajo: Qn = 8625 W 
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Objekt se v celoti ogreva z talnim gretjem. Dovod v prizidek se izvede z navezavo na 
obstoječi ogrevalni sistem, ki poteka v podstrehi in sicer na začetku obstoječega dela pri 
vhodu v obstoječi vrtec. Od tam se cevovod vodi v podstrehi. Potrebna je ustrezna izolacija 
cevovoda ter ustrezno odzračenje.  Dovod ogrevanja je voden v podometne omarice talnega 
ogrevanja, kater so opremljene z mešalnim ventilom ter obtočno črpalko. Na razdelilcih 
ogrevanja so nameščene termo zagonske glave, ki so vodene preko sobnih korektorjev.  
 
Za izvedbo cevnih razvodov v podstrehi so predvidene črne jeklene ali bakrene cevi. V tlaku 
se razvod izvede iz večplastnih plastičnih cevi ustrezne kvalitete in dimenzije. Vse cevi 
ogrevanja so toplotno izolirane s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično 
strukturo debeline 19 do 25 mm 
 
Sanitarna voda se bo ogrevala lokalno z nizko montažnimi električnimi grelniki ter lokalnim 
električnim grelcem za sanitarije. Topla voda v igralnica ter pri umivalnikih za otroke ter 
kadicah in prhah za nego otrok ne sme presegati 35°C. Namestitev mešalnega ventil, z 
možnostjo pregrevanja.   

 
TALNO PANELNO OGREVANJE  
 
Talno ogrevanje je predvideno v vseh prostorih vrtca. Vse veje imajo električne termo 
pogone, ki uravnavajo želeno temperaturo v prostoru preko sobnega nastavljalnika 
temperature, da ne pride do pregrevanja prostorov.  
 
Talno ogrevanje je projektirano po sistemu TECE, DTsi. Sistem sestavlja talni razvod iz 

plastičnih cevi DTsi,  iz zamreženega polietilena dimenzije 16x2,2 mm. 
 
Omarice z razdelilniki talnega ogrevanja so razporejene kot je prikazano v načrtu. Iz njih 
potekajo posamezni ogrevni krogi po prostorih. Parametre za nastavitev posameznih ventilov 
dobimo z računalniškim izračunom, ki je priložen PZI projektu. V vsaki razdelilni omarici 
talnega ogrevanja je predviden ventil za regulacijo in meritve pretoka. Omarice z razdelilci so 
predvidene za podometno vgradnjo. 
 
Cevi talnega ogrevanja so položene v sistemske reliefno oblikovane hidro in termo plošče. 
 
Odzračevanje talnega ogrevanja je preko odzračnih ventilov vgrajenih v razdelilni omarici. 
Zaradi tega morajo biti razdelilne omarice vedno nad talnim razvodom. 
Skupni regulacijski krog talnega ogrevanja ima vodeno temperaturo predtoka v odvisnosti od 
zunanje temperature preko krmilnika, ki istočasno krmili toplotno črpalko. Predvidena 

temperatura predtoka / povratka za talno ogrevanje je 40/30C. Omejitev temperature 

predtoka navzgor na 45C, je z dodatnim temperaturnim varovalom in ventilom na vzmet, ki 
zapre dovod tople vode ob izpadu električne energije. 
 
Plavajoči estrihi, ki so obvezni pri talnem ogrevanju, morajo biti izdelani po predpisani 
recepturi za talna ogrevanja (dodan mora biti plastifikator) in morajo imeti ustrezna 
dilatacijska polja, sicer pride do pokanja estriha. Prehod cevi iz ene v drugo dilatacijsko polje 
mora biti z zaščitno cevjo. Pri izvedbi estriha je nujno tlak v ceveh talnega ogrevanja zadržati 
pod 2 bar, dokler se estrih ne osuši. Pred zalitjem pa je potrebno opraviti tlačni preizkus cevi 
vsaj na 5 barov v času trajanja min. 6 ur z indikatorji na vseh spojih. 
 
