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1. TEHNIČNO POROČILO - OGREVANJE 
 
 
Na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani se prenovi hišniško stanovanje v 1.nadstropju   
šole v prostore knjižnice. Ogrevno omrežje za radiatorsko ogrevanje prenovljenih 
prostorov knjižnice se bo priključilo na glavno obstoječe razvodno omrežje pod stropom, 
nato se bo cevovod vgradil v zidni utor ter spustil v tlak prostorov. V tlaku prostorov se 
bo položil nov razvod ogrevnega omrežja s sredinskimi priključki na radiatorje iz stene.  
 
Stanje zunanjega zraka: 
    - minimalna zunanja temperatura za izračun zimske transmisije je  -13°C  
      (Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 52/2010 
      ter tehnične smernice TSG-1-004 Učinkovita raba energije) 
    - maksimalna zunanja temperatura poleti je +34°C. 
 
Transmisijski izračun toplotnih izgub je izdelan po SIST EN 832. Upoštevano je: 
zunanja računska temperatura -13°C za Ljubljano, dodatki za znižano ogrevanje, odprta 
lega objekta v normalno vetrovni pokrajini.  
 
Regulacija ogrevne vode je v obstoječi toplotni postaji in se regulira v odvisnosti od 
zunanje temperature zraka.  
 
V objektu je obstoječ ogrevalni sistem  z obstoječo toplotno postajo, priključeno na 
omrežje JP Energetika Ljubljana  in sicer 
radiatorsko ogrevanje (temperaturni režim 70°/50°C).  
 
Razdelilno omrežje ogrevne vode za prenovljene prostore je predvideno iz alumplast 
cevi z izolacijsko negorljivo oblogo iz materialov, ki ustrezajo protipožarnim zahtevam 
po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja. Priključek ogrevnega 
omrežja za nove radiatorje je na obstoječ razvod pod stropom prostora, nato se izvede 
spust cevovoda v tlak, razvod ogrevnega cevovoda je nato pa v tlaku etaže s priključki 
na radiatorje iz stene.  
 
Obstoječi radiatorji in vsi vidni obstoječi cevni razvodi se demontirajo ter odpeljejo na 
trajno deponijo. 
 
Raztezanje sistema je izvedeno z zaprto raztezno posodo, ki je v sklopu obstoječe 
toplotne postaje. Odzračevanje sistema je z radiatorskimi odzračevalnimi ventili na 
radiatorjih. Kot grelna telesa so predvideni jekleni ploščati radiatorji z vgrajenimi 
termostatskimi  ventili.  
 
Po zaključni montaži, pred pleskanjem in zazidavo zidnih prebojev, je izvesti hladni 
tlačni preizkus s tlakom 4 bar. Po dovršitvi celotne instalacije, izpiranjem omrežja in 
priključitvi na kotel in toplotno postajo centralnega ogrevanja, je potrebno izvesti še 
toplotni preizkus in sistem uregulirati. 
 
O kontrolnih meritvah se izdela zapisnik. Ob predaji naprav je seznaniti posluževalno 
osebje s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem naprav ter izdelati o tem pismena 
navodila. 
 



2. TEHNIČNO POROČILO - VODOVOD 
 
 
Na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani se hišniško stanovanje preuredi v knjižnico, 
kjer se obstoječe sanitarije demontirajo – odstranijo. Izvede se priključek hladne vode 
za kuhinjsko korito v čajni kuhinji. Sanitarna pitna voda za objekt je priključena na 
omrežje krajevnega vodovoda preko obstoječega priključka in obstoječega 
kombiniranega vodomernega števca v zunanjem vodomernem jašku. 
Obstoječi sanitarni elementi, ki so bili vgrajeni v hišniškem stanovanju, se demontirajo 
ter odpeljejo na trajno deponijo. V novem kabinetu se vgradi kuhinjsko korito. Priključek 
hladne vode in odtok se izvedeta na obstoječo instalacijo. Pod koritom se vgradi 
pretočni bojler. 
 
Vsi obstoječi razvodi sanitarne vode se morajo odstraniti, preprečiti nastanek mrtvih 
vodov in s tem legionele. 
 
Razpoložljivi računski tlak v omrežju krajevnega vodovoda je na mestu odjema 
predvidoma 3,5 bara nadtlaka. Glavno razvodno vodovodno omrežje hladne vode se 
priključi na obstoječ razvodom v tlaku nadstropja. Notranje vodovodno omrežje tople in 
hladne vode v sanitarnem prostoru je predvideno iz Pe univerzalne večplastne cevi s 
toplotno izolacijo, ki je deklarirana za pitno vodo. Upoštevajo se standardi za plastične 
cevovode za pitno vodo. Glavno razvodno omrežje hladne vode je speljano v tlaku,  
priključki pa v zidnih utorih in zazidani. 
 
Priključki na horizontalno fekalno kanalizacijo so iz cevi umetnih materialov in ustreznih 
fazonskih kosov. Odtok od kuhinjskega korita je iz cevi iz umetnih materialov. 
 
Po zaključni montaži cevovodov hladne vode je potrebno pred izoliranjem, zazidavo in 
zasutjem cevovodov izvesti tlačno preizkušnjo vodovodnega omrežja in sicer s 
preizkusnim tlakom 10 barov nadtlaka. 
 
Preizkusni tlak mora biti merjen na najnižjem mestu instalacije. Preizkus naj traja 
najmanj 1 uro. Vse netesnosti je potrebno odpraviti s pritegovanjem fitingov ali s 
ponovno montažo netesnega dela. 
 
Ob preizkusu mora biti sestavljen zapisnik – atest. Šele po uspešno opravljenem 
tlačnem preizkusu se lahko cevi izolirajo, zazidajo oziroma zasujejo. 
 
Po končani montaži je potrebno izvesti regulacijo iztočnih armatur s pomočjo kotnih in 
podometnih regulacijskih ventilov. Zahtevani iztočni tlak znaša 1,0 bar. 
 
Pred uporabo je potrebno izvesti dezinfekcijo cevovodov. Upoštevajo se mikrobiološki 
parametri in parametri preizkušanja pitne vode ter število vzorcev. 
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