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1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA št. A-8021/12/PZI 
 
1.1 Naslovna stran načrta 

1.2 Kazalo vsebine načrta 

1.4 Tehnično poročilo 

1.4.1 Tehnični opis 

1.4.2 Popis del s količinami 

1.5 Grafične priloge    

1.5.01 Trakt A – Tloris pritličja                                                                                    M1:75 

1.5.02 Trakt B – Tloris pritličja                                                                                    M1:75 

1.5.03 Trakt C – Tloris pritličja                                                                                    M1:75 

1.5.04 Trakt A – Tloris nadstropja                                                                               M1:75 

1.5.05 Trakt B – Tloris nadstropja                                                                               M1:75 

1.5.06 Trakt C – Tloris nadstropja                                                                               M1:75 

1.5.07 Trakt A – Tloris podstrešja (knjižnica)                                                              M1:75 

1.5.08 Trakt B – Tloris neizkoriščenega podstrešja                                                    M1:75 

1.5.09 Trakt A – Tloris strehe                                                                                     M1:75 

1.5.10 Trakt B – Tloris strehe                                                                                     M1:75 

1.5.11 Trakt C – Tloris strehe                                                                                     M1:75 

1.5.12 Prerez A1-A1                                                                                                   M1:75 

1.5.13 Prerez B1-B1                                                                                                   M1:75 

1.5.14 Prerez C1-C1                                                                                                   M1:75            

1.5.15 Prerez C2-C2                                                                                                   M1:75 

1.5.16 Južne fasade                                                                                                 M1:100 
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1.5.17 Severne fasade                                                                                          M1:100 

1.5.18 Trakt A – vzhodna in zahodna fasada                                                        M1:100 

1.5.19 Trakt B – vzhodna in zahodna fasada                                                        M1:100 

1.5.20 Trakt C – vzhodna in zahodna fasada                                                        M1:100 

1.5.21 Trakt A - Detajli                                                                                             M1:20 

1.5.22 Trakt B - Detajli                                                                                             M1:20 

1.5.23 Trakt C - Detajli                                                                                             M1:20 

1.5.24 Sheme oken in vrat                                                                                       M1:75 

1.5.25 Tloris kleti – Vrtec, Prerez V1                                                                        M1:75 

1.5.26 Vsipni jaški                 M1:25 
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1.4 TEHNIČNO POROČILO  
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UVOD 
 
Investitor Občina Podčetrtek želi energetsko sanirati Osnovno šolo Podčetrtek. Investitor je 
predhodno pridobil Razširjeni energetski pregled obstoječega stanja. Izdelovalec razširjenega 
energetskega pregleda ENVIRODUAL, trajnostno okoljsko in energetsko upravljanje, 
raziskavein izobraževanje, d.o.o. je v sodelovanju z investitorjem določil predvidene ukrepe za 
energetsko sanacijo, ki so podlaga za izdelavo PZI projekta Energetske sanacije Osnovne 
šole Podčetrtek. 
 
 
NAMEN PROJEKTA 
 
Cilj projekta je zagotoviti energetsko ustreznost objekta skladno z zahtevami pravilnika o 
učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES, UL RS št.52/2010). 
Projektna dokumentacija je izdelana skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1, UL RS št. 
110/2002, 47/2004, 126/07, 57/12), Pravilnikom o projektni dokumentaciji (UL RS, šr.55/2008), 
veljavnimi prostorskimi akti na lokaciji ter ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 
Objekt bo zgrajen po smernicah Uredbe o zelenem javnem naročanju.  
 
 
LOKACIJA OBJEKTA 
 
Ustanova  

 
Osnovna šola Podčetrtek 
 

Naslov  Trška cesta 66  
Kraj, Poštna št.  Podčetrtek, 3254  
K.O., Parcelna št.  1229 Podčetrtek,  

198/2, 198/8, 198/10  
Koordinati stavbe  (X,Y): 546559, 112711  
 
 
OPIS OBJEKTA 
 
Osnovna šola Podčetrtek je bila grajena v različnih časovnih obdobjih: 

• Stara osnovna šola  
• Trakt A in B (1972-1976)  
• Trakt C (1976) 

 
Na Z fasadi A trakta se na šolo pripenja novogradnja vrtca, na S strani pa dozidava šolske 
kuhinje. 
 
V stari šoli je upravni del, v traktu A se nahajajo: učilnica, garderobe ter vhodna avla v pritličju, 
jedilnica s šolsko kuhinjo v 1. nadstropju in knjižnica na podstrešju. V traktu B so locirane 
učilnice (9) in kabineti (12). V pritličju trakta C so locirane učilnica za posebne potrebe, učilnica 
gospodinjstva, učilnica petega razreda, tehnična učilnica s kabineti ter sanitarije. V nadstropju 
pa se nahajajo zbornica in telovadnica s spremljevalnim programom (kabineti za učitelje, 
sanitarije, tuširnice, mala telovadnica, prostor za shranjevanje opreme). 
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Vsi konstrukcijski elementi in stavbno pohištvo so v prvotnem stanju – razen stavbno pohištvo 
na Z fasadi trakta A (zamenjano ob izgradnji vrtca) ter okna na S fasadi A trakta (zamenjano 
ob dozidavi šolske kuhinje in prenovi sanitarij).  
S fasada trakta A je ustrezno toplotno izolirana (na območju dozidave kuhinje). 
Kritina osnovne strešine na traktu A, B in C je bila zamenjana v letih 2003 in 2004.  
Na traktu A je bila izvedena sanacija pločevinaste kritine brez toplotne izolacije (razen 
dozidava kuhinje).  
Nova kritina na traktu B je pločevinasta brez toplotne izolacije, pod njo se nahaja 
neizkoriščeno hladno podstrešje. Strešna okna ne tesnijo. Prihaja do zamakanja. 
Obstoječa kritina na traktu C je bila delno (predvidoma na območju kabinetov, sanitarij, 
stopnišča, male telovadnice) zamenjana s pločevinasto kritino s toplotno izolacijo (10cm). Nad 
telovadnico je bilo na lesen opaž dodanih 10cm izolacije, obstoječa kritina se je zamenjala s 
kritino iz lahke pločevine. Na območju strešnih oken (kupol) spoji ne tesnijo, prihaja do 
zamakanja.  
Na območju zbornice in vhoda je izolacija položena na lesen opaž ravnega stropa. Kritina je 
pločevinasta. Pred izvajanjem del je potrebno navedena dejstva na licu mesta preveriti. 
Kritine na ravnih strehah so v prvotnem stanju. 
 
