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1.3 TEHNIČNO POROČILO 
 

Splošna opomba! Za vse v projektu navedena komercialna imena velja, da so navedena kot primer zagotavljanja 
minimalnih potrebnih tehničnih karakteristik, kvalitete in izgleda in se jih lahko zamenja z vsaj enakovrednim 
proizvodov v smislu izgleda, tehničnih karakteristik in kvalitete.  

 
1. SPLOŠNI OPIS  
 

Predmet projekta je energetska sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča na Škofijah.  
Zgrajena je bila leta 1977 in obsega cca. 2.700 m2 bruto površine. Gre za tlorisno in višinsko 
(konfiguracija terena v naklonu - terase) zelo razčlenjeno pritlično montažno gradnjo (Marles) na 
masivnem armiranobetonskem podstavku. Stavba je funkcionalno razdeljena na nižje in višje 
oddelke ter na upravni in gospodarski del. Naklon dvokapnih streh posameznih segmentov je 
17,50º. 
 
V sklopu šolske stavbe je tudi preko hodnika povezana samostojna telovadnica, ki ima okvirno 
jekleno nosilno konstrukcijo. Na zunanji strani je nosilna konstrukcija obložena z enakimi 
montažnimi fasadnimi elementi kot preostali del stavbe. 
 
V obdobju od izgradnje pa do danes so bila na stavbi opravljena le najnujnejša vzdrževalna dela 
in odprava napak. Obsežnejših konstrukcijskih posegov ni bilo. 
 
Na stavbi so prisotne  hude težave z vlago, vdorom meteorne vode, dotrajanimi instalacijami, 
stavbnim pohištvom, toplotnimi izgubami in podobnim. Mestna občina Koper je zato z naročilnico 
štev. 210/2009 z dne 04.02.2009 pri podjetju Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, 
Ljubljana, naročila pregled stanja obodnih in etažnih konstrukcij ter nosilne konstrukcije s 
strokovnim mnenjem, skladno s ponudbo štev. 53/2009 z dne 28.01.2008.  
 
Pregled stavbe, vključno s sondiranjem temeljev, sten, tlakov, stropa in strehe je bil narejen dne 
16.02.2009. Za potrebe izdelave Poročila so imeli na voljo naslednjo projektno dokumentacijo: 
 
- OŠ Škofije, tehnična dokumentacija (arhitektura, statika), PGD, Projektivni biro studio Izola, 
štev. proj. 7605, vodja proj. Rebec Jadran, univ.dipl.inž.arh., april 1976. 
 
V sklopu energetske sanacije in z njo povezanih del, se na objektu izvedejo tudi dela, ki niso 
neposredno povezana z energetsko sanacijo. Te so: 
- povečava vetrolova pri kuhinji 
- sanacija sanitarij višje stopnje in telovadnice 
Skladno z navodili iz javnega razpisa "Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti 
lokalnih skupnosti" so stroški za izvedbo teh posegov neupravičeni in kot taki ločeno ovrednoteni 
v projektantskem predračunu s predizmerami. 
 
 
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Ugotovitve ob pregledu projektne dokumentacije in stavbe 
 
Zasnova, sestava in ohranjenost materialov posameznih konstrukcij  se je preverjala z vizualnim 
pregledom in sondiranjem, v sklopu katerega je bilo narejenih skupaj 13 globinskih sond. 
Rezultati so bolj podrobno opisani v Poročilu o pregledu stavbe OŠ Oskarja Kovačiča v Škofijah s 
strokovnim mnenjem o stanju obodnih in etažnih konstrukcij ter nosilne konstrukcije (naročilnica 
št. 210/2009, z dne 04.02.2009). 
 
Povzetek poročila: 
 
Armiranobetonski podstavek, temelji in oporni zidovi 
Po projektni dokumentaciji naj bi bilo temeljenje izvedeno plitvo na mreži pasovnih temeljev v 
flišni osnovi z minimalno globino temeljenja 1,0 do 1,2 m. Armiranobetonski podstavek montažne 
stavbe je klasične zasnove s pasovnimi armiranobetosnkimi temelji (MB 15 oziroma C 12/15) in 
podložne armiranobetonske talne plošče debeline minimalno 10 cm (MB 20 oziroma C 16/20). 
Hidroizolacija temlejne plošče je bitumenska. 
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Na mestih višinskih skokov med posameznimi deli stavbe (nagnjenemu terenu prilagojena 
arhitektura) so oporni armiranobetonski zidovi debeline 20 cm. Šolska telovadnica ima 
najverjetneje točkovne armiranobetonske temelje, kar pa zaradi predvidoma velike globine 
temeljenja ni bilo preverjeno. 
 
Nosilna konstrukcija telovadnice 
Nosilna konstrukcija telovadnice je jeklen prostorski okvir. Tvorijo jo konzolno v armiranobetonske 
točkovne temelje vpeti jekleni stebri, ki so medsebojno povezani z jeklenimi vmesnimi vezniki in 
na vrhu s prekladami, na katerih slonijo jekleni strešni povezniki. Konstrukcija je zavetrovana z 
jeklenimi palicami z napenjalkami. 
 
Montažni stenski elementi 
Vertikalno nosilno konstrukcijo šolske stavbe tvorijo montažni stenski elementi sistema Marles 
(zunanji polni stenski elementi, okenski elementi in predelne stene), ki s povezavo prek stropnih 
elementov in zavetrovanjem enakomerno prevzamejo tako vertikalno obtežbo stropa in strehe, 
kot tudi horizontalno obtežbo vetra in potresa ter jo prenesejo na armiranobetonski podstavek. 
Zunanji montažni stenski elementi so debeli 13 cm, široki večinoma 120 cm in ponekod tudi 60 
cm ali 95 cm, visoki pa so cca. 300 cm (2960 mm). Predelne stene so debele 10 ali 14 cm prav 
tako široke 120 cm oziroma 60 cm. 
 
Nosilni del montažnih stenskih elementov je lesen okvir, kateremu dodatno togost zagotavlja na 
okvir pribita iverica. Elementi so na zgornjem in spodnjem robu povezani z lesenima vencema. 
Glede na projektno dokumentacijo je spodnji venec zunanjih sten na razdaljah 1,20 m na stikih 
dveh stenskih elementov sidran v armiranobetonski podstavek, v podstavek pa so sidrani tudi 
spodnji horizontalni elementi lesenih okvirjev montažnih elementov.  
 
Streha in strop proti podstrešju 
Strešni povezniki posameznih delov šolske stavbe so izdelani iz lesa kot palični nosilci, pri čemer 
so stiki povezani z ježevkami. Razporejeni so v rastru 1,20 m, enako kot sidranje stenskih 
elementov v temelj. Na spodnji pas strešnih poveznikov je pritrjena stropna konstrukcija, ki je 
sestavljena iz toplotne izolacije, parne zapore, iverice in mavčno-kartonskih plošč. Naklon strehe 
dvokapnice je 17,50º. 
 
Streha nad glasbeno učilnico je prekrita še z originalno kritino iz t.i. "mediteranskih" betonskih 
strešnikov, ki ležijo na lesenih letvah. Streha nad večnamenskim prostorom je bila pred časom na 
novo prekrita z enkovrednimi betonskimi strešniki, pod katerimi je bila vgrajena tudi rezervna 
kritina, ki leži na lesenem opažu. Ob tem so bile zamenjane tudi obrobe, žlebovi in odtoki. Na 
podlagi ugotovitev s pregleda terena, je bila kritina zamenjana že na več kot eni tretjini celotne 
strehe. Po dobljenih podatkih se zamakanje na nesaniranem delu strehe občasno pojavlja 
predvsem zaradi mehanskih poškodb, ki jih povzročajo osebe, ki nepooblaščeno hodijo po strehi. 
Zamaka pa tudi streha, ki je bila pred leti na novo prekrita. 
 
Stavbno pohištvo 
Okna so vstavljena v modularne elemente širine 120 in 95 cm, ki so enaki polnim zunanjim 
elementom. Višina parapeta je 85, 131 in 191 cm. Originalna okna so lesena, vezana; 
zastekljena so s steklom debeline 3 mm. Okna so 2x pleskana in 1x lakirana. Okovana so s 
sodobnim kvalitetnim vrtljivim okovjem s centralno zaporo. 
Fiksna zasteklitev na JV steni telovadnice je iz dvojnega kopilit stekla; pod stropom so vstavljena 
3 kovinska okna dimenzije 100 x 100 cm. Kovinsko nosilno ogrodje za kopilit in okna je 1x 
minizirano in 2x pleskano. 
Vhodna vrata so iz masivnega smrekovega lesa. 
 
Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je dobra polovica oken še originalnih, medtem ko so bila 
ostala že zamenjana. Okna v učilnicah so zaščitena s plastičnimi roletami, v ostalih prostorih pa v 
glavnem samo z notranjimi senčili. 
Nova okna so iz aluminijastih profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Okna so bila vgrajena v 
dveh fazah. Zasteklitev je povsod iz dvoslojnega izolacijskega stekla (t.i. termopan).  
Večina originalnih lesenih vhodnih vrat je bila že zamenjana z novimi aluminijastimi vrati, ki so 
prav tako zastekljena z enojnimi stekli. 
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Zaključne obloge 
Azbestno-cementne (salonit) plošče na fasadi so bile obdelane s tankoslojnim plastičnim ometom 
(kot Chromoakril), ki je bil nato prebarvan s fasadno barvo. 

 
 

Vse opisane težave v Poročilu o pregledu stavbe OŠ Oskarja Kovačiča v Škofijah s strokovnim 
mnenjem o stanju obodnih in etažnih konstrukcij ter nosilne konstrukcije (naročilnica št. 
210/2009, z dne 04.02.2009) bi bilo moč odpraviti v okviru energetske sanacije. Mestna občina 
Koper je zato s pogodbo štev. 411-42/2013 oz. štev. izvajalca 57/2013 z dne 2.7.2013 pri 
podjetju Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana, naročila strokovno mnenje o 
primernosti nosilne konstrukcije objekta za izvedbo energetske sanacije z idejnimi smernicami za 
sanacijo, skladno s ponudbo štev. 415 / 2013 z dne 18. 6.2013. 
 
Vizualni pregled objekta je bil s strani Gradbenega inštituta ZRMK d.o.o. ter strokovnjaki podjetja 
Marles, ki je šolo leta 1977 tudi zgradilo, narejen dne 4.7.2013. Za potrebe izdelave strokovnega 
mnjenja so imeli na voljo naslednjo projektno dokumentacijo: 
 
- OŠ Škofije, tehnična dokumentacija (arhitektura, statika), PGD, Projektivni biro studio Izola, 
štev. proj. 7605, vodja proj. Rebec Jadran, univ.dipl.inž.arh., april 1976. 
 
Ravno tako jim je bilo v pomoč predhodno poročilo ZRMK (POROČILO o pregledu stavbe OŠ 
Oskarja Kovačiča v Škofijah s strokovnim mnenjem o stanju obodnih in etažnih konstrukcij ter 
nosilne konstrukcije, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., DN 2003187, marec 2009), katerega cilj je 
bilo ugotoviti stanje in zasnovo oziroma sestavo vseh obodnih in etažnih konstrukcij ter 
ustreznost nosilne konstrukcije za obstoječe obtežbe glede na negativen vpliv zamakanja. 
 
Cilj zadnjega vizualnega pregleda je bila identifikacija morebitnih dodatnih poškodb in 
dotrajanosti vgrajenih gradbenih materialov in proizvodov. Na podlagi ugotovitev in statičnih 
izračunov narejenih skladno z aktualnimi predpisi je v pričujočem poročilu podano strokovno 
mnenje o stanju in primernosti nosilne konstrukcije objekta Osnovne šole Oskarja Kovačiča v 
Spodnjih Škofijah za njeno nadaljno uporabo, tudi glede trajnosti, z ozirom na načrtovano izvedbo 
energetske sanacije šole. Na Gradbenem inštitutu ZRMK d.o.o. so pripravili tudi idejne smernice 
za sanacijo nosilne konstrukcije in izvedbo energetske sanacije. 
 
 
 



  

  

7 

 
Ugotovitve računske analize 
 
V smislu bivalnega udobja in porabe energije je šolski objekt nedvomno potreben obnove. V tem 
smislu se stanje konstrukcije glede na ugotovitve poročila iz začetka leta 2009 ni bistveno 
spremenilo. V vmesnem času so se še dodatno zaostrile zahteve oziroma priporočila, ki urejajo to 
področje. 
Glede računske kontrole nosilnosti in stanja nosilne konstrukcije je ZRMK sodeloval s 
predstavniki podjetja Marles, ki najbolje pozna konstrukcijski sistem objekta, saj so ga tudi 
projektirali in zgradili (glej poročilo Marles). 
 
Poročilo Marles (Maribor, 29.07.2013) 
 
Poročilo o stabilnosti montažnega objekta "šola Škofije" po energetski sanaciji objekta 
 
Predmet analize: potrebno je preveriti stabilnost objekta na obtežbo potresa in vetra po Eurocode 
predpisih, istočasno ugotoviti ali je možno objekt dodatno obremeniti z obtežbami, ki bodo 
posledica energetske sanacije objekta. 
Smernice za energetsko sanacijo objekta: 
Stavba se bo energetsko sanirala tako, da bo ( v kolikor bo to mogoče in zahtevano s strani 
investitorja) kot celota izpolnjevala zahteve iz PURES-a in sicer: 
 Dodatna izolacija ostrešja, predvidoma dodatno položena kamena volna DP5 v debelini 20 

cm, kar pomeni dodatna obremenitev 0,1 kN/m2 
 Dodatna fasadna izolacija v debelini 16 cm (neopor ali fasadna izolacija iz kamene volne 

skupaj z ometom). Dodatna obtežba 0,1 kN/m2 
Za kompletno energetsko sanacijo objekta bi bilo potrebno ustrezno izolirati tudi pod objekta proti 
temeljnim tlom. Pri tem nastane težava, saj bi bilo potrebno obstoječo koto ±0.00 dvigniti za 10 
cm, kar pomeni, da bi se zmanjšala etažna neto višina prostorov, pod dopustno vrednostjo iz 
pravilnika o gradnji javnih objektov. Zniževanje kote ±0.00 pod obstoječa finalna tla (da bi 
zadržali potrebno neto višino prostorov), bi bilo nesmiselno, saj bi bila vrednost gradbenih del 
zelo visoka in neracionalna (prestavljanje kompletnih instalacij na nižjo koto). 
 