Pri polaganju talnega ogrevanja se je nujno potrebno držati navodil proizvajalca in 
montažerja talnega ogrevanja. 
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HLAJENJE 
 
 Za doseganje ugodnih temperaturnih pogojev tako v poletnem kot tudi v zimskem času, se 
prizidek vgradi klimatska naprava - toplotna črpalka, split izvedbe, delovanje naprave do -
20°C), katerih zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota se montira na steno, notranje 
hladilno grelna enota  pa je nameščena v komunikacijskem hodniku. Kondenzat je potrebno 
iz notranjih enot odvajati v obstoječe odtoke ali pa jih je v ta namen potrebno izdelati na 
fasadi objekta. Povezava notranjih in zunanjih enot je z bakrenimi cevmi. Kvaliteta 
uporabljenih cevi mora biti SF-Cu. Med seboj se cevi spajajo s trdim lotanjem v zaščitni 
(najbolje N2) atmosferi. Pri izdelavi lokov je potrebno upoštevati minimalne razdalje krivljenja 
(min 3,5 * d).Pri montaži cevovodov je potrebno v dvižne vode namestiti oljne sifone 
zaključne z loki navzgor, da je omogočeno nemoteno vračanje olja iz hladilnega 
kompresorja. Po končani montaži cevi je potrebno sesalni-parni in povratni-tekočinski vod 
toplotno izolirati z AC/ACCOFLEXOM, ki preprečuje difuzijo pare. 
Po končani montaži in po uspelem tlačnem preizkusu z dušikom pri tlaku 24 bar se izvedejo 
vse faze vakumiranja instalacije: 
- sistem se vakumira na tlak manjši od 100 Pa oz. 1 mbar in sicer čim dlje oz. več vlage in 
zraka - ob tem morajo biti vsi zaporni elementi na cevovodu odprti 
- tako vakumirano instalacijo napolniti do tlaka 1 bar s freonom, ki je pri tem tlaku v plinski 
fazi in nase veže vlago 
- sistem ponovno vakumirati ( freon pomešan z ostanki raznih plinov in vlage se s tem 
odstrani iz instalacije) 
- sistem ponovno napolniti s čistim freonom, nakar ga ponovno izprazniti in vakumirati 
- tako vakumirano instalacijo napolniti na kompresorskem priključku s s hladilnim sredstvom 
R410A preko sušilnika visokega učinka (zaradi varnosti) - pri tem se jeklenka lahko ogreje s 
toplo vodo 40oC kompresor pa mora med tem obratovati. Pravilnost polnitve sistema se na 
koncu kontrolira preko pokaznega okenca, kjer se ne smejo več pojavljati mehurčki. 
V času montaže, vakumiranja ter polnjenja sistema s hladilnim sredstvom se je nujno ravnati 
po navodilih za montažo proizvajalca opreme.  
 
Vlažnost prost. zraka: 
Vlažnost prostorskega zraka je prav tako pomembna kot temperatura prostora. Relativna 
vlažnost se v območju ugodja giblje med 40 in 60% r.v. . 
 

PREZRAČEVANJE  

Izračun prezračevanja je bil izdelan po DIN 1946/2 in 18017 z upoštevanjem lokalnih razmer 
in priporočil iz literature domačih in tujih avtorjev. Prezračevanje stavbe se v celoti izvede 
skladno s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št 42/02) in s 
Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. list 
RS št. 73/00). 
 
V objektu se izvede prisilno prezračevanje sanitarij.  
 
PREZRAČEVANJE SANITARIJ 
Za prezračevanje sanitarij se izvede razvod prezračevanja pod stropom. Odvod zraka se 
izvede skozi ploščo na streho. 
 
PREZRAČEVANJE SHRAMBE 
 
Prezračevanje individualno preko odvodnih ventilatorjev.  Predvideni so ventilatorji s 
protipovratno loputo in zakasnitvenimi releji delovanja, vezano na razsvetljavo prostora.  
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Dovod zraka v sanitarne prostore ter shrambo je predviden skozi aluminijaste rešetke v 
vratih in pod spodrezanimi vrati. 
 