Šola pridobiva toplotno energijo iz kotlovnice na olje, ki je locirana v skrajnem V delu vrtca – v 
kleti. Dimni plini so speljani v obstoječ dimnik. 
 
 
OBNOVA / SANACIJA FASADNEGA OVOJA IN STREHE 
 
Fasada: 
 
Po predlogu energetskega pregleda stavbe je potrebno celoten fasadni ovoj stavbe izolirati z 
20 cm izolacije (A1 ognjevarna toplotna izolacija). Fasadni podstavek je potrebno izolirati z 18 
cm toplotne izolacije (npr. ekstrudiran polistiren).  
 
Na obstoječ zidni konstrukcijski sestav bo v območju celotne fasade dodanih 20 cm 
ognjevarne (A1) toplotne izolacije. Na toplotni izolaciji bo lepilo z mrežico ter zaključni fasadni 
omet – silikat) v skupni debelini 2cm. Na predelih, kjer je v obstoječem stanju vidna izrazita 
konstrukcijska zasnova (nosilci in stebri) bo fasada obdelana v sestavi: toplotna izolacija 
(20cm), lepilo z mrežico, silikatna barva svetlejšega odtenka (npr. bela) – uskladiti z ZVKDS.  
Fasadni podstavek bo izdelan v sestavi: toplotna izolacija (18cm) – npr. ekstrudiran polistiren, 
lepilo z mrežico in finalni sloj npr. akrilni omet iz marmornega granulata. 
Barva fasade bo kombinacija nežno rumene in bele. Rumeno bodo obarvani vsi deli, razen 
tistih, ki sledijo tipični delitvi fasade (posledica konstrukcijske zasnove). Ti deli bodo obarvani 
belo (glej grafične priloge št. 16,17,18,19 in 20). Barvo fasade je potrebno pred izvedbo 
uskladiti z ZVKSD – projektant, nadzor in ZVKSD). 
 
Zaradi preprečitve pojava kapilarnega dviga v konstrukcijo je okoli objekta pred izvedbo nove 
TI fasade smotrno urediti drenažni sistem (na nekaterih delih voda vdira v servisni hodnik). 
 
Na traktu A se pri vhodu ne izvede toplotne izolacije na območju opornega zidu, ki loči vhodno 
območje in zemljino. Omenjeni zid se obdela le z zaključnim slojem fasade. Severna fasada A 
trakta je že toplotno izolirana (izvedeno ob prizidavi šolske kuhinje). 
Pred sanacijo je potrebno na določenih delih sanirati (zaključni sloj) oz. obnoviti betonske 
odkape. 
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Na območju kabinetov v traktu B (v 9ih kabinetih – glej grafični prilogi 16 in 17) se okenske 
odprtine zazidajo s porobetonom debeline 38 cm (pred izvedbo potrebno dimenzije preveriti 
na objektu), obložijo s toplotno izolacijo in finalno obdelajo z mrežico, lepilom in belo fasadno 
barvo. Na območju ventilacijskih izpustov se izvedejo rešetke. Na S strani objekta je potrebno 
sanirati betonske nadstreške. Na V fasadi je potrebno prestaviti »vodovodno« napeljavo - 
pipo.  
Na območju trakta C se betonski nadstreški obdelajo le z zaključnim slojem.  
Po potrebi se zamenja hidroizolacija. Na zaključku nadstrešnic se izvedejo žlebovi, ki se preko 
vertikalnih odtočnih cevi speljejo v meteorne jaške. Na podestu stopnic je potrebno izvesti 
linijsko odtočno rešetko in jo povezati z najbližjim meteornim jaškom. Podest in stopnice je 
potrebno sanirati (krpanje + cementna prevleka).  
 