Razen energetske sanacije, je potrebno sanirati tudi zunanje in notranje stene na mestih, ki so 
bila izpostavljena zatekanju meteorne vode. V kolikor je od zamakanja preteklo že več kot pol 
leta, je potrebno samo prekontrolirati s sondami, ali je izolacija v leseni konstrukciji še vedno 
mokra, v kolikor so poškodbe od vlage stare manj kot pol leta je potrebno postopati po sledečem 
vrstnem redu: 
 Pri zunanjih stenah, je potrebno najprej iz zunanje strani odstraniti salonitne plošče in 

pergamin lepenko in šele na to preveriti ali je morda izolacija v stenah mokra. V kolikor je 
izolacija mokra, jo je potrebno zamenjati z novo izolacijo.  

 Pri notranjih stenah se mora na mestih, v primeru poškodb od vode najprej odstraniti 
mavčno kartonska plošča in nato še iverica. V kolikor je izolacija mokra jo je potrebno 
zamenjati. 

Predlog za večjo energetsko učinkovitost: 
 Strop objekta, je možno energetsko sanirati z različnimi tipi toplotnih izolacij. V danem 

primeru, bi po izkušnjah bila naj ekonomična varianta z nasipano celulozo. Pri tem posegu 
ni potrebno odstranjevati obstoječe pergamin lepenke, ni dolgo trajnega transporta 
izolacijskega materiala skozi odprtino poteznih stopnic. Celuloza se v tem primeru nasipuje 
preko 120mm debele cevi. Material se dozira iz zunanjosti objekta. Priporoča se debelina 
nasipane celuloze vsaj 20 cm končne debeline z gostoto ρ≥30 kg/m3. Nasipana celuloza 
se vgradi do debeline (zaradi posedanja pri zagotovitvi veterne ovire) končna debelina 
+10%. Po nasipavanju se površina namoči z vodo, tako, da se na površini tvori kartonska 
skorja, ki zagotavlja požarno odpornost B-s2-d0. 

 Zunanje stene: obstoječe stene že imajo vgrajeno 8 cm debelo izolacijo iz kamene volne, 
zato predlagamo, da se na obstoječo oblogo nalepi 16 cm debela izolacija iz neopor-ja z 
Λ=0,032W/m2xK. 

 Zamenjava stavbnega pohištva po zahtevah iz PURES-a 
 
Trajnost objekta: na osnovi ogleda in na osnovi kvalitetno izvedene energetske sanacije, je po 
izkušnjah vsaj 30 let, kar je seveda odvisno od rednega in skrbnega vzdrževanja objekta (kritina, 
kleparska dela, fasada, stavbno pohištvo). 
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Preverba objekta na obremenitve vetra in potresa po Eurocod predpisih na osnovi dodatne 
obtežbe ki bo delovala po  energetski sanaciji pokaže, da je obstoječi objekt v celoti izpolnjuje 
zahteve po stabilnosti tudi oi novih zahtevah iz Eurocod predpisov. 
Glede vertikalne obremenitve na temeljna tla se je računska obremenitev snega po predhodnem 
statičnem izračunu iz 0,75 kN/m2 zmanjšala po standardu SIST EN 1991-1-3: 2004(5.1) na 0,24 
kN/m2, kar predstavlja manjšo vertikalno obremenitev, kljub dodatni obremenitvi z materiali za 
energetsko sanacijo objekta, kot je bila predvidena pred gradnjo objekta. Smatram, da so 
obremenitve na temeljna tla v območju dopustnih obremenitev. 
 
 
Maribor, 29.07.2013 

 
         Pripravil: 
         Željko Vene UDIG 

 
 
V poročilu na podlagi računske analize ugotavljajo, da je horizontalen vpliv vetra višji od 
horizontalnega vpliva potresa, pri čemer sta oba določena skladno z aktualnimi standardi 
Evrokod. Pri tem je nosilnost objekta v horizontalni smeri znatno višja od merodajnega vpliva 
vetra. Poleg tega so računsko kontrolirali nevarnost dviga strehe ob močnem vetru. Stabilnostni 
pogoj je izpolnjen, seveda pa morajo biti kritina in letve ustrezno pritrjeni. Objekt zadosti tudi 
vsem ostalim kriterijem glede nosilnosti ob predpostavljenih višjih obremenitvah zaradi dodatnih 
slojev, vgrajenih zaradi energetske sanacije. 
 
Strokovno mnenje ZRMK (Ljubljana, 18.06.2013) o primernosti nosilne konstrukcije objekta za 
izvedbo energetske sanacije z idejnimi smernicami za sanacijo 
 
Globalna statična analiza je pokazala, da glede nosilnosti in stabilnosti energetsko saniran objekt 
(kot tudi obstoječ objekt) zadosti zahtevam aktualnih standardov Evrokod, katerih uporabo 
predpisuje Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005). 
 
Na podlagi vizualnega ogleda in poznavanja tovrstnih objektov je bilo ugotovljeno, da bo v 
primeru kakovostno izvedene energetske sanacije trajnost objekta še vsaj 30 let, seveda ob 
predpostavki rednega in skrbnega vzdrževanja. 
 
Na podlagi ugotovitev, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. podaja strokovno mnenje in idejne smernice 
za sanacijo nosilne konstrukcije ter izvedbo energetske sanacije: 
 
 Kota obstoječega temeljenja je najverjetneje na večjem delu objekta nad cono zmrzovanja. 

ker na objektu ni težav s temeljenjem, naj se ob podbetoniranju pod koto zmrzovanja 
razmisli samo na tistih delih objekta, kjer bodo izvajani morebitni izkopi za izolacije oziroma 
drenažo ali seveda na mestih, kjer bi bilo to potrebno zaradi povečanja obtežb. V 
nasprotnem, zagotavljanje večje globine kote temeljenja ob izkustveno zadovoljujočem 
temeljenju predstavlja nesorazmerno obsežen in drag poseg. 

 Obstoječe tlake, pod katerimi ni toplotne izolacije, bi bilo v primeru zagotavljanja vseh 
zahtev Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES, Uradni list RS, št. 52/2010) 
potrebno v celoti odstraniti in nadomestiti z novimi. Pod novimi tlaki bi morali vgraditi min. 
10 - 15 cm debelo plast toplotne izolacije in ob tem preko obstoječe vgraditi dodatno plast 
hidroizolacije. Zaradi posledično višjih tlakov bi bilo potrebno - če bi hoteli, da ostane svetla 
višina prostorov enaka - celotno montažno konstrukcijo dvigniti za cca. 10 - 15 cm in jo 
postaviti na nov  temelj. Slednje po našem mnenju predstavlja preobsežen poseg v okviru 
sanacije objekta, tako da je potrebno razmisliti o smotrnosti in načinu izpolnjevanja teh 
zahtev. 

 Na mestih zamakanja je potrebno sanirati zunanje in notranje stene. Postopek je 
podrobneje opisan v priloženem poročilu. Ocenjujemo, da je obseg konstrukcije, ki jo bo 
potrebno sanirati, manjši od 10 % celote. 

 Obstoječe azbestno-cementne plošče, ki so zdravju škodljive, bi morali v vsakem primeru 
odstraniti in jih nadomestiti s sodobnimi brezazbestnimi ploščami.Preko tega se lahko nato 
vgradi še dodatno plast toplotne izolacije debeline min. 10 – 20 cm, katero bi morali na 
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koncu zaščiti s tankoslojnim armiranim ometom oziroma novimi fasadnimi ploščami; ob tem 
bi morali zamenjati tudi vsa preostala lesena okna, žaluzije, okenske police, itd. 

 Preko obstoječe toplotne izolacije na podstrešju bi morali vgraditi dve plasti izolacije skupne 
debeline min. 15 – 20 cm, oziroma najbolje kar z nasipano celulozo, kot je detajlneje 
opisano v prilogi. 

 Na strehi bi morali zamenjati še vso preostalo kritino in pod njo vgraditi tudi rezervno kritino 
na lesenem opažu. Ob tem bi morali zamenjati tudi vse žlebove, pločevinaste obrobe, 
svetlobne kupole, ipd. 

 Priporočljivo bi bilo zamenjati tudi vsa notranja vrata in sanitarno keramiko, vgraditi nove 
talne obloge ter celovito sanirati oziroma zamenjati vse stenske obloge. 

 Na objektu bi morali na novo izvesti oziroma predelati tudi praktično vse inštalacije. 
 

 
Nekateri predlagani posegi so podrobneje opisani v priloženem poročilu Marles. 

 
 
 
 
 
  Pripravil: 

 mag. Mihajlo POPOVIĆ, univ.dipl.inž.grad. 

 
 
 



  

  

10 

 
 
OPIS PREDVIDENEGA STANJA 
 
Objekte se energetsko sanira.  
 
V smislu energetske sanacije se izvede: 
 dodatna toplotna izolacija celotnega ovoja objekta (10 cm Knauf Insulation Unifit 035 ali 

enakovredno (na mestu obstoječe dotrajane kamene volne debeline 7,0 cm), 20 cm Knauf 
Insulation KFL (FPPL) ali enakovredno), 

 zamenjava vsega stavbnega pohištva vključno z zamenjavo zunanjih in notranjih okenskih 
polic zaradi povečanja debeline fasadnega sloja, zunanjih senčil in prezračevalnih rešetk, 

 toplotna izolacija strehe se izvede le nad prtostorom kuhinje in večnamenskega prostora 
nižje stopnje in sicer med in pod nosilno konstrukcijo z 20 cm Knauf Insulation Unifit 035 ali 
enakovredno, 

 izvede se dodatna izolacija tal podstrešja in sicer z 25 cm vpihane celuloze z gostoto ρ≥30 
kg/m3. Nasipana celuloza se vgradi do debeline (zaradi posedanja pri zagotovitvi veterne 
ovire) končna debelina +10%. Po nasipavanju se površina namoči z vodo, tako, da se na 
površini tvori kartonska skorja, ki zagotavlja požarno odpornost B-s2-d0), 

 zamenjava obloge poševnega stropa v večnamenskem prostoru nižje stopnje zaradi 
izvedbe toplotne izolacije strehe v naklonu, 

 demontaža in ponovna montaža novih odtočnih elementov zaradi izvedbe izolacije strehe in 
povečanja fasadnega ovoja zidov, 

 prestavitev oz. prilagoditev peskolovov zaradi povečanja debeline fasadnega ovoja, 
 zamenjava krovsko kleparskih elementov zaradi povečanja debeline fasadnega ovoja ter 

manjše prestavitve ali prilagoditve drugih elementov kot npr. jaški ob fasadi, ograje tik ob 
fasadi, betonski robniki, betonski ali asfaltni tlak,... 

 zaradi dotrajanosti se zamenja celotna obstoječa kritina  
 demontaža in ponovna montaža strelovodne instalacije zaradi izvedbe toplotne izolacije 

streh in fasadnega ovoja, 
 demontaža in ponovna montaža obstoječih električnih naprav in napeljav zaradi izvedbe 

toplotne izolacije fasade, 
 demontaža in ponovna montaža kanalskih in cevnih razvodov ter naprav zaradi izvedbe 

toplotne izolacije fasade; 
 
Zaradi zamakanja instalacij v sanitarijah se v celoti prenovijo sanitarni vozli višje stopnje 
in telovadnice. 
 

Upoštevanje uredbe o zelenem javnem naročanju 
 
Glede na Uredbo o zelenem javnem naročanju mora delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo 
(brez notranje opreme), znašati vsaj 30% prostornine vgrajenih materialov oz. se lahko polovica 
obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (15% prostornine vgrajenih materialov) lahko nadomesti z 
gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III. Na objektu v sklopu 
energetske sanacije znaša predviden volumen vgrajenih materialov 1.168,20 m3. Torej je potrebno 
zagotoviti min. 50 m3 materialov iz lesa ali lesnih tvoriv in 50 m3 vgrajenih materialov s certifikatom 
tipa I ali III. To je pri objektu šole zagotovljeno tako, da se tla podstrešja izolira s termoizolacijo kot 
npr. Trendisol ali enakovredno, kar znaša 47,60 % vgrajenih materialov. Dodatno se na objektu 
predvidi vgradnja gradbenih proizvodov tipa I ali III in sicer: 
1. Pri izolaciji strehe v naklonu (toplotna izolacija iz mineralne volne (kanuf Insulation Unifit 035 ali 

enakovredno), kar znaša skupaj 58,69 m3 (5,02% volumna vgrajenih materialov), 
2. Pri izolaciji fasade s Knauf Insulation Unifit 035 ali enakovredno, v debelini 10 cm, kar znaša 

skupaj 116,19 m3 (9,95% volumna vgrajenih materialov), 
3. Pri izolaciji fasade s Knauf Insulation FKL (FPPL) ali enakovredno, v debelini 20 cm, kar znaša 

skupaj 232,39 m3 (19,89% volumna vgrajenih materialov), 
4. Pri izolaciji fasade podstrešja s Knauf Insulation FKL (FPPL) ali enakovredno, v debelini 14 cm, 

kar znaša skupaj 53,35 m3 (4,57% volumna vgrajenih materialov), 
5. Pri izolaciji fasade nadsvetlobe s Knauf Insulation FKL (FPPL) ali enakovredno, v debelini 6 cm, 

kar znaša skupaj 3,29 m3 (0,28% volumna vgrajenih materialov), 
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6. Pri izolaciji cokla s Fibran XPS Etics GT ali enakovredno, v debelini 24 cm, kar znaša skupaj 
21,43 m3 (1,83% volumna vgrajenih materialov) 
kar skupaj znaša 41,55% volumna vgrajenih materialov. V fazi projektiranja so nam vsi omenjeni 
proizvajalci poslali ustrezne certifikate. Pred vgradnjo mora izvajalec preveriti veljavnost 
ustreznih s certifikatom. V primeru zamenjava predvidenega materiala s tehnično enakovrednim 
materialov mora izvajalec zagotoviti, da bodo nadomestki izpolnjevali zahtevo iz Uredbe o 
zelenem javnem naročanju. 
Poleg navedenega mora izvajalec minimalno upoštevati še sledeče dele uredbe: 
Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in 
proizvodov se 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 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 
- barve, premazi za kovine,  
- 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. 
Način preverjanja:  
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

- tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so 
izpolnjene zahteve, ali 

- izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. 
Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati 
vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN 
ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. 
Kadar se pri gradnji:  
- nosilne konstrukcije, 
- ostrešja, 
- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in 
- stavbnega pohištva uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.  
Način preverjanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
-       potrdilo, da ima blago znak z aokolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, 
-       potrdilo FSC1 ali PEFC2 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 FLEGT3, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o  
        partnerstvu z EU, ali 
-       ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.  
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Tabelarični izračun zagotavljanja zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju 
 