Ostale lastnosti prezračevalnih naprav so določene še s predpisi SIST prEN 13141-1 in SIST 
prEN 13779. 
 
Vsi predvideni prezračevalni kanali so pravokotnega preseka ali spiralni kanali iz pocinkane 
pločevine po DIN 1946 predpisih. Dovodni prezračevalni kanali naj bodo zaradi 
preprečevanja možne tvorbe kondenziranja vode izolirani s ploščami iz izolacije z zaprto 
celično strukturo debeline 16 mm. 
 
Zaradi preprečevanja prenosa zvoka v notranje prostore je na kanalu predviden dušilnik 
zvoka.  
 
Pri izračunu hrupa, ki ga povzročajo sistemi prezračevanja so upoštevane naslednje 
zahteve: 
Skladišča   50 dB 
Pisarne   40 dB 
Sanitarije   45 dB 
Igralnice    45 dB 
 
Vsi kanali so pri prehodu skozi stene in stropove ustrezno protihrupno izolirani, da se hrup 
skozi gradbeno konstrukcijo ne prenaša v ostale prostore. 
 
Pri načrtovanju načrta strojnih instalacij se upoštevajo naslednji zakoni, pravilniki, normativi 
in standardi: 
 

 Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS št. 42/02) 

 SIST EN 12831;2003 (DIN4701) – standard za izračun transmisijskih toplotnih izgub, 
prezračevalnih izgub in toplotnih dobitkov notranjih virov in sončnega sevanja objektov 

 Pravilnik o tehniških ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo 
(Ur.l.SRS št. 2/76) 

 Pravilnik o nevarnih snoveh, ki se ne smejo spuščati v vodo (Ur.l.SFRJ št3-30/66) 

 PRAVILNIK o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Ur. 
l. RS, št. 73/2000 in spremembo in dopolnitev pravilnika, Ur. l. RS, št. 75/2005. 

 Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l.RS št. 42/02) 
 
5.4.3. VODOVOD, KANALIZACIJA 
 
Pri načrtovanju oskrbe objekta z vodo so se upoštevali: 

 Projektne pogoje  komunalnega podjetaj ormož 

 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (MUV št. 11/2005, 31/2005, 30/07, 22/08); 

 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/2006, 41/08); 

 ter kataster vodovodnih naprav in objektov 
 
ZUNANJI VODOVOD, VODOVODNI PRIKLJUČEK 
 
Splošno 

 
Vodovodni priključek šole je obstoječ in se nahaja v zunanjem vodomernem jašku. V njem je 
vgrajen vodomer DN80. Vodovodni priključek oz, velikost vodomera  se obravnava v skladu 
z projektnimi pogoji in sicer izdani dne: 18.7.2016, št: 22-122/2016.  
Tehnični izračuni 
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Izračun potrošnje vode je izveden na osnovi obremenilnih enot sanitarnih elementov po DIN 
1988 T3 . 
 
1. Potrošnja vode objekta 
 

Tip zgradbe 6-šola 
          

            vsota pretokov - šola: 
(brez stalnih porabnikov)  

iztočno mesto število 
VR, HV VR, TV   

[l/s] [l/s]   

WC (tlačni ventil) 3 3     

WC (kotliček) 28 3,64     

umivalnik 50 3,5 3,5   

kopalna kad         

tuš 9 1,35 1,35   

pralni stroj         

bide         

pisoar 8 2,4     

pomivalno korito 5 0,35 0,35   

pomivalni stroj 1 0,15     

drugo 0,45     

drugo       

šola SVR = 14,84  + 5,20  = 20,04 l/s 

število 1   

iztočna mesta izvenšole: 
(razen stalnih porabnikov)   

drugo       

drugo       

skupaj za celotni objekt  SVR, skupno = 20,04 l/s     
  

            
vodomer: 