Na južni strani je na manjšem območju (cca. 5m2 – glej grafično prilogo 16) potrebno pred 
izvedbo toplotnoizolacijske fasade obstoječ omet zamenjati s sušilnim ometom. Prav tako je 
potrebno izvesti vertikalno hidroizolacijo in zagotoviti ustrezno odvodnjavanje z ureditvijo 
peskolovov in ustreznim drenažnim sistemom, kjer je to mogoče. Postopek izvedbe: potrebno 
je odstraniti ves omet iz sten do opeke, poglobiti je potrebno fuge minimalno do debeline 2cm, 
mehansko ali z vodnim curkom očistiti podlago, cca pol ure pred ometavanjem površino 
intenzivno navlažiti z vodo, nanesti sušilni omet, po potrebi naslednji dan ponovno intenzivno 
navlažiti, omet vgraditi po slojih 1cm do želene debeline. 
Zaradi preprečitve pojava kapilarnega dviga v konstrukcijo je predvidena tudi sanacija stopnic 
in podesta na J objekta (krpanje + cementna prevleka).  
Na vzhodni strani objekta, pri stopnicah, je potrebno pred izvedbo toplotno izolativne fasade 
sanirati poškodovan beton (čiščenje pod pritiskom – da se odstranijo slabo vezani delci, 
čiščenje armature s peskanjem ali z žičnato krtačo, zaščita armature, preplastitev betonske 
konstrukcije z mikroarmirano reparaturno tiksotropno malto, izvedba zaokrožnic na stiku stene 
in stopnic – s cementnim hitroveznim kitom in nanosom elastične vodotesne mase 2x križno). 
Predvidena je obnova celotnega stopnišča in podestov (krpanje + cementna prevleka).  
 
Potrebno je zamenjati rešetke in ostale elemente, ki se nahajajo na fasadi (kablovje, luči…) 
Žlebovi, dilatacijske pločevine, snegolovi, strelovodi in pločevinasta kapa opornega zidu pri 
vhodu  se pred izvedbo del odstranijo s fasade. Novi elementi se po končanju del ponovno 
montirajo na objekt.  
Potrebna je menjava talnih rešetk (predpražnikov) pred vhodi .  
 
Predvidena je menjava okenskih polic (v notranjosti lesene police, na zunanjosti pločevinaste 
ali aluminijaste). Barvo je potrebno uskladiti z ZVKDS – predvidoma bele ali svetlo sivo barve.   
 
Vsi žlebovi in odtočne cevi bodo ogrevane. 
 
Streha: 
 
Po predlogu energetskega pregleda se predvideva vgradnja do 30 cm toplotne izolacije na 
območju streh. Zaradi številnih različnih strešnih sestavov je potrebno vsakega od njih 
obravnavati posebej. Debelina in stanje obstoječe toplotne izolacije ni znano, zato je potrebno 
pred izvedbo nove TI na strehah preveriti prisotnost in stanje obstoječe TI izolacije.  
Nova toplotna izolacija ostrešja mora biti s povečano ognjevarno odpornostjo (kot na primer 
kamena volna), ognjevarnega razreda A1. 
 
Na vseh delih streh je potrebno obstoječo strešno kritino odstraniti, odstraniti vse potrebne 
sloje (po detajlu), vgraditi ustrezne nove sloje (glede na sestavo strehe) ter jo ponovno prekriti 
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z obstoječo kritino (ob montaži poškodovano strešno kritino je potrebno zamenjati z novo). 
Dela se izvaja postopoma po segmentih z začasno demontažo.  
Posebno pozornost je potrebno nameniti zaščiti proti zamakanju (predvsem pri strešnih oknih). 
Na območju »izzidkov« (ravnih streh) trakta A in B ter na delih, kjer je pločevinasta kritina 
poškodovana jo je potrebno zamenjati z novo.  
 
Del strešine na C traktu (po predvidevanjih oz. informacijah osebja šole - nad malo 
telovadnico, stopniščem, garderobami, kabineti in sanitarijami – ti prostori niso bili dostopni) je 
prekrit z izolativnim strešnim panelom Trimo SNV 100. Zaradi nezadostne toplotne 
izolativnosti obstoječega sestava, je potrebno izvesti nov sestav po detajlu C-S1. Pri tem je 
potrebno obstoječo strešno kritino zamenjati z novo (v izmeri cca 400m2), saj s ponovno 
uporabo stare kritine ni mogoče zagotoviti zadostnih energetskih in drugih tehničnih kriterijev 
(ni tesnenja, ob aplikaciji toplotne izolacije s spodnje strani se pojavi cona kondenzacije). Za 
zagotovitev ustrezne toplotne izolativnosti (debelina toplotne izolacije 25cm) je potrebno na 
obstoječo leseno konstrukcijo strehe (lege) predhodno namestiti distančne lege (10cm) – glej 
grafično prilogo 23. 
 
Dele strešne konstrukcije, katerih ni bilo mogoče preveriti brez večjih posegov, je potrebno ob 
sanaciji pregledati in po potrebi ustrezno sanirati. Predvidena je delna zamenjava lesenega 
ostrešja (predvsem na območjih zamakanja). 
Pri sanaciji lesenega ostrešja je potrebno izvesti čiščenje ostrešja, zaščitni premaz proti 
mrčesu, glivicam, insekticidom in proti gorenju. Po končanju vseh del je potrebno očistiti 
podstrešje. Vsa dela se izvedejo po projektantskem detajlu. Potrebna je tudi obnova vseh 
prezračevalnih mrežic in lesov v slemenu. 
 
Na območjih sanacije strehe je potrebno vgraditi nove obrobe, ki morajo biti v barvi strešine. 
Zamenjati je potrebno zaključne elemente strehe (npr. slemenski elementi – kovinski zaključki, 
lesovi v slemenu, vse obrobe, slemenske zaključke, prezračevane mrežice).  
 
Napušč se obdela po detajlu. 
 
Na območju knjižnice in podstrešja trakta B se strop finalno obdela z dvojnimi mavčno-
kartonskimi ploščami na kovinski podkonstrukciji. Z mavčno-kartonskimi ploščami na kovinski 
podkonstrukciji (spuščen strop) se finalno obdela tudi strop 9-ih kabinetov (glej grafični prilogi 
2 in 5). 
 