MATERIALI m2 h kritina/m2 letvanje/m2 skupaj m3 % predvideni material 
Streha v 

naklonu (a) 2.444,77   0,04 0,005 109,97 9,41     
Streha v 

naklonu (a') 293,46 0,20     58,69 5,02 
Knauf Insulation Unifit 035 
(tip I ali tip III)   

Ravna streha 17,81       0,00 0,00     
Strop proti 

neogrevanemu 
podstrešju (N) 

(b) 791,11 0,25     197,78 16,93 
Trendisol: toplotna izolacija na 
osnovi celuloze 

Strop proti 
neogrevanemu 
podstrešju (V) 

(b) 1.020,07 0,25     255,02 21,83 
Trendisol: toplotna izolacija na 
osnovi celuloze 

Strop proti 
neogrevanemu 
podstrešju (T) 

(b) 413,05 0,25     103,26 8,84 
Trendisol: toplotna izolacija na 
osnovi celuloze 

Fasada (F1) 
1.161,93 0,10     116,19 9,95 

Knauf Insulation Unifit 035 (tip I 
ali tip III) 

Fasada (F1) 
1.161,93 0,20     232,39 19,89 

Knauf Insulation FKL (FPPL) 
(tip I ali tip III) 

Fasada 
podstrešja 

(F3) 381,08 0,14     53,35 4,57 
Knauf Insulation FKL (FPPL) 
(tip I ali tip III)   

Fasada 
nadsvetlobe 

(F2) 54,86 0,06     3,29 0,28 
Knauf Insulation FKL (FPPL) 
(tip I ali tip III)   

Fasada - cokel 
(F4) 89,31 0,24     21,43 1,83 

Fibran xps Etics GT (tip I ali tip 
III) 

Okna 414,04 0,04     14,49 1,24     
Vrata 58,38 0,04     2,34 0,20     

 
skupaj         1.168,20 100,00 

 
MATERIALI Skupaj 

m3 % 
od tega lesna 

tvoriva         556,06 47,60 
certifikat tip I 

ali tip III 485,35 41,55 
skupaj         1.041,41 89,15 
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2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 

SPLOŠNO: 
- Vsi odkapni robovi fasade so izvedeni z odkapnimi profili. 
- Parna zapora se 100% zatesni do vseh obodnih nosilnih konstrukcij s samolepilnim sistemskim 
trakom.  
- Fugirajo se vsi sloji mavčnih plošč. Pri fugiranju impregniranih plošč se uporabi izključno 
impregnirana fugirna masa. 

 
   2.1. KONSTRUKCIJA 
 

Poseg v nosilnost objekta ni predviden. Nosilno konstrukcijo tvorijo leseni montažni stenski 
elementi sistema Marles. Odstrani se zunanji fasadni sloj in obstoječa toplotna izolacija kot je 
opisano v nadaljevanju in prikazano v detajlih. 

 
   2.2. FASADA 
     

Zaključni sloj  fasade  izveden z granulacijo 1,5mm ter zariban s krožnimi gibi in NE 
vlečen!  
 

 Fasada s toplotno izolacijo iz mineralne volne    
 
Na fasadi si sledijo naslednje faze: 
1. menjava obstoječe dotrajane mineralne volne (d=7,0 cm) z novo d= 10,0 cm med lesenimi 

konstrukcijskimi stebriči 
2. namestitev mavčno vlaknenih plošč d= 1,50 cm  
3. lepljenje in sidranje (kot npr. Baumit SchlagDubel SD 8) po navodilih proizvajalca toplotno    
izolacijskega sloja v debelini 20 cm (mineralna volna)  
4. izvedba zaključnega sloja po sistemu kot npr. Baumit Star ali enakovredno:     
                                
- lepilo Baumit StarContact za lepljenje in armiranje (poraba lepila 12 kg) 
- mrežica Baumit StarTex 
- osnovni premaz Baumit UniPrimer 
- zaključni sloj Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
 
OPOMBA: Fasadne rešetke na koti podstrešja (prezračevanje podstrešja) se zamenja z 
enakimi novimi - postavljene morajo biti nad nivo nove izolacije tal podstrešja! 
 
Vsi barvni odtenki fasadnih elementov po izbiri projektanta in barvni študiji. 
 
2.3. COKEL 
 
Obnova cokla si sledi v naslednjih fazah: 
1. Obstoječi betonski cokel – priprava podlage: čiščenje in odprašitev  
2. izvedba sidranja (kot npr. Baumit SchlagDubel SD 8) po navodilih proizvajalca 
3. izvedba toplotno izolacijskega sloja v debelini 24 cm (XPS) po sistemu kot npr. Baumit Star do 
višine min. 35 cm , priporoča se do 50cm (=višina 1 plošče):         
  - lepilo Baumit StarContact za lepljenje in armiranje 
  - mrežica Baumit StarTex 
   - osnovni premaz Baumit UniPrimer 
  - zaključni sloj Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
 
OPOMBA: pri izvedbi toplotne izolacije fasade in cokla se obstoječi prodec odstrani, 
začasno deponira in po izvedbi fasade, ponovno nasuje. 



  

  

14 

 
2.4. STROP PROTI PODSTREŠJU 
 
Izolacija stropa si sledi v naslednjih fazah: 
1. Obstoječa bitumizirana pregamin lepenka 
2. Sestava novega sloja stropa: 
 toplotna izolacija - KVH les s certifikatom - na osnovi celuloze (kot npr. Trendisol ali 

enakovredno) v debelini 25 cm z gostoto ρ≥30 kg/m3. Nasipana celuloza se vgradi do 
debeline (zaradi posedanja pri zagotovitvi veterne ovire) končna debelina +10%. Po 
nasipavanju se površina namoči z vodo, tako, da se na površini tvori kartonska skorja, ki 
zagotavlja požarno odpornost B-s2-d0), 

 
 
OPOMBA: električne elemente (doze) na podstrešju je potrebno zaščititi z ognjeodporno 
termoizolacijo (npr. kamena volna) ali pa izvesti zaščito v obliki zaščitne škatle iz 2x 
mavčnokartonske plošče (2,5 cm) do višine, ki presega cca. 5 cm nivo posute toplotne 
izolacije, katera bi prekrivala posamezno elekt. dozo oz. sklop le-teh. Škatle naj bodo na 
vrhu prirejene za odpiranje ali pa se kot pokrov vstavi kos kamene volne. Število in točna 
pozicija se določi na kraju samem. 
 
2.5. STREHA  
 
Prenova strehe si sledi v naslednjih fazah: 
1. Obstoječe strešnike, letve za strešnike, strešno lepenko ter leseni opaž se odstrani. Leseni 
strešni nosilci "hidro-air" se ohranijo obstoječi. Odstrani se tudi poševni strop iz mavčno 
kartonskih plošč večnamenskega prostora nižje stopnje. 
2. Posamezne sestave strehe glej v sestavah na koncu tehničnega poročila: 
 
KRITINA 
- betonski strešnik (kot npr. Bramac Rimski strešnik ali enakovredno) 
- slemenjak s slemensko sponko 
- zračnik 
 
STRELOVOD 
- strelovodni slemenjak (s slemensko sponko) 
- strelovodni strešnik 
 
STREŠNI DODATKI 
- paropropustna folija (kot npr. Baumit UNIVERSAL ECO 2S ali enakovredno) 
- kapna rešetka (grabljice) 
- prezračevalni trak 5m 
- slemenski trak Figaroll plus 
- veterna spojka za strešnik - Euro spojka 
 
VZDRŽEVANJE / VARNOST NA STREHI 
- izstopno strešno okno (kot npr. Baumit Luminex TOP ali enakovredno) 
 
2.6. NADSTREŠEK GLAVNEGA VHODA 
 
Zaradi izvedbe toplotne izolacije fasade je potrebno predelati jekleno kovinsko konstrukcijo 
nadstreška nad glavnim vhodom. V celoti se zamenja tudi strešni panel s profilirano pločevino 
(kot npr. Trimoval TP 835 ali enakovredno). 
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2.7. VETROLOV PRI KUHINJI 
 
Obstoječi vetrolov se odstrani in se ga po navodilih statika (v nadaljevanju glej statični izračun - 
poročilo) na novo izdela. 

 
Statični izračun - poročilo 
Na vhodu v objekt se v vogalnem delu izvede novi vetrolov. Vetrolov se izdela iz jeklenih 
škatlastih profilov dimenzije 80/3mm iz jekla S235. Glavni nosilni stebri se na temelj pritrdijo s 
sidernimi vijaki ali pa se privarijo na predhodno vgrajene ploščice, ki se vgradijo v fazi betoniranja 
temelja v armirano betonski temelj. Pod stebri in obodnimi stenami se izvede pasovni temelj 
dimenzije 25/80cm iz betona C25/30, ki se armira z minimalno armaturo. Novi betonski temelj se 
sidra v obstoječi temelj objekta s sidernimi palicami, ki se uvrtajo v obstoječi temelj. 
 
Pripravil: Matjaž Filič u.d.i.g. IZS G-2766 
 
 
Na novo jekleno konstrukcijo se kot fasado vetrolova montira novo visoko izolacijsko stavbno 
pohištvo (glej shemo vetrolova in splošni opis shem). Vetrolov se poveča, posledično se sanira 
oz. poveča tudi tlak v vetrolovu (protizdrsna keramika). Sestava novega tlaka si sledi:  
- utrjen teren 
- podložni beton 10 cm 
- hidroizolacija 
- toplotna izolacija (stiropor 5 cm) 
- cementni estrih 6 cm 
- protizdrsna keramika 
Streha vetrolova se izdela iz izolacijskih strešnih panelov (kot npr. Trimoval TPO 1000 ali 
enakovredno). Odvodnjavanje strehe je izvedeno s horizontalnim žlebom ter vertikalno odtočno 
cevjo s prostim iztokom. 

 
 
2.10. METEORNO ODVODNJAVANJE 
 
Na vseh treh objektih se preseke novih žlebov in odtočnih cevi ohranja v obstoječih dimenzijah. 
Na mestu odtokov pri žlotah je potrebno predvideti varnostne prelive! Vse odkapne in zaključne 
pločevine, žlote, žlebovi in odtoki so iz ALU pločevine barvane po RAL, ki ga določi projektant. 
Nekatere peskolove je zaradi prilagoditve novi fasadi potrebno prestaviti. 

    
   2.11. STAVBNO POHIŠTVO 
 

Zunanje stavbno pohištvo je opisano v poglavju Sheme. Izvedbo tesnega priključka fasade na 
okenski okvir se izvede s kot npr.  FensterschlussProfil Flexibel ali enakovredno. 

    
 
   2.12. SANITARIJE 
 

Zaradi zamakanja instalacij se v sanitarijah višje stopnje in telovadnice v celoti prenovijo sanitarni 
vozli. V primeru poškodb od vode, je najprej potrebno odstraniti mavčno kartonske plošče in nato 
še iverice. V primeru, da je mokra tudi izolacija, se tudi ta zamenja. 
 
Obstoječi tlak (glej obstoječe sestave konstrukcij, tlaki, "c" - tlak v sanitarijah) se odstrani do 
hidroizolacije ter nadomesti z novim (glej nove sestave konstrukcij, tlaki, "c" - tlak v sanitarijah). 
 
V celoti se zamenja vsa sanitarna keramika, notranja vrata in okna, sanitarne kabine,...Na novo 
se izvede tudi prezračevanje sanitarij. 
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2.13. SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ 
 
 

Obstoječe sestave konstrukcij 
 
Opomba! Vse obstoječe sestave, ki se odstranijo oz. rušijo so označene z rdečo barvo!!! 
 

Horizontalne konstrukcije   

Tlaki     
 
 

c Tlak  v sanitarijah (višja stopnja in tlovadnica) debelina (cm) 

 Keramika (7,5/15/8 mm) 0,8 

 Pusta cementna malta 4,2 

 Cemenski estrih 5,0 

 Enoslojna bitumenska hidroizolacija iz bitumenskega traku z vložkom 
aluminijaste folije 

0,3 

 Hladni bitumenski premaz 
AB plošča 

- 
10,0 

 Nasutje  20,0 

d Tlak v učilnici za teh. In lik. pouk, večnamenska dvorana... debelina (cm) 

PVC talne plošče (50/50 cm) 0,2 

Poliuretansko lepilo 0,1 

Cementni estrih 8,0 

Enoslojna bitumenska hidroizolacija iz bitumenskega traku z vložkom 
aluminijaste folije 

0,3 

Hladni bitumenski premaz  

AB plošča 10,0 

Nasutje  20,0 

 
e Tlak v učilnicah,... debelina (cm) 

 Lamelni parket 1,2 

 Poliuretansko lepilo 0,1 

Cementni estrih 7,0 

Enoslojna bitumenska hidroizolacija iz bitumenskega traku z vložkom 
aluminijaste folije 

4,0 

Hladni bitumenski premaz - 

AB plošča 10,0 

Nasutje  20,0 

   

f .... debelina (cm) 

 Tapison  0,2 

 Lepilo - 

Cementni estrih 3,5 

Stiropor v PVC foliji 4,0 

Hidrozol 2+3 - 

AB plošča 10,0 

Nasutje  20,0 
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g ... debelina (cm) 

 pulastic 0,9 

 Izravnalni sloj - olma 0,3 

Cementni estrih 3,8 

Stiropor v PVC foliji 4,0 

Hidrozol 2+3 - 

AB plošča 10,0 

Nasutje  20,0 

   

h ... debelina (cm) 

 Zalikan beton v naklonu (3,5-5,0 cm) 5,0 

Stiropor v PVC foliji 4,0 

Hidrozol 2+3 - 

AB plošča 10,0 

   

i ... debelina (cm) 

 Plošče pran kulir 60/60 5,0 

 Cementni estrih 3,0 

 Podložni beton 5,0 

 nasutje 15,0 

 
j ... debelina (cm) 

 AB plošča 10,0 

 Omet 2,0 

   

k ... debelina (cm) 

 Asfaltbeton 4,0 

 Bitugramoz  5,0 

 Tampon  15,0 

 
 

Strehe in stropi     
 
 

a Streha v naklonu 17,5°  debelina (cm) 

Betonski strešniki (Tegola) 
Letve za strešnike (le ponekod) 
Bitumizirana strešna lepenka (le ponekod) 

- 
4,0 
0,04 

Lesen opaž (le ponekod) 2,0 

Leseni strešni nosilci »hidro-air« 15,0 

 
b Raven strop debelina (cm) 

Bituminizirana pergamin lepenka 0,1 

Toplotna izolacija (kamena volna) vmes lesene pasnice 48/130 mm 8,0 

Alu folija 0,04 

Iverna plošča 1,3 

Knin gips plošča 1,0 

 
n Ravna streha nad kurilnico debelina (cm) 

Hidroizolacija – bitumenska 2x5mm, zadnji sloj s posipom  0,1 

Naklonski beton (5-20 cm) 5,0 

AB plošča 15,0 
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m Raven strop nad kurilnico debelina (cm) 

Spuščen strop iz lesenih letev  2,5 

 
 

Vertikalne konstrukcije   

Fasade     
 
 

F1 Zunanji nosilni polni montažni elementi v rastru širine 120 cm in 
60 cm višine 296 cm, d=13 cm 

debelina (cm) 

Ravni salonit eternit 8 mm JUS B.C 4010 0,8 

zračni sloj – neprezračevan, vmes stojke 2,4 

Pergamin lepenka 1 mm JUS U.M 3220 0,1 

Zračni sloj – neprezračevan 0,5 

Kamena volna, vmes lesene stojke 44/100 mm 7,0 

ALU folija d= 0,04 cm 0,04 

Iverica  1,3 

Gips plošča (kningips) 1,0 

 
F2 Zunanji nosilni opečni zid d=25 cm debelina (cm) 

Omet 1,5 

Opeka 25,00 

  

F3 Zunanja montažna stena podstrešja debelina (cm) 

Salonitna plošča na leseni podkonstrukciji 0,8 

  

 
Notranje 

stene     
 
 

PS1 Notranje predelne stene - montažni elementi v rastru širine 120 
cm in 60 cm, d=10 cm 

debelina (cm) 

Gips plošča (kningips) 1,0 

Iverica  1,3 

Kamena volna  5,4 

Iverica  1,3 

Gips plošča (kningips) 1,0 
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Nove sestave konstrukcij 

Opomba! Vse obstoječe sestave so označene z modro barvo!!! 
 