HV TV 

   G 2" G 1 1/2" 
    max. dov. izgube [mbar]: 1000 1000 
   SVR, HV [l/s] : 14,84 5,20 
   Vposamezne porabe > 0,5 l/s?: 1   
   Vs      [v  l/s] : 5,70 3,46 
   Vs       [v m³/h] : 20,54 12,45 
   DN sprememba [-1/1]:     
   Vmax    [v m³/h] : 30,0 20,0 
   Dp stan.vodomer HV [mbar]: 469 387 

   
            določitev Vs za objekt 

  

hišni vodomer: DN 80 
  SVR, celotni objekt          [l/s] : 20,04 

  
 max. dov. izgube [mbar]: 1000 

  Vposamezna poraba > 0,5 l/s?:   
  

Vs      [v  l/s] : 11,47 
  Vstalna poraba [l/s]: 5,00  

  
Vs       [v m³/h] : 41,31 

  VS na hišnem vodomeru [l/s]: 11,47 
  

DN sprememba [-1/1]: 1  
  

      
Vmax    [m³/h] : 80,0 

  

    
Vn       [l/s] : 11,1 

  

      
Dphišni vodomer   [mbar]: 267 

   
Izračun potrošnje vode: Šola Ivanjkovci 
 
2. Skupna potrošnja vode in določitev velikosti vodomera 
 
skupna vršna potrošnja vode objekta (qh+qt) =  20,04 l/s = 72,144 m3/h 
potrebna količina požarne vode (NHM) qp: 5 l/s = 18 m3/h 
izbrani vodomer DN 80 = 40 m3/h 
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Za sanitarne in protipožarne potrebe objekta zadostuje obstoječi vodomer DN80.  
 
 Ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po veljavnih DIN standardih in 
opremljen z ustreznimi veljavnimi atesti. Potrebno je izvesti funkcionalni preizkus z meritvami 
količin požarne vode, kakor tudi tehnično kontrolo zunanjega hidrantnega omrežja  s strani 
pooblaščene institucije, ki o rezultatih poda poročilo.  
 
HIŠNA INSTALACIJA VODOVODA 

 
HLADNA VODA – SANITARNA IN NOTRANJA POŽARNA ZAŠČITA 
 
Instalacija hladne vode, cevovodi do DN40 so predvidene iz večplastnih plastificiranih cevi za 
vodovod. 
 
Priključek vodovodne inštalacije se izvede v obstoječem delu objekta in sicer na hodniku pri 
obstoječem hidrantu. Horizontalni razvod je speljan v tlaku prizidka, vertikalni vodi so speljani 
v zidnih regah. Vsak sanitarni element priključen na vodovodno instalacijo preko 
podometnega ali kotnega zapornega ventila, da ga bo mogoče v primeru okvare izločiti iz 
obratovanja ter popraviti brez vpliva na ostale.  
 
Izolacija cevovodov: 
- v stenskih utorih oz. montažnih stenah: izolacijske obloge predvidene za podometno 
vgrajene cevovode. 
 
Pred vsakim iztočnim mestom predvideti podometni oz. kotni regulirni ventil. 
 
TOPLA VODA 
 
Sanitarna voda se bo ogrevala lokalno z nizko montažnimi električnimi grelniki v igralnicah, 
V=10L,  ter lokalnim električnim grelcem za sanitarije, V=100L. Nizko montažni električni 
grelniki morajo imeti možnost nastavitve temperature vode na 35°C.  Topla voda v igralnicah 
ter pri umivalnikih za otroke ter kadicah in prhah za nego otrok ne sme presegati 35°C. 
Namestitev mešalnega ventila, pri električnem grelniku V=100L, z možnostjo pregrevanja.   
 
Temperatura vode v nizko montažnih bojlerjih je 35°C. Pri teh bojlerjih mora biti obvezno 
onemogočen dostop do njih.  
 
Izolacija cevovodov topla voda: 
 
V stenskih utorih oz. montažnih stenah, tlaku:  
npr. ARMSTRONG – Tubolit SR izolacijske obloge 
    
Toplotni šoki se naj izvršijo periodično po ustreznem obratovalnem planu vzdrževalne 
službe, skladno z obratovalnimi navodili ! 
 