Na povezavi stare šole in trakta A je potrebno poleg menjave pločevinaste strešne kritine in 
izvedbe nove TI zamenjati tudi vse pločevinaste obrobe. V kolikor se pri izvedbi pokaže 
potreba po sanaciji dimnika, je potrebno to uskladiti z investitorjem, projektantom in nadzorom. 
Strešine morajo biti na delih, kjer se stikajo trakti, izvedeni v isti ravnini (kontinuiranost 
strešine) – v kolikor se pri izvajanju pokaže drugačno stanje od predvidenega, se projektirani 
detajli prilagodijo dejanskemu stanju. Stropa telovadnice in male telovadnice morata biti 
izvedena v isti ravnini.  
 
Vgradnja slojev je razvidna iz novo predvidenih strešnih sestavov in detajlov: 
 
A-S1 (nad garderobo): 
- pločevinasta kritina s protikondenznim obrizgom 3-5 cm 
- hidroizolacija (sekundarna kritina) 
- jekleni C profili 3 x HOP 200/60/4 mm 
   (vmes trda toplotna izolacija 20 cm) 
- parna zapora 



IBT  SPI, d.o.o. Trbovlje 
Gimnazijska c.16 Trbovlje tel. 03 56 25 050, 25 020  Fax 03 56 25 056 

projekt št.  8021/12/PZI 
načrt št.  A-8021/12/PZI 

 

Investitor:   OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
Projekt: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE PODČETRTEK 

11 od 20 
  
  

- naklonski beton (padec 3%) 
- super 30+5 
 
A-S2 (knjižnica): 
- pločevinasta kritina s protikondenznim obrizgom 3-5 cm 
- kontra letve 5/4 cm 
- letve  5/4 cm 
- hidroizolacija (sekundarna kritina) 
- deske 2,5 cm 
- špirovci 12/14 cm (vmes toplotna izolacija 14 cm) 
- toplotna izolacija 16 cm 
- parna ovira 
- 2x mavčno kartonaste plošče na podkonstrukciji 1,25 cm 
 
 
B-S1 (ravne strehe B trakta): 
- pločevinasta kritina s protikondenznim obrizgom 3-5 cm 
- hidroizolacija (sekundarna kritina) 
- jekleni C profili 3 x HOP 200/60/4 mm  
  (vmes trda toplotna izolacija 20 cm) 
- parna zapora 
- super 30+5 
 
 
B-S2 (neizkoriščeno podstrešje B trakta): 
- pločevinasta kritina s protikondenznim obrizgom 3-5 cm 
- kontra letve 5/4 cm 
- letve  5/4 cm 
- hidroizolacija (sekundarna kritina) 
- deske 2,5 cm 
- špirovci 10/12 cm (vmes toplotna izolacija 12 cm) 
- toplotna izolacija 18 cm 
- parna ovira 
- 2x mavčno kartonaste plošče na podkonstrukciji 1,25 cm 
 
 
C-S1 (streha nad stopniščem, garderobami, sanitarijami, kabineti in malo   
          telovadnico C trakta – potrebno preveriti ob demontaži kritine): 
- pločevinasta kritina s protikondenznim obrizgom 3-5 cm 
- kontra letve 5/4 cm 
- letve  5/4 cm 
- hidroizolacija (sekundarna kritina) 
- deske 2,5 cm 
- distančne letve 10 cm (vmes ti 10cm) 
- lesene lege (vmes ti 15cm) 
- parna zapora 
- lesen strop - letvice 1-2cm 
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C-S2 (strop nad zbornico in prostorom za shranjevanje orodja –  
          potrebno preveriti ob demontaži kritine): 
- pločevinasta kritina  
  s protikondenznim obrizgom 3-5 cm 
- kontra letve 5/4 cm in- letve  5/4 cm 
- hidroizolacija (sekundarna kritina) 
- leseni opaž 2,5 cm 
- lege 12/14 
- nosilna strešna konstrukcija 
 
- zračni sloj (neizkoriščeno hladno podstrešje) 
 
- toplotna izolacija 30 cm 
- lege 8/12 
- parna zapora 
- slepi opaž 2,4 cm 
- vidne letve  
 
C-S3 (ravna streha nad zbornico): 
- pločevinasta kritina 3-5 cm s protikondenznim obrizgom 3-5 cm 
- hidroizolacija (sekundarna kritina) 
- jekleni C profili 3 x HOP 200/60/4 mm 
  (vmes trda toplotna izolacija 20 cm) 
- parna zapora 
- super 30+5 
 
 
C-S4 (streha nad telovadnico): 
- pločevinasta kritina s protikondenznim obrizgom 3-5 cm 
- kontra letve 5/4 cm 
- letve  5/4 cm 
- hidroizolacija (sekundarna kritina) 
- deske 2,5 cm 
- lege 12/14 cm   
- jeklena predalčna konstrukcija 
- toplotna izolacija 30 cm 
- parna zapora 
- leseni opaž 2,5 cm 
- vidne letve 
 
Stavbno pohištvo: 
 