Horizontalne konstrukcije   
 

Tlaki     
 
 

c Tlak  v sanitarijah (višja stopnja in tlovadnica) debelina (cm) 

 Keramika (20/20/8 mm) 0,8 
 Mikroarmirani cementni estrih C 16/20, hitrosušeči 7 dni, dilatiran od 

sten s stiropor trakom deb. 5mm 
5,0 

 PE folija (deb. 0,15 mm) 0,015 
 Stirodur plošče 4,0 
 Enoslojna bitumenska hidroizolacija iz bitumenskega traku z vložkom 

aluminijaste folije 
0,3 

 Hladni bitumenski premaz 
AB plošča 

- 
10,0 

 Nasutje  20,0 

 
Strehe     

 
a Toplotno neizolirana streha v naklonu 17,5° nad podstrešjem 

(strešna kritina odporna z zunanje strani Froof t1) 
debelina (cm) 

Betonski strešniki (kot npr. ali enakovredno BRAMAC Rimski   
strešnik) 

4,25 

Letve 4,0 x 3,0 cm za pritrjevanje strešnikov z Euro spojkami  3,0 
Letve zračnega kanala (5,0 x 5,0 cm) 5,0 
Sekundarna kritina - paroprepustna folija (kot npr. BRAMAC 
UNIVERSAL ECO 2S ali enakovredno) 

0,05 

Lesene opažne deske 2,0 
∑ 14,3  

 
a' Izolirana  streha v naklonu 17,5° nad podstrešjem kuhinje in 

večnamenskega prostora nižje stopnje 
(strešna kritina odporna z zunanje strani Froof t1) 

debelina (cm) 

Betonski strešniki (kot npr. ali enakovredno BRAMAC Rimski   
strešnik) 

4,25 

Letve 4,0 x 3,0 cm za pritrjevanje strešnikov z Euro spojkami  3,0 
Letve zračnega kanala (5,0 x 5,0 cm) 5,0 
Sekundarna kritina - paroprepustna folija (kot npr. BRAMAC 
UNIVERSAL ECO 2S ali enakovredno) 

0,05 

Lesene opažne deske 2,0 
Mineralna volna d= 20,0 cm (kot npr. KNAUF INSULATION Unifit 035 
ali enakovredno) med obstoječimi špirovci in novimi letvami (5,0 x 5,0 
cm) 

20,0 

Parna ovira (kot npr. KNAUF INSULATION LDS 0,02 ali 
enakovredno) 

0,04 

Lesene letve v rastru cca. 30,0 cm (5,0 x 3,0 cm) 3,0 
∑ 37,3  
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a'' Izolirana  streha v naklonu 17,5° večnamenskega prostora nižje 

stopnje (strešna kritina odporna z zunanje strani Froof t1) 
debelina (cm) 

Betonski strešniki (kot npr. ali enakovredno BRAMAC Rimski   
strešnik) 

4,25 

Letve 4,0 x 3,0 cm za pritrjevanje strešnikov z Euro spojkami  3,0 
Letve zračnega kanala (5,0 x 5,0 cm) 5,0 
Sekundarna kritina - paroprepustna folija (kot npr. BRAMAC 
UNIVERSAL ECO 2S ali enakovredno) 

0,05 

Lesene opažne deske 2,0 
Mineralna volna d= 20,0 cm (kot npr. KNAUF INSULATION Unifit 035 
ali enakovredno) med obstoječimi špirovci in novimi letvami (5,0 x 5,0 
cm) 

20,0 

Parna ovira (kot npr. KNAUF INSULATION LDS 0,02 ali 
enakovredno) 

0,04 

Lesene letve v rastru cca. 30,0 cm (5,0 x 3,0 cm) 3,0 
Mavčno kartonske plošče (d= 1,25 cm) na ALU podkonstrukcijskih 
profilih (27 x 60 mm) 

 

∑ 37,8  

 
Strop / tla     

 
b Toplotno izolirana tla podstrešja, d= 37 cm debelina (cm) 

Podest v pasu 2,0 m po sredini podstrešja, deske d= 2,4 cm na legah 
(8,0 x 20,0 cm) 

2,4 

Strojno vpihana celuloza končne debeline 25,0 cm, gostote ρ≥30 
kg/m3 (kot npr. TRENDISOL ali enakovredno) 

25,0 

Bitumizirana pergamin lepenka  0,04 
Kamena volna (Tervol DP-5) / letve 7,0 
Alu folija 0,04 
Iverna plošča 1,3 
Mavčno kartonska plošča 1,0 
∑ 36,8  

 
Vertikalne konstrukcije   

Fasade     
 
 

F1 Zunanji nosilni polni montažni elementi v rastru širine 120 cm in 
60 cm višine 296 cm, d= 35 cm 

debelina (cm) 

Gips plošča (kningips) 1,0 
Iverica  1,3 
ALU folija d= 0,04 cm 0,04 
Mineralna volna (kot npr. KNAUF INSULATION Unifit 035 ali 
enakovredno) med lesenimi konstrukcijskimi stebriči 

10,0 

Mavčno vlaknena plošča (kot npr. VIDIWAL ali enakovredno) 1,5 

Lepilna malta za kameno volno 0,5 

Toplotna izolacija (kot npr. kamena volna KNAUF INSULATION FKL 
(FPPL) ali enakovredno), POŽARNI RAZRED NAJMANJ A1, A2 
Opomba: cokel do višine min. 35 cm od tal toplotno zaščiten z XPS! 

20,0 

Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) - 
Mrežica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno) - 
Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5 
Zaključni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
ali enakovredno) 

0,5 

∑ 34,8  
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F2 Opečni zid nadsvetlob, d= 39 cm debelina (cm) 

Notranji omet 1,0 
Opečni zid 25,0 
Lepilna malta za kameno volno 0,5 

Toplotna izolacija (kot npr. kamena volna KNAUF INSULATION FKL 
(FPPL) ali enakovredno), POŽARNI RAZRED NAJMANJ A1, A2 

6,0 

Leseni morali (4,0 x 4,0 cm) – zračni sloj 4,0 

Lesene deske 2,0 
Sekundarna kritina - paroprepustna folija (kot npr. BRAMAC 
UNIVERSAL ECO 2S ali enakovredno) 

0,05 

Alu barvana pločevina - 
∑ 39,0  

 
F3 Stranska fasadna stena podstrešja, d= 25 cm debelina (cm) 

Podkonstrukcija fasade – lesen okvir iz moralov (8,0 x 10,0 cm) 8,0 
Mavčno vlaknena plošča (kot npr. VIDIWAL ali enakovredno) 1,5 

Lepilna malta za kameno volno 0,5 

Toplotna izolacija (kot npr. kamena volna KNAUF INSULATION FKL 
(FPPL) ali enakovredno), POŽARNI RAZRED NAJMANJ A1, A2 

14,0 

Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) - 
Mrežica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno) - 
Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5 
Zaključni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
ali enakovredno) 

0,5 

∑ 25,0  

 
F4 Cokel debelina (cm) 

AB temelj 8,0 
Hladni bitumenski premaz - 

Hidroizolacijski trak 0,5 

Lepilo za XPS - 
XPS (kot npr. FIBRAN XPS ETICS GT ali enakovredno)                 do 24,0 
Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) - 
Mrežica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno) - 
Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5 
Zaključni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
ali enakovredno) 

0,5 

∑ 33,5  

 
 

Notranje 
stene     

 
 

PS1' Notranja predelna stena - montažni elementi v rastru širine 120 
cm in 60 cm, d= 28 cm na podstrešju telovadnice 

debelina (cm) 

Gips plošča (kningips) 1,0 
Iverica  1,3 
Kamena volna  5,4 
Iverica  1,3 
Gips plošča (kningips) 1,0 
Lepilna malta za kameno volno 0,5 

Toplotna izolacija (kot npr. kamena volna KNAUF INSULATION FKL 
(FPPL) ali enakovredno), POŽARNI RAZRED NAJMANJ A1, A2 

16,0 

∑ 26,5  
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PS2 Mavčno kartonska obloga notranje predelne stene med 

neogrevano garažo in predprostori kuhinje  
debelina (cm) 

Mavčno kartonska plošča GKB 2x 1,25 cm 2,50 
Toplotna izolacija iz mineralne volne (kot npr.steklena volna Knauf 
Insulation Unifit 032, d=60 mm ali enakovredno) med kovinsko 
podkonstrukcijo iz profilov UW/CW 75 

7,50 

Gips plošča (kningips) 1,0 
Iverica  1,3 
Kamena volna  5,4 
Iverica  1,3 
Gips plošča (kningips) 1,0 
∑ 20,0  
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3. POŽARNA VARNOST 
 
(po zahtevah odgovornega projektanta požarne varnosti Radivoja Ostrouške, dipl. ing. grad. (IZS TP0753)) 
 
Zahteve glede požarne odpornosti materialov: 
 
 
Fasada:   - minimalna zahteva glede razreda gorljivosti oblog zunanjih sten je D-s2,d1 
 
Streha v naklonu: - strešna kritina odporna z zunanje strani Froof t1  
 
Strop proti podstrešju:  - za termoizolacijo ni zahtev po ognje odpornosti 
    - na mestih električnih doz je minimalna zahteva termoizolacije A2 
 
Ravna streha: - zaključni sloj ravne strehe: hidroizolacija s posipom 
          - termoizolacija z notranje strani (z oblogo): ni zahteve po požarni odpornosti termoizolacije 
 
Stavbno pohištvo: - za stavbno pohištvo ni zahteve po ognjeodpornosti. 
                - minimalna svetla širina enokrilnih evakuacijskih vrat mora biti 90 cm. Opremljene so z antipanik  
   kljukamib (drogovi). Smer odpiranja v smeri bežanja. 
 
 
 
Odvod dima in toplote iz telovadnice 
 
V primeru, ko v telovadnici ni vgrajen sistem avtomatskega javljanja požara  je potrebno zagotoviti  zastekljene 
površine za odvod dima in toplote, ki se morajo nahajati v zgornji tretjini višine objekta. Površine morajo znašati 
najmanj  2% tlorisne površine telovadnice , to je 5.76 m2 – geometrična površina. 
V  primeru, da pa se bo nekoč vgradil AJP sistem, bo pa fasadni sistem narejen tako, da bomo fiksno zasteklitev 
zamenjali z zasteklitvijo z odpiranjem na ventus. V tem primeru je potrebno zagotoviti najmanj 1% tlorisne površine 
telovadnice , to je 2,88 m2 – aerodinamična površina. 
 
 
 
 

Radivoj Ostrouška, dipl. ing. grad. 
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5. RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA 
 
Na objektu je predvidena demontaža, rušitev ali odstranitev sledečih delov objekta: 
 
 
Nižja stopnja: 

 popolna odstranitev fasadanih azbestno-cementnih plošč in pergamin lepenke. Izolacija 
znotraj fasadnega panela se v celoti zamenja, 

 celotna kritina streh v naklonu, 
 vsi krovsko kleparski elementi streh (horizontalni in vertikalni žlebovi, zaključne 

pločevine, strelovodna instalacija (predmet projekta elektroinstalacij in opreme),...),  
 staro leseno in alu stavbno pohištvo, komplet z zunanjimi in notranjimi policami ter 

senčili, 
 strešna okna, kupole, dostopi na streho. 
 

 
Višja stopnja: 

 popolna odstranitev fasadanih azbestno-cementnih plošč in pergamin lepenke. Izolacija 
znotraj fasadnega panela se v celoti zamenja, 

 odstranitev mavčno kartonskih in ivernih plošč ter toplotne izolacije na mestih od vode 
poškodovanih notranjih sten, 

 celotna kritina streh v naklonu, 
 vsi krovsko kleparski elementi streh (horizontalni in vertikalni žlebovi, zaključne 

pločevine, strelovodna instalacija (predmet projekta elektroinstalacij in opreme),...),  
 staro leseno in alu stavbno pohištvo, komplet z zunanjimi in notranjimi policami ter 

senčili, 
 strešna okna, kupole, dostopi na streho. 

 
Telovadnica: 

 popolna odstranitev fasadanih azbestno-cementnih plošč in pergamin lepenke. Izolacija 
znotraj fasadnega panela se v celoti zamenja, 

 odstranitev mavčno kartonskih in ivernih plošč ter  toplotne izolacije na mestih od vode 
poškodovanih notranjih sten, 

 celotna kritina streh v naklonu,  
 vsi krovsko kleparski elementi streh (horizontalni in vertikalni žlebovi, zaključne 

pločevine, strelovodna instalacija (predmet projekta elektroinstalacij in opreme),...),  
 staro leseno in alu stavbno pohištvo ter kopilit steklo, komplet z zunanjimi in notranjimi 

policami ter senčili, 
 dostopi na streho. 