ODTOČNA KANALIZACIJA 
 
V projektu je obdelana vertikalna in horizontalna odtočna kanalizacija. Vsa kanalizacija je 
predvidena iz PVC odtočnih cevi in enakih fazonskih komadov. 
 
Odzračevanje kanalizacije je predvideno preko odzračnih kap, ki se vgradijo min. 0,50m nad 
streho. Horizontalna kanalizacija je iz objekta speljana v zunanje kanalizacijske jaške, kar pa 
je obdelano v gradbenem delu načrta.  
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ROČNI GASILNIKI 
 
Za začetno gašenje požara so predvideni ročni gasilniki za gašenje s prahom, 
ki se postavijo na lokacije predvidene s študijo oz. zasnovo požarne varnosti. 
 
SANITARNI PREDMETI 
 
Vsi predvideni sanitarni elementi so domače ali tuje proizvodnje. Vsa predvidena sanitarna 
oprema mora biti I. kvalitete. Njihovo število, razmestitev in velikost so razvidni iz priloženih 
načrtov in predračunskega popisa materiala in del. Na odvodu je vsak sanitarni element 
opremljen s smradno zaporo (sifonom), na dovodu pa je opremljen z zapornim organom 
tako, da ga lahko v slučaju okvare brez vpliva na ostale izločimo in popravimo. 
 
V sanitarijah otrok in igralnicah se naj sanitarni elementi vgradijo na višino : 
- umivalniki višina 60 cm : otroci do 3 let starosti 
- umivalniki višina 50 cm  : otroci od 3 do 6 let 
- WC školjke 35 cm (otroške) 

Sanitarije za otroke 

V sanitarijah za otroke prvega starostnega obdobja so: 
    – po dva umivalnika za vsak oddelek; rob umivalnika je 50 cm nad tlemi, 
    – stenska ogledala nad umivalniki, 
    – kad z ročno prho, notranje mere okoli 100 cm × 60 cm × 40 cm, zgornji rob je 85 cm nad  
       tlemi, z nedrsečo podlogo, 
    – umivalnik za vzgojiteljico, 
    – dve straniščni školjki otroške velikosti, 
    – izlivna školjka z izplakovalnikom in prho na zvijavi cevi, 
    – polica za kahlice, 
    – držalo za papirnate brisače, 
    – milnik. 

 
V sanitarijah za otroke drugega starostnega obdobja so: 
    – po dva umivalnika na oddelek, rob umivalnika je 60 cm nad tlemi, pipe 75 cm nad tlemi, 
    – stenska ogledala nad umivalniki, 
    – prostor za shranjevanje pribora za umivanje zob, 
    – kabina s prho (zadošča ena za vse oddelke vrtca), 
    – dve straniščni školjki na oddelek, ena otroške, ena normalne velikosti; izplakovalni  
       mehanizmi morajo biti postavljeni tako, da jih otroci dosežejo, 
    – pisoar za fantke s foto celico, 
    – držalo za papirnate brisače, 
    – milnik. 
 

Oprema sanitarnih prostorov mora biti iz materialov, ki jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili in 
razkuževati, vsi kovinski deli morajo biti nerjaveči.  

 
SPLOŠNO 
 
Celotno instalacijo je potrebno izvesti v skladu s tehničnimi normativi in uporabiti samo 
prvovrsten material. Po zaključeni grobi montaži je potrebno izvesti tlačno preizkušnjo, s 
tlakom, ki je 1,5 krat višji od obratovalnega. Po končanih delih mora izvajalec predati 
investitorju navodila za redno vzdrževanje in obratovanje naprav. 
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5.5    RISBE:  
 

 
    

1. TLORIS PRITLIČJA – VODOVOD IN KANALIZACIJA     
2. TLORIS PRITLIČJA – OGREVANJE 
3. TLORIS PRITLIČJA – PREZRAČEVANJE 

 
 

 