Po predlogu EP je predvidena menjava celotnega stavbnega pohištva na območju trakta A (z 
izjemo dozidave kuhinje in oken na Z fasadi), trakta B ter trakta C. 
Okna bodo lesena, z dvojno zasteklitvijo 4/16/4, z maksimalno toplotno prehodnostjo 
vgrajenega okna Umax=1,1W/m2K. vso stavbno pohištvo bo montirano po sistemu RAL.  
Vrata bodo prav tako lesena,  izvedena z varnostnim steklom. 
Vsa varnostna stekla bodo sestave 55.2/16/6 ESG kaljeno, z nizko emisijskimi distančniki. 
V traktu A in B se izvedejo strešna okna po predlaganem detajlu in detajlu izbranega 
proizvajalca. V telovadnici se izvedejo fiksna strešna okna. 
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V kolikor bo ob izvedbi znana namembnost prostorov v ostrešju trakta B je potrebno preveriti 
svetlobne pogoje in po potrebi zagotoviti večjo osvetljenost z vgraditvijo večjega števila 
strešnih oken.  
Okna v telovadnici bodo sestavljena iz lesenih okvirjev in dvoslojne izolacijske zasteklitve z 
varnostnim steklom z ustrezno toplotno izolativnostjo Umax=1,1W/m2K.  
 
Na območju menjave oken je potrebno zidarsko obdelati špalete ter zamenjati notranje police.  
Na južni strani je predvidena vgradnja podometnih zunanjih senčil – žaluzij (predlagana širina 
lamele min. 65mm  – glej grafično prilogo 16). Toplotna prehodnost dela ovoja stavbe na 
mestu, na katerem je vgrajena omarica za rolete vključno s pogoni in napravami za njihovo 
upravljanje, ne sme biti večja od 0,6 W/m2K. Projektant predlaga, da se v prostorih, kjer so 
vgrajena strešna okna, vgradijo notranja senčila. 
  
Varnostno steklo je predvideno na območju telovadnice (tudi mala telovadnica) in na 
zasteklitvah, kjer le-ta segajo do tal (vrata) – glej sheme oken in vrat.  
Odpiranje oken je razvidno iz sheme oken in vrat.  
Na S fasadi se skladno s požarnim elaboratom izvede dodatni zasilni izhod iz srednje učilnice. 
Za odpiranje zgornjih oken v B traktu so predvidene komandne ročice. 
Na območju arhiva se na željo investitorja zaradi varnosti na okno vgradi varnostna rešetka. 
Na Z fasadi trakta B je potrebno zamenjati oziroma obnoviti servisna kovinska vrata. 
Na traktu C je predvidena vgradnja oken z vgrajenimi prezračevalnimi rešetkami (glej shemo 
oken in vrat). Prav tako so na fasadi predvidene nove prezračevane rešetke (ob vhodnih 
vratih).   
Steklena stena (kombinacija les/steklo), ki služi kot vhod v telovadnico se izvede po shemi. 
Parapeti v spodnji etaži C trakta se nadvišajo – glej popis del in grafične priloge. 
 
PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE OBJEKTA 
 
Prezračevanje v objektu je urejeno lokalno. Vsak prisilno prezračevan prostor je opremljen z 
dvema ventilacijskima cevema, na katerih je vgrajen dušilec zvoka (ena za vpih, druga za 
izpih). Te cevi so speljane do rekuperatorja, od koder vodita dve cevi na fasado objekta. Tu 
sta predvideni dve ločeni rešetki na zadostni medsebojni razdalji za zajem oz. izpih zraka 
(opremljeno tudi z grelcem). Za instalacijo omenjene opreme so predvideni minimalni preboji v 
obstoječih stenah. Kondenz se od rekuporatorjev spelje v jaške meteorne kanalizacije ali 
drenažo. Cevi kondenza se vgradijo v predhodno izsekane utore v stenah. 
 
V traktu A je prezračevana enota locirana pod stropom garderobe in služi za prezračevanje 
garderobe. Cevi so speljane na fasado v območju izogiba na J strani.   
 
V traktu B se prezračujejo vse učilnice. Enote za rekuperacijo se locirajo v kabinetih ob 
učilnicah.  Zaradi zagotavljanja ustrezne protihrupne zaščite se preboji do učilnice protihrupno 
zatesnijo. Pod rekuporatorsko enoto se izvede mavčno-kartonski strop, skozi katerega je 
preko revizijskih vrat mogoča revizija rekuporatorske enote. S tem posegom zmanjšamo raven 
hrupa pod dovoljenih 40dB. Projektant po izvedbi predlaga meritve hrupa. V kolikor je 
dovoljena raven hrupa presežena, se na območju rekuperacijskih enot izvede dodatna zvočna 
izolacija. V območju spuščenega stropa ventilacijske cevi prebijejo fasado, na zunanji strani so 
nameščene rešetke. 
 
V traktu C se prezračujejo prostori / učilnice v pritličju. Rekuporatorkse enote so locirane v 
hodniku pod stropom. Do učilnic so preko sten oz. nadsvetlob speljane cevi, prav tako pa so 
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preko obstoječih sten oz. nadsvetlob na fasado objekta speljane cevi za zajem čistega zraka 
in izpih onesnaženega. Rekuperacijska enota je locirana tudi v tehnični učilnici (žaga).  
Rešetke na fasadi so sestavni del stavbnega pohištva (4kom.). Dve rešetki sta vgrajeni 
samostojno (2kom).  
 
SISTEM OGREVANJA NA BIOMASO 
 
Osnovna šola toplotno energijo trenutno pridobiva iz obstoječega kotla na kurilno olje, ki se 
nahaja v kletni etaži vrtca. Dimni plini so speljani v obstoječ dimnik. V sosednji sobi (proti J) se 
nahaja glavni razvodni sistem. 
 