 
Sanitarije: 

 rušitev instalacijskih sten zaradi zamakanja instalacij, 
 rušitev stenske keramike, 
 odstranitev mavčno kartonskih in ivernih plošč ter  toplotne izolacije na mestih od vode 

poškodovanih notranjih sten, 
 rušitev talnih keramičnih ploščic kompletno z estrihi, 
 demontaža sanitarne keramike, 
 stara lesena notranja vrata, okno ter sanitarne kabine.
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Predhodna dela 
Pred pričetkom del je izvajalec oz. investitor dolžan izdelati in zagotoviti Varnostni načrt. 
Skladno z vrsto in mesti del in v kolikor je to potrebno se ob odstranitvenih delih izvaja začasni odklop objekta od: 

- vodovoda 
- elektrike 
- telekomunikacij 

 
Odklop se izvede na merilnih mestih. 
Pred izvedbo del je potrebno umakniti ali ustrezno zavarovati vso premično in nepremično opremo, ki ni predmet 
posega in bo uporabljena za nadaljno rabo. 
Pred pričetkom rušitvenih del je potrebno območje ograditi s gradbiščno ograjo in opremiti z opozorilnimi tablami: 

- vstop nezaposlenim prepovedan 
- nevarnost padca predmetov v višine 
- obvezna uporaba čelade 
- ne zadržuj se v delovnem področju stroja 

 
Večina rušitvenih del se bo izvajala ročna, deloma strojno oz. s priročnimi delovnimi orodji. V sklopu energetske 
sanacije ni predvidenih posegov v nosilno konstrukcijo objekta. Kljub temu je potrebno posvetiti pozornost rušitvi 
predvidenih delov in v primeru nejasnosti glede odstranitvenih del kontaktirati projektanta ali odgovornega 
nadzornika. Sistem rušitve/odstranitve naj poteka od zgoraj navzdol in iz enega konca proti drugemu. 
Porušenega/odstranjenega material ni dovoljenjo zbirati na nosilnih ali nenosilnih delih objekta, ampak ga je 
potrebno sprotno odstranjevati iz objekta. Ročno rušenje delov objekta na višini je potrebno izvajati le ob upoštevanju 
vseh predpisov za delo na višini (varnostne ograje, varnostna oprema, ustrezno strokovno usposobljena delovna 
sila). Rušenje objektov ali njegovih delov v nočnem času ali brez ustrezne osvetlitve ni dovoljeno. Prekomerno 
prašenje, ki bo nastalo pri rušenju, je potrebno preprečiti s polivanjem materiala, ki se ruši oz. odstranjuje. Pri 
ravnanju z gradbenimi odpadki mora izvajalec upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise. 
Pred pričetkom del mora izvajalec sestaviti pisna navodila za izvajanje del. 
Navodilo mora vsebovati: 

- obvestila delavcem v skladu s predpisom na področju varnosti in zdravja pri delu 
- ukrepe za preprečevanje emisij prašnih delcev v okolje 
- navodila o ustreznem ravnanju z odpadki 
- navodila o ravnanju v primeru izrednih dogovodkov ter navodila za prvo pomoč. 

Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati sledeče: 
- vsi delavci izvajalca rušitvenih del morajo imeti veljavno zdravniško spričevalo 
- imeti morajo opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu za dela, ki jih bodo opravljali 
- seznanjeni morajo biti z delovnim postopkom in programom rušitvenih del 
- seznanjeni morajo biti z navrnostmi, ki nastajajo pri rušenju objekta 
- delavci, ki bodo opravljali dela na višini morajo imeti ustrazno spričevalo 
- vsa delovna oprema in sredstva morajo imeti velajvna dovoljenja za obratovanje 
- vsi gradbeni odri in pomožne delovne površine morajo biti pred uporabo pregledana s strani 

odgovornega vodje del 
- vsa dela se lahko izvajajo le pod neposrednim strokovnim nadzorom  

Pri delih na višini je potrebno uporabljati ustrezne delovne odre ter predpisano varovanje. V primeru, da zaradi vrste 
posega delovni oder ni možno uporabiti je obvezna uporaba varnostne opreme (varnostna pripenjala, vrvi, varovalne 
mreže). 
Zaradi vrste del bo na objektu obstajala velika nevarnost padcev materiala. V primeru, da izvajalec ne bo izvedel 
posebnih varovalnih odrov in mrež, mora izvajalec poskrbeti, da se bodo dela izvajala fazno in da bodo vsi zaposleni 
na gradbišču seznanjeni s potekom del, območje, kjer se bo delo izvajalo pa posebej označeno. 
Vsi transporti morajo biti izvedeni le s strani zato usposobljenih delavcev. 
Vsa dela mora voditi in nadzirati stalno prisotna strokovno usposobljena oseba, ki je odgovorna, da se dela izvajajo 
skladno z vsemi veljavnimi zakoni, pravilniki in predpisi. Poleg navedenega mora investitor zagotoviti tudi 
koordinatorja za varstvu pri delu. 
Vsi delavci na gradbišču morajo uporabljati ustrezno varovalno opremo kot so: varnostni pasovi z varnostnimi 
pripenjali in vrvmi, respiratorji, zaščitna očala, obleka, obutev, rokavice in čelade. 
Na gradbišču mora biti zagotovljena prva pomoč in organizirano reševanje v primeru nesreče pri delu (usposobljeno 
vodstveno osebje, 2% delavcev, ki dela na gradbišču, omarica s sanitetnim materialom in sredstvi za prvo pomoč , 
kontakt najbližje zdravstvene ustanove, imena oseb, usposobljenih za dajanje prve pomoči, seznam materiala v 
omarici, navodila za nudenje prve pomoči).  
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Odstranjevanje fasadnih plošč 
 
Na fasadah je predvidena odstranitev fasadne obloge iz azbestno-cementnih plošč ter pergamin lepenke. Ker 
fasadne plošče vsebujejo azbest, ki je klasificiran kot nevarni odpadek mora izvajalec upoštevati vsa določila, ki 
izhajajo iz Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 34/2008), odstranitev pa lahko skladno z 
Uredbo lahko opravi le organizacija, ki ima ustrezno dovoljenje za odstranjevanje tovrstnih odpadkov. V splošnem pa 
velja, da se plošče odstranijo pred pričetkov preostalih rušitvenih del in sicer brez lomljenja, razbijanja, metanja in 
podobno. Z azbestno-cementnimi ploščami je potrebno ravnati previdno in po postopku, kot je to določeno z Uredbo 
in Uredbo o odlaganju odpadkov v odlagališčih (Ur. list RS, št. 32/06). Med odstranjevanjem in transportom se 
morajo fasadne plošče pakirati v zaprte vreče ali oviti s folijo, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v 
okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju. Za pakiranje ali ovijanje trdno vezanih azbestnih odpadkov je 
treba uporabljati vreče iz tkanin iz umetne snovi ali polietilensko folijo debeline najmanj 0,4 mm ali raztegljivo folijo v 
toliko slojih, da je zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm. Prav tako morajo biti fasadne plošče že v času demontaže 
obdelane s postopki utrjevanja že na mestu demontaže z namenom, da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v 
okolje med prevozom, pri nakladanju in razkladanju ter pri njegovem odlaganju. 
Preden se prične z odstranjevanjem azbestno-cementnih plošč se mora plošče pred delom z njimi ali pred 
premikanjem zmočiti. Močenje se izvaja z razprševanjem ali škropljenjem s pršilci z nizkim pritiskom. V nobenem 
primeru se ne sme brizgati vode pod visokim pritiskom. Azbestna vlakna, ki so se nakopičila v vodnih odtokih, se 
mora zmočiti z vodo, tako da nastane gosta zmes, ki se jo odstrani z lopatico v PE vrečo. Vrečo se mora 
nepropustno zapreti ali zalepiti.  
Plošče se mora pri odstranjevanju dvigniti in ne izpuliti ali lomiti. Kavlje, vijake ali žeblje, s katerimi so bile plošče 
pritrjene, se mora odstraniti tako, da se plošč pri tem ne poškoduje. Ko se odstrani elemente za pritrditev, se mora 
plošče zavarovati pred zdrsom. Pri demontaži se ne sme uporabljati svedrov, žag ali orodij za strganje z veliko 
hitrostjo. Če se plošč ne more odstraniti brez uporabe orodja, je pomembno, da se izključno uporablja ročna orodja 
ali mehanične pripomočke za obdelavo azbest-cementa z vgrajenimi sesalniki, ki imajo HEPA filtre. Plošč se ne sme 
vleči preko robov in preko drugih izdelkov. 
Odstranjenih plošč se ne sme metati s strehe. Na tla se jih spusti s primernim dvigalom. 
Plošče se na tleh ponovno omoči na obeh straneh, šele nato se jih zloži v skladovnico na leseno paleto. Paleto se 
nato ovije s polietilensko folijo, ki se jo nepropustno zalepi z lepilnim trakom. Materialov se po odstranitvi v želji, da bi 
se zmanjšala prostornino odpadkov, ne sme drobiti. 
Področje, na katerem se je odstranjevalo plošče, se dobro pregleda, če še kje ležijo odpadki. Strešno konstrukcijo, 
letve, škarnike, opaž se mora po odstranitvi plošč skrbno očistiti, tako da se jih posesa s sesalcem, ki ima HEPA 
filter. V kolikor izvajalec del takega sesalca nima, se ostrešje obriše z mokro krpo. Uporabljene krpe se po 
opravljenem delu odloži v PE vrečo. Vodo v posodah, v kateri se splakuje krpe, se mora po opravljenem čiščenju zliti 
v odtok, tako da se preko odtoka položi mokro krpo kot filter. Krpo se nato odloži v PE vrečo. 
Na tleh se da vsako vrečo z odpadki v še eno PE vrečo, se jo nepropustno zalepi in označi z nalepko "Azbestni 
odpadek". 
Trdno vezani azbestni odpadki morajo biti zapakirani v nepropustno zaprtih vrečah tako, da so stiki tkanine oziroma 
folije zvarjeni ali zlepljeni. Prevoz trdno vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je dovoljen v zaprtih 
zabojnikih ali vrečah ali v pokritih vozilih za prevoz tovora tako, da je v največji možni meri preprečena emisija 
azbestnih vlaken v okolje. Nakladanje in razkladanje azbestnih odpadkov na ali z nakladalnih površin vozil za prevoz 
tovora je treba izvesti skrbno, tako da se jih ne meče ali stresa. 
Zabojniki in vreče, v katerih se hranijo azbestni odpadki v začasnih skladiščih, morajo biti na dobro vidnih mestih 
označeni z napisom “Azbestni odpadek”. 
Trdno vezane azbestne odpadke se odstranjuje z odlaganjem na odlagališče nenevarnih odpadkov. Investitor mora 
od upravljavca odlagališča za prevzete azbestne odpadke pridobiti potrjen evidenčni list o ravnanju z odpadki, ki je 
dokazilo o oddaji azbestnih odpadkov na odlagališče. 
Če je azbestne odpadke oddal na odlagališče izvajalec gradbenih del, se mora potrjeni evidenčni list glasiti na 
investitorja. Investitor lahko pridobi potrjen evidenčni list o oddaji azbestnih odpadkov v odlaganje tudi od izvajalca 
gradbenih del, če ima ta dovoljenje za zbiranje gradbenih odpadkov. 
 
Odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču v času rušenja objekta se bodo morali na gradbišču zbirati in ločevati po 
vrstah odpadkov tako kot določa klasifikacijski seznam odpadkov s klasifikacijsko št. 17 (Uredba o ravnanju z 
odpadki, Ur.l. RS, št. 34/2008). Skladno s 4. čl. Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. 
RS, št. 34/2008) mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno 
skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za 
njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih 
odpadkov.  
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Ravnanje z gradbenimi odpadki 
 
Ob izgradnji bodo nastali gradbeni odpadki, s katerimi je treba ravnati v skladu z zakonodajo, za kar investitorja 
zavezujejo predpisi o odpadkih. Namreč, v Zakonu o varstvu okolja ZVO-1 (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06- ORZVO187, 
20/06-ZVO-1A, 28/06-Skl.US:U-I-51/06-5, 39/06-ZVO-1-UPB-1, 49/06-ZmetD, 66/06-Skl.US:U-I-51/06-10, 33/07-
ZPNačrt) je posebej navedeno (20. člen), da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z 
odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje in za 
njihovo varno odstranitev. 
 
Skladno s 4. čl. Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008) mora investitor 
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne 
onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih 
odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.  
 
PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV NA KRAJU NASTANKA 
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) daje tudi možnost predelave 
gradbenih odpadkov na kraju nastanka, vendar pa predelavo gradbenih odpadkov na kraju nastanka izvaja le 
investitor, ki ima za predmetno lokacijo posega pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih 
odpadkov.  

Predelavo gradbenih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki imajo predpisano dovoljenje za predelavo gradbenih 
odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Na gradbišču se ne predvideva predelava gradbenih 
odpadkov. 
 
Uporaba gradbenih odpadkov na kraju nastanka 
Predelava gradbenih odpadkov obsega tudi uporabo odpadkov na kraju nastanka. Investitor lahko uporabi gradbene 
odpadke na kraju nastanka samo, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov.  
Vendar pa lahko investitor sam pripravi odpadke za ponovno uporabo, ne da bi zato pridobil okoljevarstveno 
dovoljenje, kadar so to: 

 gradbeni odpadki, če jih ponovno uporabi za gradbena dela na gradbišču (priprava gradbenih odpadkov za 
ponovno uporabo), na katerem so ti odpadki nastali, količine pa ne presegajo največjih količin gradbenih 
odpadkov v tabeli 4 (priloga Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 
34/08)); 

 zemeljski izkop, za katerega so izpolnjeni pogoji iz Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih 
delih (Ur. l. RS, št. 34/08), Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08) 
(pogoji so opisani v poglavju 5) in tabele 4 (priloga Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih 
delih (Ur. l. RS, št. 34/08)). 
 

V primeru, da investitor ne želi uporabiti gradbene odpadke na gradbišču, količine odpadkov v celotnem času 
izvajanja gradbenih del pa ne presegajo predpisanih količin, mora sam zagotoviti njihov odvoz in oddajo v zbirni 
center (zbirne centre vodijo zbiralci gradbenih odpadkov – zbiralci so našteti so v prilogi 2). Seveda pa lahko še 
zmeraj investitor sam zagotovi oddajo omenjenih količin gradbenih odpadkov zbiralcem ali pa neposredno izvajalcem 
obdelave gradbenih odpadkov. 
 
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI NA GRADBIŠČU 
 
Ravnanje z gradbenimi odpadki 
Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Za ravnanje z gradbenimi odpadki je 
treba na gradbišču upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08), ki 
določa obvezna ravnanja z odpadki, ki nastanejo zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve 
objekta, in pa Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Pri tem mora investitor pri gradnji, ki je predmet 
tega načrta – kot sistem ukrepov za ravnanje z gradbenimi odpadki – zagotoviti: 
 
1. ustrezno začasno skladiščenje gradbenih odpadkov; 
2. varovanje okolja; 
3. oddajanje gradbenih odpadkov; 
4. naročilo za prevzem gradbenih odpadkov; 
5. poročanje. 
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Pod 1. Investitor mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki začasno skladiščijo na gradbišču ločeno med seboj tako, 
da ne onesnažujejo okolja in je omogočen dostop za njihov prevzem. 
 
Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v katerem se izvajajo 
gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po 
nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, 
in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja. 
 
Investitor lahko začasno skladišči gradbene odpadke na gradbišču največ do konca gradbenih del, vendar ne več 
kakor eno leto. Začasno skladiščenje gradbenih odpadkov lahko investitor zagotovi tudi na drugem gradbišču, kjer je 
kot investitor odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki, ali na drugem kraju, urejenem za začasno skladiščenje 
gradbenih odpadkov. 
 
Pod 2. Poleg ustreznega skladiščenja gradbenih odpadkov bo moral investitor poskrbeti,da se bodo morali izvajalci 
gradbenih del držati naslednjih ukrepov za varovanje okolja: 

 pokrivanje oz. ščitenje vseh tistih odpadkov, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu v okolje; 
 preprečiti tako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bi lahko povzročalo 
 emisije prahu; 
 posebna pazljivost pri nakladanju gradbenih odpadkov, tako da ne  pride do emisij prahu; 
 prepovedano kurjenje odpadkov na gradbišču. 

 
Pod 3. Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov (priloga 2) ali izvajalcu 
obdelave teh odpadkov (predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov) (priloga 3 – prikazani so samo 
predelovalci; odstranjevalci, vendar le kot upravljalci odlagališč, so prikazani v prilogi 8). Investitor lahko za celotno 
gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih 
odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki. Opisane poti ravnanja z gradbenimi odpadki so grafično prikazane v prilogi 4. 
 
Pod 4. Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del, to 
pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naročilom za obdelavo odpadkov. Iz naročila za 
prevzem gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska številka gradbenih 
odpadkov, ocenjena količina nastalih gradbenih odpadkov, naslov gradbišča, ki ga zadeva prevzem gradbenih 
odpadkov, in podatki o gradbenem dovoljenju. Če se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, morajo biti iz 
naročila za prevzem gradbenih odpadkov razvidni tudi podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov (v kolikor je ta 
potrebna) v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, ali predpisom, ki ureja sežiganje ali 
sosežiganje odpadkov. To oceno mora zagotoviti investitor v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na 
odlagališčih, ali s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov. 
 
Pod 5. Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki 
ureja graditev objektov, mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega 
dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o nastalih gradbenih 
odpadkih in o ravnanju z njimi, iz katerega so razvidni podatki o: 

 količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih 
 odpadkov; 
 količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo; 
 količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju 
 nastanka; 
 zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov; 
 potrjenih evidenčnih listih o pošiljanju gradbenih odpadkov. 

 
Investitor mora poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi poslati na ministrstvo za okolje enkrat, in 
sicer najpozneje 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če je 
za gradnjo objekta pridobil uporabno dovoljenje pred tem rokom. Če gradnja traja več kot tri leta, mora investitor 
poslati ministrstvu poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi po zaključku vsakega tretjega leta 
gradnje in zaključno poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi 15 mesecev po koncu gradnje ali 
najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če je za gradnjo objekta pridobil uporabno dovoljenje pred 
tem rokom. Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi mora investitor izdelati na obrazcu, ki je 
objavljen na spletni strani ministrstva. 
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Splošno ravnanje z odpadki 
 
O splošnem ravnanju z odpadki, kot vsakimi drugimi odpadki, govori že Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08), natančno pa to opredeljuje Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08, 
spremembe: Ur.l. RS, št. 103/2011). Zato v nadaljevanju podajamo opis ukrepov, ki jih mora investitor izvajati pri 
ravnanju z odpadki na gradbišču in ki dopolnjujejo naštete ukrepe v prejšnjem poglavju. 
 
Pogoj za uspešno uresničevanja načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki je upoštevanje ključnih ukrepov – 
zakonodajnih okvirov poleg tega pa še ekonomskih, organizacijskih, tehničnih in socioloških ukrepov. Investitor mora 
torej poskrbeti za še 
naslednje ukrepe: 
1. ustrezno označevanje posod za gradbene odpadke ali pa mest, kjer se bodo gradbeni odpadki začasno skladiščili; 
2. vodenje evidence o gradbenih odpadkih; 
3. drugi odpadki. 
 
Pod 1. Na posodah, je treba označiti vrsto gradbenega odpadka z ustrezno klasifikacijsko številko in nazivom 
odpadka. Za tiste gradbene odpadke, ki se ne morejo skladiščiti v posodah, je treba mesta začasnega skladiščenja 
urediti na drugačen način – ploščice ali tablice. Vzorec oznake (etikete) na posodah ali pa ploščicah (tablicah) je v 
prilogi 5. 
 
Pod 2. Investitor ali pa pooblaščeni izvajalec gradbenih del mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov 
pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list (priloga 6) in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih 
gradbenih odpadkov v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08), ali pa mora za to pooblastiti enega 
od izvajalcev del. Evidenca se vodi glede na omenjeno uredbo le v obliki zbirke veljavnih evidenčnih listov. 
 
Pod 3. V sklopu gradbenih del nastanejo tudi drugi odpadki, ki niso neposredno posledica izvajanja gradbenih del, 
kot so odpadna embalaža, ki odvija gradbeni material ali pa gradbene izdelke, komunalni odpadki, ki jih povzročajo 
zaposleni na gradbišču, in pa odpadki zaradi vzdrževanja strojne opreme in gradbene mehanizacije. S temi odpadki 
je treba ravnati v skladu z Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08), vendar to ni vsebina načrta 
gospodarjenja z gradbenimi odpadki, zato v nadaljevanju tega ne podajmo. 
 
Opis nadomešča Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki ni obvezna sestavina tega projekta, ker gre za 
investicijsko vzdrževalna dela. 
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1.4 RISBE 
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OBSTOJEČE STANJE S PRIKAZOM RUŠITEV 
 
 
1. TLORIS PRITLIČJA         1:100 
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NIŽJA STOPNJA - GRAFIČNI DEL 
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Splošne zahteve: 
 
Zahteve, ki jih je potrebno upoštevati so navedene pri vsaki posamezni shemi! 
 
Kriteriji tehnične smernice TSG-1-004:2010 
 
Točka 3.1.3 Stavbno pohištvo: 
 

1. Vse zasteklitve s toplotno prehodnostjo Ust=max 1,1  W/m2K (za ogrevane prostore). 
2. Toplotna prehodnost oken (steklo in okvir) v odvisnosti od materiala okvirjev ne sme biti večja od 1,3 W/m2K pri 

oknih z lesenim profilom, profilom iz umetne mase in s profilom iz kombinacije materialov katerih osnova je profil iz 
lesa ali umetne mase, oziroma 1,6 W/m2K pri oknih s kovinskimi okvirji. Toplotna prehodnost strešnih oken in 
steklenih streh ne sme biti večja od 1,4 W/m2K. 

3. Toplotna prehodnost zunanjih vrat ne sme biti večja od 1,6 W/m2K, razen garažnih vrat ogrevane garaže, kjer 
toplotna prehodnost ne sme biti večja od 2,0 W/m2K. 

4. Toplotna prehodnost zunanjih delov ovoja na mestu, kjer je vgrajena omarica za rolete ali druga senčila, vključno s 
pogoni in napravami za upravljanje, ne sme biti večja od 0,6 W/m2K. 

5. Zahteve tega člena ne veljajo za izložbena okna, ki omejujejo zaprt izložbeni prostor in za steklena vrata, ki so del 
vetrolova. 

6. V neogrevanih prostorih s temperaturo zraka pod 15ºC je na ovoju stavbe dovoljena uporaba steklenih prizem 
(steklakov). 

7. Vsa okna, ki so izpostavljena neposrednemu sončnemu obsevanju morajo biti opremljena z zunanjimi fiksnimi ali 
premičnimi senčili oziroma drugimi pasivnimi gradbenimi elementi, ki zmanjšajo sončno obsevanje za vsaj 70%. 

8. Prepustnost stekla za dnevno svetlobo pri okenskih in strešnih odprtinah mora biti Tv > 0,50. 

 
Točka 3.2.2 Zastekljene površine in senčila: 
 

1. Vse zastekljene površine večje od 0,5 m2, razen tistih, ki so obrnjene v smeri od severovzhoda preko severa do 
severozahoda ali so poleti trajno zasenčene z naravno oziroma umetno oviro, morajo omogočati tako zaščito proti 
sončnemu obsevanju, pri kateri je faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja stekla (gst) in senčila 
(upoštevaje vpliv položaja vgradnje: zunaj ali v medstekelnem prostoru) g < 0,50. Faktor prepustnosti celotnega 
sončnega obsevanja stekla in senčila se določi kot produkt faktorjev prepustnosti celotnega sončnega obsevanja 
posamičnih plasti (stekla in senčila) ob upoštevanju zmanjšanja učinkovitosti senčila v medstekelnem prostoru. 

2. Senčila, vgrajena na notranjo stran, se ne štejejo kot zaščita prosti sončnemu obsevanju. 
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MATERIALI IN BARVE (razen, če je drugače navedeno) 
 
Alu profilacija: v kvaliteti  

 Schuco AWS 75.SI ali enakovredno za okenske sisteme  
 Schuco ADS 75.SI ali enakovredno za vratne sisteme 
 Schuco FW 50 + SI ali enakovredno za fasadne sisteme 
 Schuco AWS 70.HI ali enakovredno za okenski sistem vetrolova pri kuhinji 
 Schuco ADS 70.HI ali enakovredno za vratni sistem vetrolova pri kuhinji 

 
Zasteklitev: troslojna, Ug= 0,6 W/m2K, po statičnih in varnostnih zahtevah. V primeru požarnih vratih brez žičnega vložka. 
 
Zasteklitve z nižjim g faktorjem: kjer je v shemah navedeno se uporabi zasteklitev z nižjim g faktorjem kot npr. Ipasol ali 
enakovredno, g < 0,35. 
 
Varnostno steklo: kjer je v shemah označeno s simbolom kladivca, se predvidi varnostno steklo (kjer je potrebno oz. 
opisano v shemi, se dodatno ščiti steklo proti padcu razbitih drobcev v globino – kot npr.  lepljeno steklo) 
 
Umax (steklo+okvir) = 0,9 W/m2K za okenske sisteme 
Umax (steklo+okvir) = 1,2 W/m2K za vratne sisteme 
Umax (polnilo) = 0,5 W/m2K  
 
Zunanje okenske police: Alu okenske police s tipskimi stranskimi odkapnimi zaključki, razvite širine do 22 cm 
Notranje okenske police: PVC okenske police s čelnim zaključkom, globine 16 cm 
 
Vsa zunanja ALU okna in vrata so barvana: zunanja stran RAL po izboru projektanta 
            notranja stran RAL po izboru projektanta 
 
 
SISTEM OKEN IN VRAT 
 
kot npr.: SCHUCO AWS 75 SI ali enakovredno 
              SCHUCO ADS 75 SI ali enakovredno 
            
Profilacija okvirjev je pravokotnih oblik! 
 
Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve, okna in balkonska vrata; SI (Super Insulation; osnovna globina podboja 
75 mm, globina krila 85 mm. 
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni. 
 
Oprema (odpiranja): Schuco AvanTec (nevidno okvoje), odpiranje po vertikalni in horizontalni osi. 
 
Toplotna izolativnost oken glede na tip vgrajenega stekla:  Ug= 0,6 W/m2K  
      Uf= 1,3 W/m2K   
      Uw= 0,9 W/m2K 
Navedene vrednosti veljajo za standardni element - enokrilno okno 1230 x 1480 mm s pogledno širino profilov 107 mm. 
 
Testi in standardi: 
 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2   Uf = 1,3 W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 35 
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve 
Zrakotesnost po EN 12207 Razred 4 
Vodotesnost po EN 12208 Razred 9a 
Odpornost na udarni veter EN 12210 Razred C5/B5 
Mehanske lastnosti po EN 13115 Razred 4 
Mehanska trajnost po EN 12400 Razred 3 
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FASADNI SISTEM 
 
kot npr.: SCHUCO FW 50+.SI ali enakovredno 
 
Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. 
Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah in ima 105 mm globine, horizontale pa 110 mm. Vertikalni 
profili so statično ojačani (notranja ojačitev). 
Konstrukcija v izvedbi SI - visokoizolativni sistem (SI - Super Insulation), ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije 
Uf do 0,7 W/m2K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez) - SI izolator posebne oblike za preprečevanje kroženja zraka v 
steklitvenem prostoru, steklitvena letvica v PVC ali ALU izvedbi z reflektivno površino na notranji strani za zmanjšanje 
toplotnih izgub zaradi radiacije. 
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni. 
 
Sistem FW 50+.SI:  Vert. profil globine 105 mm (po statičnih dim) 
  Horiz. profil globine 110 mm (po statičnih dim.) 
  Vertikalni pokrovi globine 18 mm 
  Horizontalni pokrovi globine 15 mm 
 
Zasteklitev: Float Ug= 0,6 W/m2K (distančnik iz umetne mase npr. TPS) 
Oprema (okna): Schuco AWS 75 SI (odpiranje na ventus, skrito okovje), Uokvir= 1,3 W/m2K, Uokno< 0,9 W/m2K (odpirajoči 
element 1230 x 1470 mm) 
Parapetni panel: Up < 0,25 W/m2K, Izolacija λ= 0,035 W/m2K 
 
Toplotna izolativnost oken glede na tip vgrajenega stekla:  Ug= 0,6 W/m2K  
      Ucw= 0,8 W/m2K 
Navedene vrednosti veljajo za zastekljen fasadni elemnt z rastrom 1200 x 2500 mm in globino osnovnih profilov 125 mm.   
Testi in standardi: 
 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2   Uf = 0,9 W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 Ni zahteve 
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve 
Zrakotesnost po EN 12152 Razred AE 
Vodotesnost po EN 12154 RE 1200 
Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179 2,0 kN/m2/3,0 kN/m2 
Odpornost na udarce po EN 14019 I5/E5 

 
 
 
SENČILA NA FASADNEM SISTEMU 
 
Fiksni brisoleji (dim. 305 mm, kot 30º, razmik po projektu), ki se pritrdijo na fasadne stebre steklene fasade s tipskimi 
sistemskimi sidri Schuca. Sidra se pritrdi s strani v vijačne kanale brisolejev. Istočasno služijo sidra kot zaključne plošče 
brisolejev. Distanca brisolejev od fasade po projektu. 
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OKENSKI SISTEM VETROLOVA PRI KUHINJI 
 
kot npr.: SCHUCO AWS 70 HI ali enakovredno 
 
Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve, okna in balkonska vrata; HI (High Insulation); osnovna globina podboja 
70 mm, globina krila 80 mm.  
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni. 
 