V prostoru, kjer se nahaja obstoječ kotel se predvidi dodaten kotel na pelete (tudi nov dimnik). 
Predviden energent so peleti. Skladišče peletov bo locirano v sosednjem  prostoru (obstoječa 
shramba), v kotel pa bodo transportirani s pomočjo polža (predvideni preboji za os polža 
(40x40cm – mikrolokacija se določi po navodilih izbranega dobavitelja). Preboji bodo obdelani 
protipožarno.  
 
V prostorju kotla se za dimnik izvede preboj v steni, dimenzij cca 30cmX60cm. Dimnik je 
speljan preko te odprtine v novi zunanji jašek. Jašek je tlorisnih dimenzij 140x60cm, višine cca 
60cm (izvedba nad obstoječo meteorno kanalizacijo). Jašek je premazan z vodoodpornim 
premazom. Po potrebi se jašek poveže s meteorno kanalizacijo (preboj dna jaška) ali se 
kondenz odvede na drugačen način. Jaški imajo nameščene polne kovinske RF pokrove – 
potrebno je izvesti odprtino za nov dimnik.  
Dimnik je preseka 30cm (notranji)  ter poteka ob fasadi. Višina dimnika je cca 8m. Dimniška 
kapa mora nad strešino segati vsaj 1m. Dimnik prebije napušč, tako da je potrebno streho 
lokalno sanirati (vrniti v prvotno stanje) in izvesti potrebne obrobe oziroma tesnenje na 
območju preboja dimnika.  
 
Obstoječa shramba se predela v skladišče peletov. Obstoječa vrata se zazidajo. Pred 
zazidavo je potrebno izvesti vso tehnologijo v prostoru skladiščenja pelet (montaža polža, 
montaža klančin). Izvede se preboj in montirajo se manjša protipožarna vrata (70X117cm) s 
protisipno zaščito za namen revizije skladišča – predvidena je tudi dobava in montaža 
jeklenega montažnega stopnišča (11x19,5/28/80) za dostop do prostora skladiščenja peletov. 
V prostoru se v višini pod stropom izvedejo polnilne pipe (4kom) za polnjenje skladišča s 
peleti. Med polnilnimi pipami se izvedeta jaška za ročno polnjenje skladišča peletov. Dimenzije 
prebojev v steni: polnilne pipe (fi)12cm, jaška cca. 140x60cm. Jaški polnilnih pip in jaška za 
ročno sipanje se izvedejo nad obstoječo meteorno kanalizacijo v coni med zunanjo steno vrtca 
in zunanjim betonskim zidcem v globini cca 60-70cm. Jaška (polnilnih pip) se povežeta z 
meteorno kanalizacijo (preboj dna jaška). Jaški imajo nameščene polne kovinske RF pokrove. 
 
Prostor skladiščenja peletov mora biti požarno ločen od ostalih delov objekta. Kot ukrep za 
zagotavljanje ustrezne protipožarne zaščite je potrebno zamenjati obstoječo fasadno toplotno 
izolacijo. Vgraditi je potrebno požarno odporno (A1) toplotno izolacijo (glej grafični prilogo 25): 
pas med jaški in oknom (dolžina cca 10 m višine 1,6 m), na mejah požarnih sektorjev nov 
zalogovnik – kurilnica oz. skladišče (v pasu cca 2m). Na teh delih je potrebno na novo izvesti 
tudi zaključni sloj fasade.  
 
Nova protipožarna vrata morajo imeti vsaj 30 minutno požarno odpornost (EI 30) s 
samozapiralom. Vsi prehodi instalacij čez meje požarnih sektorjev morajo biti požarno 
zatesnjeni, tesnitev mora biti izvedena z materiali, ki imajo vsaj 90 min. požarno odpornost (EI 
90).  
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Kanalizacijo, ki poteka pod stropom je potrebno zaščititi s protipožarnim materialom (ustrezna 
mavčno-kartonska plošča na ojačani kovinski podkonstrukciji) in kovino.  
V prostoru se odstrani obstoječ ventilacijski sistem – nadomestna trasa predstavlja izvedbo 
preboja v steni in priključitev na obstoječ sistem prezračevanja. Na mestu preboja je 
nameščena protipožarna loputa, ki mora biti povezana z obstoječo požarno centralo.   
 
Obstoječe preboje, ki po intervenciji ne bodo v uporabi se zazida (protipožarno). 
 
Hranilnik toplote se bo nahajal v prostoru, kjer je glavni razvodni sistem. Toplotna črpalka se 
nahaja v prostoru, kjer je obstoječ kotel. 
 
Dodatna informacije so na voljo tudi v popisih del ter mapah strojnih ter elektro instalacij. 
 
OPIS GRADBENIH POSEGOV V OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE OŠ PODČETRTEK IN 
KONSTRUKCIJE VRTCA PODČERTEK 
 

a) Posegi v objektu vrtca 
 
Obstoječa konstrukcija objekta vrtca je monolitna stenasta AB konstrukcija. Za potrebe 
zalogovnika peletov in dimnika je potrebno izvesti manjše preboje v kletnih zidovih debeline 30 
cm in sicer: 40x40cm (polž), 4x fi 12cm (polnile pipe), 140x60cm (jaški za ročno sipanje), 
20x25cm (prezračevanje), 30X60cm (dimnik), 70x117cm. Preboji za polnilne pipe in jaške so 
na S zaledni steni objekta. Odprtine se izvedejo tik pod obstoječo AB ploščo. Zaradi obstoječe 
(zadostne) armature v horizontalni AB vezi plošče in nad predvidenimi odprtinami dodatne 
ojačitve razpetin niso potrebne.  
 
Izvedeni bodo trije sklopi jaškov. Dva sklopa jaškov sta sestavljena iz 3 prekatov, en jašek pa 
iz enega prekata, ki so medsebojno oz. proti nasutju ločeni z armiranobetonskimi stenami 
debeline 15cm, zaledna stena jaškov pa debeline 15cm, ki se nahaja v isti ravnini kot obstoječ 
zidec (zunanja stran nove zaledne stene jaška mora biti poravnana z zunanjo stranjo 
obstoječega zidca). Pred izvedbo jaškov je potrebno porušiti obstoječi zidec na tem območju. 
Dno jaškov predstavlja AB plošča debeline 12cm, ki je izvedena na podložnem betonu 
(obbetoniranje cevi obstoječe meteorne kanalizacije).  Krajna prekata troprekatnih jaškov sta 
namenjena uporabi polnilnih pip za avtomatsko doziranje zalogovnika. Svetle dimenzije 
prekata: cca. 30x70cm, globina cca. 60cm. Dno vmesnih prekatov troprekatnih jaškov in dno 
enoprekatnega jašeka se izvede v naklonu (min. 53%). Svetla odprtina pod ploščo v objektu 
znaša ca. 60cm (vsipni jaški in preboj dimnika). Tlorisna površina troprekatnih jaškov je cca. 
240x80cm, enoprekatnega cca 160x80cm.  
 
Pri izvedbi enoprekatnega jaška je potrebno posebno pozornost nameniti morebiti fekalni 
kanalizaciji, ki poteka na tem območju. V primeru, da se fekalna kanalizacija odkrije, je 
potrebno le to obbetonirati in prilagoditi vsa gradbena dela (globina oz izvedba jaška) in potek 
dimnika. 
 
Odvodnjavanje krajnih prekatov troprekatnih jaškov z ravnim dnom in enoprekatnega jaška je 
potrebno urediti tako, da se pred betoniranjem izvede navezava na obstoječo meteorno 
kanalizacijo. Finalna obdelava jaška za ročno sipanje se izvede tako, da se na talno ploščo 
jaška ter stene pritrdi drsna pločevina debeline 1,5mm. S to pločevino se zaščiti tudi del 
fasade znotraj jaška. Enoprekatni jašek se zaščiti z vodoodpornim premazom. Pokrovi vseh 
prekatov se izvedejo iz RF pločevine debeline 3mm – pri enoprekatnem jašku je potrebno 
izvesti odprtino za dimnik. Izvedejo se z minimalnim naklonom 2% od objekta za zagotovitev 
ustreznega odvodnjavanja. 
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Vse dimenzije je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu samem in jih prilagoditi 
dejanskemu stanju. 
 

b) Posegi v objektu Osnovne šole Podčetrtek 
 
Za potrebe novih strojnih instalacij se v objektu izvedejo manjši lokalni preboji različnih 
dimenzij.  
 
V območju trakta A se v obstoječi konstrukciji izvede 6 prebojev dimenzij 40x30cm. Preboj na 
fasadi je dimenzij 30x70cm.  
V območju trakta B se izvedeta po dva preboja na sklop kabinet/učilnica dimenzij 40x30cm 
(število sklopov: 9). Obstoječe okenske odprtine (zgornjih oken) v kabinetih se zazidajo. Preko 
omenjene zazidave so speljejo prezračevalne cevi. 
V traktu C se v notranjosti objekta izvede 14 prebojev dimenzije 40x30cm. Prezračevalne cevi 
se preko obstoječih okenskih odprtin (4x) ter prebojev na fasadi dimenzij 20x30cm (2x) 
speljejo iz objekta. 
 
 
OPOMBE 

- Konstrukcije strehe v traktu A in C zaradi nedostopnosti ni bilo mogoče preveriti – 
preveriti potrebno ob izvajanju del 

- Detajle je potrebno dokončno potrditi po demontaži kritine in po odstranitvi vseh slojev 
obstoječih strešnih sestavov. Detajli v projektu so prilagojeni oceni obstoječega stanja. 
(stari načrti, po informacijah osebja šole). 

- Strehe na stikih traktov morajo biti izvedene v isti ravnini, prav tako mora biti v isti 
ravnini izveden strop nad malo in veliko telovadnico. 

- Odprtine, preboji in ostale dimenzije so razvidne iz tehnoloških oziroma instalacijskih 
načrtov. Odprtine, preboje zaliti z ustrezno zalivno maso. 

- Pred izkopom zemljine za izvedbo tehnologije peletov (polnilnih pip, vsipnih jaškov in 
novega dimnika), je potrebno preveriti lokacijo obstoječe meteorne kanalizacije ter 
drenaže na S strani ter jo po potrebi prestaviti. Pred izvajanjem zemeljskih del je 
potrebno paziti tudi na morebitne ostale podzemne instalacije ter jih prav tako označiti, 
ustrezno zaščititi in po potrebi prestaviti. 

- Na delih objekta, kjer je obstoječa armatura vidna, je potrebno le to ustrezno sanirati 
(izvesti premaz z ustrezno zaščitno maso).  

- Na delih objekta, kjer se pojavlja kapilarni dvig (J fasada), je potrebno le to ustrezno 
sanirati.  