Barva: RAL 
Oprema (odpiranja): Schuco AvanTec (nevidno okovje) 
            
Toplotna izolativnost oken glede na tip vgrajenega stekla:  Ug= 1,1 W/m2K  
      Uw= 1,5 W/m2K 
Navedene vrednosti veljajo za standardni element - enokrilno okno 1230 x 1480 mm s pogledno širino profilov 107 mm. 
 
Testi in standardi: 
 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2   Uf = 1,6W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 Ni zahteve 
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve 
Zrakotesnost po EN 12207 Razred 4 
Vodotesnost po EN 12208 Razred 9a 
Odpornost na udarni veter EN 12210 Razred C5/B5 
Mehanske lastnosti po EN 13115 Razred 4 
Mehanska trajnost po EN 12400 Razred 3 

 
VRATNI  SISTEM VETROLOVA PRI KUHINJI 
 
kot npr.: SCHUCO ADS 70 HI ali enakovredno 
 
Visoko toplotno izoliran sistem za vrata s 70 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in 
dvokrilna vrata, zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo).  
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni. 
 
Barva: RAL 
Nasadila: Sistemska Schuco cilindrična, max. dim. krila 1250 x 2500 mm, max. te je svetlobnik opremljen  loputo za 
zatemnitevža krila 150 kg. 
Izvedba praga: Spodnji zaključek vrat mora biti opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zaporanja 
samodejno spusti. 
Ključavnica: Schuco 241256 (enotočkovna) 
Oprema (odpiranja): Schuco AvanTec (nevidno okovje) 
            
Toplotna izolativnost vrat glede na tip vgrajenega stekla:  Ug= 1,1 W/m2K  
                   Ud= 1,5 W/m2K (glede na material distančnika stekla) 
Navedene vrednosti veljajo za enokrilna vrata dim. 1100 x 2200 mm s pogledno širino profilov 147 mm. 
 
Testi in standardi: 
 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2   Uf = 1,6...2,1 W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 Ni zahteve 
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve 
Zrakotesnost po EN 12207 Razred 2 
Vodotesnost po EN 12208 Razred 5a 
Odpornost na udarni veter EN 12210 Razred 5 
Mehanske lastnosti po EN 13115  
Mehanska trajnost po EN 12400 Razred 5 
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ZUNANJA SENČILA 
 
Tam kjer je v posamezni shemi opisano se predvidi senčilo zunanja žaluzija (kot npr. Senčila Bled  Aton T80 ali 
enakovredno) v predokenski izvedbi montaže z vidnimi zunanjimi Alu maskami debeline 1,5 mm (maska barvana po RAL-u), 
alu vodila, elektro pogon.   
 
KOMARNIKI 
 
Fiksni komarniki: alu profil 25 mm x 11 mm, mrežica iz steklenih vlaken (UV stabilizirana) 
 
KLJUKE (razen, če je v shemi drugače navedeno) 
 

 ALU kljuke na ALU oknih kot npr. Schuco št. 247 003 ali enakovredno 
 Na vhodnih vratih in evakuacijskih izhodih se predvidi panik okovje po SIST EN 1125, panik letev kot npr. 

Schuco ALU 240 192 (barva C0) ali enakovredno v smeri evakuacije (glej sheme)! 
 U-shape kljuke kot npr. Schuco Designlinie ALU 240 182 (barva C0) ali enakovredno se predvidi na vhodnih 

vrat in zasilnih izhodih (glej sheme)!   
 ALU tipske kljuke na vratih kot npr. Schuco Alu 240 152 (barva C0) ali enakovredno 

 
OSTALE OPOMBE: 
 
Vsa vrata (razen vrata na podstrešje nad kuhinjo) so opremljena z: 

 mehanskim koordinatorjem zapiranja po SIST EN 1158 
 opornikom vrat (držalom vrat) in odbojnikom 
 sistemskim talnim pripirnim profilom kot npr. Schuco 381160 ali enakovredno 
 vrata v vetrolov so opremljena z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti 

 
Vetrolov je prekrit s  strešno kritino kot npr. Trimoval TPO 1000. ali enakovredno. 
 
CEVASTI SVETLOBNI SISTEM dimenzije 350 mm - npr. Solatube ali enakovredno 
 

 290 DS zunanje kupole iz akrilnega stekla z obročem za pritrjevanje, izdelane po Raybender tehnologiji . 
 efektivna površina za prestrezanje dnevne svetlobe - 1871 cm2 (notranja kupola, nastavek v kupoli za 
 prestrezanje in prenos svetlobe, obroč kupole, ekspanzijski tesnilni spoj, brezšivna obroba v enem kosu, 
 nastavek strešne obrobe, standardni  adapterji za prilagoditev naklona, 

 razpršilnika svetlobe s filtrom za preprečevanje prenosa UV žarkov, Spectralight® Infinity zgornjega in 
 spodnjega kotnega elementa s spektralno odbojnostjo 99,7 %, 

 univerzalne strešne obrobe Spectralight® Infinity podaljševalnih cevi s spektralno odbojnostjo 99,7 % 
 
Sestavljen je iz naslednjih elementov:  

 Svetlobna kupola z Raybender tehnologijo za preusmerjanje svetlobe, pri sistemu Ø350 mm je razvita površina 
kupole 1871 cm² 
 notranja kupola 
 nastavek v kupoli za prestrezanje in prenos svetlobe 
 obroč kupole 
 ekspanzijski tesnilni spoj 
 brezšivna obroba v enem kosu 
 nastavek strešne obrobe 
 standardni adapterji za prilagoditev naklona 

 
 cevi obdelane po sistemu Spectralight Infinity, spektralna odbojnost 99,7% 

 razpršilnik svetlobe 
 senčilo z loputo za zatemnitev svetlobe 
 stikalo senčila 

 
Svetlobna kupola mora biti izdelana iz brizganih akrilatov, odpornih proti ultravijoličnim in infrardečim žarkom in udarcem.  
Kupole morajo biti pritrjene na obrobe z nerjavečimi vijaki in distančniki, ki morajo kupoli in obrobi omogočati neodvisno 
raztezanje in krčenje, zaradi česar se mora zmanjšati obremenitev materiala in s tem povečanje življenske dobe. 
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Patentirani nastavek za prestrezanje in prenos svetlobe (Light Intercepting Transfer Device LITD) povečuje površino, ki je na 
voljo za prestrezanje sončne svetlobe, ki ni neposredno usmerjena v odprtino cevi, ter to svetlobo prenaša navzdol po cevi, 
zaradi tega je povečan vnos svetlobe, s tem pa tudi oddajanje svetlobe.  
Tehnologija Raybender preusmerja svetlobo, ki pada pod ostrim kotom, naprej v cev, s čimer se zmanjšajo izgube zaradi 
odboja svetlobe zaradi absorpcije pri prenosu in posledično izboljšana izhodna svetilnost. Prepustna kupola mora preprečiti 
vstop prahu in žuželkam in omogočati izpust vlage. 
Obroč kupole iz polimerov mora vsebovati kondenzacijski žleb, ki je oblikovan tako, da kondenzirano vlago usmerja navzven. 
Prav tako mora delovati kot termalna zavora, ki na najmanjšo mogočo mero zmanjšuje pregrevanje – ohlajenje. Ekspanzijski 
tesnilni spoj mora omogočati zgornjemu delu cevi, da absorbira raztezanje ali krčenje v cevnem sistemu, nastala zaradi 
ukrivljanja strehe, posledice vetra in drugih obremenitev. Standardna brezšivna obroba v enem kosu mora zagotavljati vodo 
nepropustno montažo. Visoko odbojna cev Spectralight Infinity z spektralno odbojnostjo 99,7% mora odpravljati izgubo 
svetilnosti zaradi odboja svetlobe. Podaljški cevi se morajo teleskopsko zložiti, za lažjo namestitev, med seboj pa se morajo 
pritrditi s kratkimi cevnimi vijaki in zatesniti z močnim tesnilnim trakom. Standardni adapterji z obdelavo cevi Spectralight 
Infinity za prilagoditev nakloma mora imeti nastavljivo 30 stopinjsko koleno za lažjo montažo ob morebitnih strešnih ovirah ali 
zaradi prilagajanja naklonu strehe. Stropni obrob iz polimernih vlaken se mora enostavno pritrditi na strop ob pomoči 
patentiranih sidrnih elementov. Razpršilnimi morajo biti izdelani iz akrilatov, odporni na udarce in oblikovani tako, da na 
najmanjšo možno mero zmanjšajo bleščanje in hkrati omogočajo odlično razpršitev svetlobe. Zatesnitev razpršilnikov mora 
biti odporna na ultravijolične žarke in atmosferilije, ter mora zagotavljati zanesljivo zaščito pred prahom in žuželkam in 
praktično onemogočati kakršenkoli prodor zraka. Loputa za zatemnitev dnevne svetlobe z brezstopenjskim uravnavanjem. 
Dvopolno prevesno stikalo za zatemnitveno loputo. 
 
IZHOD NA STREHO 
 
Izstopno strešno okno kot npr. Bramac, Lumiex TOP, izstopno strešno okno ali enakovredno 
 
Univerzalno strešno okno ugodno za osvetlitev in prezračevanje podstrešnih prostorov. Izstopno strešno okno Luminex TOP 
je možno odpreti na štiri načine, pri vsakem pa so lahko neprepustno zapre. Levo pritrjeno okensko krilo je možno z nekaj 
prijemi namestiti na desno. Potrebni izrez za vgraditev popolnoma ustreza velikosti šestih profiliranih strešnikov. Izstopno 
strešno okno Luminex TOP pritrdimo s priloženimi spojkami. Izstopno strešno okno je primerno za naklone od 16° do 55° 
 
Material: izolacijska zasteklitev, glavni okvir iz trdega PVC-ja, z okroglimi jeklenimi ojačitvami, krilni okvir iz eloksirnega 
aluminija, obroba iz mehkega barvnega PVC-ja. 
Zunanje mere: 55,5 x 81,0 cm 
Izst. odprtina: 47,0 x 72,0 cm 
Svetlobna površina: 0,34m2 

 
GARAŽNA VRATA 
 
Kot npr. Hormann LPU40 M-vodoravni motiv. Sekcijska garažna vrata, priprvljena za nadgradnjo z motornim pogonom na 
daljinsko upravljanje. Odpirajo se navpično navzgor, pri čemer se lomijo in se zaplejejo po vodilih vodoravno pod strop. Vrata 
sestavljajo dvostenske lamele iz vročecinkane jeklene pločevine. Lamele so toplotno izolirane (42 mm PU-pene), na zunanji 
strani enakomerno razdeljene s srednjimi vodoravnimi utori M-vodoravni motiv. Oblika in način odpiranja vrat preprečujeta 
nevarnost ukleščenja prstov. Stranska vodila so prav tako iz vročecinkane pločevine, izvedena tako, da ni možen poseg z 
roko v nevarno območje. Težo vrat uravnavajo torzijske vzmeti, nameščene na osi za preklado. Tesnenje je izvedeno s 
tesnili, ki so trajno elastična in se nahajajo na stranskih vodilih, zgornji zaključni letvi ter na spodnji lameli. 
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SHEME ZUNANJIH VRAT IN OKEN 
 
 
LEGENDA 
 
Smer odpiranja 
 

 
 
 
 
 
LEGENDA SIMBOLOV 
 
 
 
 Zasteklitev 
 
 
 
 Polnilo 
 

 
          
          Varnostno steklo 
 

 
           
           Sitotisk stekla 
 
  
 
 
          Faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja stekla in senčila (g) 
 
            
 

1. Vgradnja s tesnjenjem po RAL standardu. 
2. Odpiranje po shemah (pred vgradnjo kontrolirati v zadnjih veljavnih PZI shemah). 
3. Vse sheme v merilu 1:50 razen, če je drugače navedeno. 
4. Vse mere v cm, razen je če drugače navedeno. Kontrolirati na mestu. 
5. Vso vgrajeno pohištvo mora ustrezati veljavnim standardom. 
6. Vsi RAL-i po izboru projektanta. 
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Splošne zahteve: 
 
Zahteve, ki jih je potrebno upoštevati so navedene pri vsaki posamezni shemi! 
 
Kriteriji tehnične smernice TSG-1-004:2010 
 
Točka 3.1.3 Stavbno pohištvo: 
 

1. Vse zasteklitve s toplotno prehodnostjo Ust=max 1,1  W/m2K (za ogrevane prostore). 
2. Toplotna prehodnost oken (steklo in okvir) v odvisnosti od materiala okvirjev ne sme biti večja od 1,3 W/m2K pri 

oknih z lesenim profilom, profilom iz umetne mase in s profilom iz kombinacije materialov katerih osnova je profil iz 
lesa ali umetne mase, oziroma 1,6 W/m2K pri oknih s kovinskimi okvirji. Toplotna prehodnost strešnih oken in 
steklenih streh ne sme biti večja od 1,4 W/m2K. 

3. Toplotna prehodnost zunanjih vrat ne sme biti večja od 1,6 W/m2K, razen garažnih vrat ogrevane garaže, kjer 
toplotna prehodnost ne sme biti večja od 2,0 W/m2K. 

4. Toplotna prehodnost zunanjih delov ovoja na mestu, kjer je vgrajena omarica za rolete ali druga senčila, vključno s 
pogoni in napravami za upravljanje, ne sme biti večja od 0,6 W/m2K. 

5. Zahteve tega člena ne veljajo za izložbena okna, ki omejujejo zaprt izložbeni prostor in za steklena vrata, ki so del 
vetrolova. 

6. V neogrevanih prostorih s temperaturo zraka pod 15ºC je na ovoju stavbe dovoljena uporaba steklenih prizem 
(steklakov). 

7. Vsa okna, ki so izpostavljena neposrednemu sončnemu obsevanju morajo biti opremljena z zunanjimi fiksnimi ali 
premičnimi senčili oziroma drugimi pasivnimi gradbenimi elementi, ki zmanjšajo sončno obsevanje za vsaj 70%. 