- V bližini vseh instalacij in napeljav je potrebno vsa dela izvajati s povečano pazljivostjo 
- Izvajalec mora poleg načrtov upoštevati tudi ostale načrte (elektro načrte, ogrevanje in 

prezračevanje je obdelano v načrtu strojnih instalacij). 
- Posebno pozornost je potrebno nameniti izvedbi hidroizolacije v območju strešnih 

oken. 
- Dimenzije in pozicije stavbnega pohištva je potrebno preveriti na objektu.  
- Vse eventulelne spremembe stavbnega pohištva oziroma odprtin zaradi dodatnega 

sloja fasade je potrebno uskladiti na mestu samem. 
- Glej tudi popise del v arhitekturnem delu projekta in načrta elektro instalacij ter strojnih 

instalacij (vključno s popisi). 
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Opombe za ponudnika - temeljne okoljske zahteve 
  
 - Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji, vgradnji oz. montaži naprav in 
proizvodov  upošteval rešitve iz projekta za izvedbo. 
 
 - Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, 
da se pri gradnji, vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov ne uporabljajo: 

* proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6)    
* notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C  
v vrednostih več kot: - 30 g/l, brez vode, za stenske barve, -250 g/l, brez vode, za 
druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, - 180 
g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša 
od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 
* materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za 
emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST 
EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986 
 

- Ponudnik mora podati tudi izjavo, da bo pri sami gradnji zagotovil izpolnjevanje zahtev. 
- Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil uporabo gradbenih 
proizvodov, pri  katerih emisije hlapnih organskih spojin ne presegajo vrednosti, določenih v 
evropskem standardu za  določevanje emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, 
SIST EN ISO 160001-11 ali v  enakovrednem standardu. 
 - Ker se pri gradnji uporablja les in lesna tvoriva, mora ponudnik k ponudbi priložiti ustrezna 
dokazila: 

* potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I ali     
* potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa,   
* ali potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana 
institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001    
* ali sistema upravljanja EMAS, ali - dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je 
podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, 
* ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da se uporablja primeren les iz zakonitih 
virov. 
 

- Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja uporavljalca stavbe. Po 
končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energetsko 
učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe 
zagotovi doseganje načrtovane porabe energije.  
 
- Ponudnik mora: 

* pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način 
zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno 
dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne 
prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829; 
* najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo 
proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo 
naročnikove zahteve. 
 

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na temeljne 
okoljske zahteve, na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik 
ustrezne posotpke za njeno prekinitev. 
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Okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju so obvezni del 
razpisne dokumentacije in so v skladju s tretjo alinejo prvega odstavka 4. Člena Uredbe 
o zelenem javnem naročanju pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnika. Ponudbo, 
ki ne bo izpolnjevala pogojev – temeljnih okoljskih zahtev. Bo naročnik izločil. 
 
ZAKLJUČEK 
 
V projektu za izvedbo energetske sanacije Osnovne šole podčetrtek so zajeta vsa dela, ki so 
potrebna in smotrna za kvalitetno in učinkovito izvedbo predlaganih ukrepov Raširjenega 
energetskega pregleda. Vse med gradnjo poškodovane površine bodo vzpostavljene v 
prvotno stanje. Vgrajeni materiali bodo imeli ustrezne certifikate oz. izjave o skladnosti, kar bo 
dokazal izvajalec z dokazilom o zanesljivosti. 

 
Trbovlje, oktober 2012             
 
 

    Projektiral:        Odgovorni projektant: 
 
Domen Barovič, univ.dipl.inž.arh.                             Polona ŽILNIK, univ.dipl.inž.arh. 
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1.4.2 POPIS DEL S KOLIČINAMI  
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1.5 GRAFIČNE PRILOGE  
 
1.5.01 Trakt A – Tloris pritličja                                                                                  M1:75 

1.5.02 Trakt B – Tloris pritličja                                                                                  M1:75 

1.5.03 Trakt C – Tloris pritličja                                                                                            M1:75 

1.5.04 Trakt A – Tloris nadstropja                                                                            M1:75 

1.5.05 Trakt B – Tloris nadstropja                                                                                      M1:75 

1.5.06 Trakt C – Tloris nadstropja                                                                                      M1:75 

1.5.07 Trakt A – Tloris podstrešja (knjižnica)                                                                     M1:75 

1.5.08 Trakt B – Tloris neizkoriščenega podstrešja                                                           M1:75 

1.5.09 Trakt A – Tloris strehe                                                                                             M1:75 

1.5.10 Trakt B – Tloris strehe                                                                                             M1:75 

1.5.11 Trakt C – Tloris strehe                                                                                             M1:75 

1.5.12 Prerez A1-A1                                                                                                           M1:75 

1.5.13 Prerez B1-B1                                                                                                           M1:75 

1.5.14 Prerez C1-C1                                                                                                          M1:75            

1.5.15 Prerez C2-C2                                                                                                          M1:75 

1.5.16 Južne fasade                                                                                                         M1:100 

 1.5.17 Severne fasade                                                                                                     M1:100 

1.5.18 Trakt A – vzhodna in zahodna fasada                                                                   M1:100 

1.5.19 Trakt B – vzhodna in zahodna fasada                                                                    M1:100 

1.5.20 Trakt C – vzhodna in zahodna fasada                                                                   M1:100 

1.5.21 Trakt A - Detajli                                                                                                        M1:20 

1.5.22 Trakt B - Detajli                                                                                                        M1:20 

1.5.23 Trakt C - Detajli                                                                                                       M1:20 

1.5.24 Sheme oken in vrat                                                                                                 M1:75 

1.5.25 Tloris kleti – Vrtec, Prerez V1                                                                                  M1:75 

1.5.26 Vsipni jaški            M1:25 
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