8. Prepustnost stekla za dnevno svetlobo pri okenskih in strešnih odprtinah mora biti Tv > 0,50. 

 
Točka 3.2.2 Zastekljene površine in senčila: 
 

1. Vse zastekljene površine večje od 0,5 m2, razen tistih, ki so obrnjene v smeri od severovzhoda preko severa do 
severozahoda ali so poleti trajno zasenčene z naravno oziroma umetno oviro, morajo omogočati tako zaščito proti 
sončnemu obsevanju, pri kateri je faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja stekla (gst) in senčila 
(upoštevaje vpliv položaja vgradnje: zunaj ali v medstekelnem prostoru) g < 0,50. Faktor prepustnosti celotnega 
sončnega obsevanja stekla in senčila se določi kot produkt faktorjev prepustnosti celotnega sončnega obsevanja 
posamičnih plasti (stekla in senčila) ob upoštevanju zmanjšanja učinkovitosti senčila v medstekelnem prostoru. 

2. Senčila, vgrajena na notranjo stran, se ne štejejo kot zaščita prosti sončnemu obsevanju. 
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MATERIALI IN BARVE (razen, če je drugače navedeno) 
 
Alu profilacija: v kvaliteti  

 Schuco AWS 75.SI ali enakovredno za okenske sisteme  
 Schuco ADS 75.SI ali enakovredno za vratne sisteme 
 Schuco FW 50 + SI ali enakovredno za fasadne sisteme 
 Schuco AWS 70.HI ali enakovredno za okenski sistem vetrolova pri kuhinji 
 Schuco ADS 70.HI ali enakovredno za vratni sistem vetrolova pri kuhinji 

 
Zasteklitev: troslojna, Ug= 0,6 W/m2K, po statičnih in varnostnih zahtevah. V primeru požarnih vratih brez žičnega vložka. 
 
Zasteklitve z nižjim g faktorjem: kjer je v shemah navedeno se uporabi zasteklitev z nižjim g faktorjem kot npr. Ipasol ali 
enakovredno, g < 0,35. 
 
Varnostno steklo: kjer je v shemah označeno s simbolom kladivca, se predvidi varnostno steklo (kjer je potrebno oz. 
opisano v shemi, se dodatno ščiti steklo proti padcu razbitih drobcev v globino – kot npr.  lepljeno steklo) 
 
Umax (steklo+okvir) = 0,9 W/m2K za okenske sisteme 
Umax (steklo+okvir) = 1,2 W/m2K za vratne sisteme 
Umax (polnilo) = 0,5 W/m2K  
 
Zunanje okenske police: Alu okenske police s tipskimi stranskimi odkapnimi zaključki, razvite širine do 22 cm 
Notranje okenske police: PVC okenske police s čelnim zaključkom, globine 16 cm 
 
Vsa zunanja ALU okna in vrata so barvana: zunanja stran RAL po izboru projektanta 
            notranja stran RAL po izboru projektanta 
 
 
SISTEM OKEN IN VRAT 
 
kot npr.: SCHUCO AWS 75 SI ali enakovredno 
              SCHUCO ADS 75 SI ali enakovredno 
            
Profilacija okvirjev je pravokotnih oblik! 
 
Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve, okna in balkonska vrata; SI (Super Insulation; osnovna globina podboja 
75 mm, globina krila 85 mm. 
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni. 
 
Oprema (odpiranja): Schuco AvanTec (nevidno okvoje), odpiranje po vertikalni in horizontalni osi. 
 
Toplotna izolativnost oken glede na tip vgrajenega stekla:  Ug= 0,6 W/m2K  
      Uf= 1,3 W/m2K   
      Uw= 0,9 W/m2K 
Navedene vrednosti veljajo za standardni element - enokrilno okno 1230 x 1480 mm s pogledno širino profilov 107 mm. 
 
Testi in standardi: 
 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2   Uf = 1,3 W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 35 
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve 
Zrakotesnost po EN 12207 Razred 4 
Vodotesnost po EN 12208 Razred 9a 
Odpornost na udarni veter EN 12210 Razred C5/B5 
Mehanske lastnosti po EN 13115 Razred 4 
Mehanska trajnost po EN 12400 Razred 3 
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FASADNI SISTEM 
 
kot npr.: SCHUCO FW 50+.SI ali enakovredno 
 
Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. 
Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah in ima 105 mm globine, horizontale pa 110 mm. Vertikalni 
profili so statično ojačani (notranja ojačitev). 
Konstrukcija v izvedbi SI - visokoizolativni sistem (SI - Super Insulation), ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije 
Uf do 0,7 W/m2K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez) - SI izolator posebne oblike za preprečevanje kroženja zraka v 
steklitvenem prostoru, steklitvena letvica v PVC ali ALU izvedbi z reflektivno površino na notranji strani za zmanjšanje 
toplotnih izgub zaradi radiacije. 
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni. 
 
Sistem FW 50+.SI:  Vert. profil globine 105 mm (po statičnih dim) 
  Horiz. profil globine 110 mm (po statičnih dim.) 
  Vertikalni pokrovi globine 18 mm 
  Horizontalni pokrovi globine 15 mm 
 
Zasteklitev: Float Ug= 0,6 W/m2K (distančnik iz umetne mase npr. TPS) 
Oprema (okna): Schuco AWS 75 SI (odpiranje na ventus, skrito okovje), Uokvir= 1,3 W/m2K, Uokno< 0,9 W/m2K (odpirajoči 
element 1230 x 1470 mm) 
Parapetni panel: Up < 0,25 W/m2K, Izolacija λ= 0,035 W/m2K 
 
Toplotna izolativnost oken glede na tip vgrajenega stekla:  Ug= 0,6 W/m2K  
      Ucw= 0,8 W/m2K 
Navedene vrednosti veljajo za zastekljen fasadni elemnt z rastrom 1200 x 2500 mm in globino osnovnih profilov 125 mm.   
Testi in standardi: 
 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2   Uf = 0,9 W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 Ni zahteve 
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve 
Zrakotesnost po EN 12152 Razred AE 
Vodotesnost po EN 12154 RE 1200 
Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179 2,0 kN/m2/3,0 kN/m2 
Odpornost na udarce po EN 14019 I5/E5 

 
 
 
SENČILA NA FASADNEM SISTEMU 
 
Fiksni brisoleji (dim. 305 mm, kot 30º, razmik po projektu), ki se pritrdijo na fasadne stebre steklene fasade s tipskimi 
sistemskimi sidri Schuca. Sidra se pritrdi s strani v vijačne kanale brisolejev. Istočasno služijo sidra kot zaključne plošče 
brisolejev. Distanca brisolejev od fasade po projektu. 
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OKENSKI SISTEM VETROLOVA PRI KUHINJI 
 
kot npr.: SCHUCO AWS 70 HI ali enakovredno 
 
Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve, okna in balkonska vrata; HI (High Insulation); osnovna globina podboja 
70 mm, globina krila 80 mm.  
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni. 
 
Barva: RAL 
Oprema (odpiranja): Schuco AvanTec (nevidno okovje) 
            
Toplotna izolativnost oken glede na tip vgrajenega stekla:  Ug= 1,1 W/m2K  
      Uw= 1,5 W/m2K 
Navedene vrednosti veljajo za standardni element - enokrilno okno 1230 x 1480 mm s pogledno širino profilov 107 mm. 
 
Testi in standardi: 
 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2   Uf = 1,6W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 Ni zahteve 
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve 
Zrakotesnost po EN 12207 Razred 4 
Vodotesnost po EN 12208 Razred 9a 
Odpornost na udarni veter EN 12210 Razred C5/B5 
Mehanske lastnosti po EN 13115 Razred 4 
Mehanska trajnost po EN 12400 Razred 3 

 
VRATNI  SISTEM VETROLOVA PRI KUHINJI 
 
kot npr.: SCHUCO ADS 70 HI ali enakovredno 
 
Visoko toplotno izoliran sistem za vrata s 70 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in 
dvokrilna vrata, zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo).  
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni. 
 
Barva: RAL 
Nasadila: Sistemska Schuco cilindrična, max. dim. krila 1250 x 2500 mm, max. te je svetlobnik opremljen  loputo za 
zatemnitevža krila 150 kg. 
Izvedba praga: Spodnji zaključek vrat mora biti opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zaporanja 
samodejno spusti. 
Ključavnica: Schuco 241256 (enotočkovna) 
Oprema (odpiranja): Schuco AvanTec (nevidno okovje) 
            
Toplotna izolativnost vrat glede na tip vgrajenega stekla:  Ug= 1,1 W/m2K  
                   Ud= 1,5 W/m2K (glede na material distančnika stekla) 
Navedene vrednosti veljajo za enokrilna vrata dim. 1100 x 2200 mm s pogledno širino profilov 147 mm. 
 
Testi in standardi: 
 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2   Uf = 1,6...2,1 W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 Ni zahteve 
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve 
Zrakotesnost po EN 12207 Razred 2 
Vodotesnost po EN 12208 Razred 5a 
Odpornost na udarni veter EN 12210 Razred 5 
Mehanske lastnosti po EN 13115  
Mehanska trajnost po EN 12400 Razred 5 
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ZUNANJA SENČILA 
 
Tam kjer je v posamezni shemi opisano se predvidi senčilo zunanja žaluzija (kot npr. Senčila Bled  Aton T80 ali 
enakovredno) v predokenski izvedbi montaže z vidnimi zunanjimi Alu maskami debeline 1,5 mm (maska barvana po RAL-u), 
alu vodila, elektro pogon.   
 
KOMARNIKI 
 
Fiksni komarniki: alu profil 25 mm x 11 mm, mrežica iz steklenih vlaken (UV stabilizirana) 
 
KLJUKE (razen, če je v shemi drugače navedeno) 
 

 ALU kljuke na ALU oknih kot npr. Schuco št. 247 003 ali enakovredno 
 Na vhodnih vratih in evakuacijskih izhodih se predvidi panik okovje po SIST EN 1125, panik letev kot npr. 

Schuco ALU 240 192 (barva C0) ali enakovredno v smeri evakuacije (glej sheme)! 
 U-shape kljuke kot npr. Schuco Designlinie ALU 240 182 (barva C0) ali enakovredno se predvidi na vhodnih 

vrat in zasilnih izhodih (glej sheme)!   
 ALU tipske kljuke na vratih kot npr. Schuco Alu 240 152 (barva C0) ali enakovredno 

 
OSTALE OPOMBE: 
 
Vsa vrata (razen vrata na podstrešje nad kuhinjo) so opremljena z: 

 mehanskim koordinatorjem zapiranja po SIST EN 1158 
 opornikom vrat (držalom vrat) in odbojnikom 
 sistemskim talnim pripirnim profilom kot npr. Schuco 381160 ali enakovredno 
 vrata v vetrolov so opremljena z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti 

 
Vetrolov je prekrit s  strešno kritino kot npr. Trimoval TPO 1000. ali enakovredno. 
 
CEVASTI SVETLOBNI SISTEM dimenzije 350 mm - npr. Solatube ali enakovredno 
 

 290 DS zunanje kupole iz akrilnega stekla z obročem za pritrjevanje, izdelane po Raybender tehnologiji . 
 efektivna površina za prestrezanje dnevne svetlobe - 1871 cm2 (notranja kupola, nastavek v kupoli za 
 prestrezanje in prenos svetlobe, obroč kupole, ekspanzijski tesnilni spoj, brezšivna obroba v enem kosu, 
 nastavek strešne obrobe, standardni  adapterji za prilagoditev naklona, 

 razpršilnika svetlobe s filtrom za preprečevanje prenosa UV žarkov, Spectralight® Infinity zgornjega in 
 spodnjega kotnega elementa s spektralno odbojnostjo 99,7 %, 

 univerzalne strešne obrobe Spectralight® Infinity podaljševalnih cevi s spektralno odbojnostjo 99,7 % 
 
Sestavljen je iz naslednjih elementov:  

 Svetlobna kupola z Raybender tehnologijo za preusmerjanje svetlobe, pri sistemu Ø350 mm je razvita površina 
kupole 1871 cm² 
 notranja kupola 
 nastavek v kupoli za prestrezanje in prenos svetlobe 
 obroč kupole 
 ekspanzijski tesnilni spoj 
 brezšivna obroba v enem kosu 
 nastavek strešne obrobe 
 standardni adapterji za prilagoditev naklona 

 
 cevi obdelane po sistemu Spectralight Infinity, spektralna odbojnost 99,7% 

 razpršilnik svetlobe 
 senčilo z loputo za zatemnitev svetlobe 
 stikalo senčila 

 
Svetlobna kupola mora biti izdelana iz brizganih akrilatov, odpornih proti ultravijoličnim in infrardečim žarkom in udarcem.  
Kupole morajo biti pritrjene na obrobe z nerjavečimi vijaki in distančniki, ki morajo kupoli in obrobi omogočati neodvisno 
raztezanje in krčenje, zaradi česar se mora zmanjšati obremenitev materiala in s tem povečanje življenske dobe. 
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Patentirani nastavek za prestrezanje in prenos svetlobe (Light Intercepting Transfer Device LITD) povečuje površino, ki je na 
voljo za prestrezanje sončne svetlobe, ki ni neposredno usmerjena v odprtino cevi, ter to svetlobo prenaša navzdol po cevi, 
zaradi tega je povečan vnos svetlobe, s tem pa tudi oddajanje svetlobe.  
Tehnologija Raybender preusmerja svetlobo, ki pada pod ostrim kotom, naprej v cev, s čimer se zmanjšajo izgube zaradi 
odboja svetlobe zaradi absorpcije pri prenosu in posledično izboljšana izhodna svetilnost. Prepustna kupola mora preprečiti 
vstop prahu in žuželkam in omogočati izpust vlage. 
Obroč kupole iz polimerov mora vsebovati kondenzacijski žleb, ki je oblikovan tako, da kondenzirano vlago usmerja navzven. 
Prav tako mora delovati kot termalna zavora, ki na najmanjšo mogočo mero zmanjšuje pregrevanje – ohlajenje. Ekspanzijski 
tesnilni spoj mora omogočati zgornjemu delu cevi, da absorbira raztezanje ali krčenje v cevnem sistemu, nastala zaradi 
ukrivljanja strehe, posledice vetra in drugih obremenitev. Standardna brezšivna obroba v enem kosu mora zagotavljati vodo 
nepropustno montažo. Visoko odbojna cev Spectralight Infinity z spektralno odbojnostjo 99,7% mora odpravljati izgubo 
svetilnosti zaradi odboja svetlobe. Podaljški cevi se morajo teleskopsko zložiti, za lažjo namestitev, med seboj pa se morajo 
pritrditi s kratkimi cevnimi vijaki in zatesniti z močnim tesnilnim trakom. Standardni adapterji z obdelavo cevi Spectralight 
Infinity za prilagoditev nakloma mora imeti nastavljivo 30 stopinjsko koleno za lažjo montažo ob morebitnih strešnih ovirah ali 
zaradi prilagajanja naklonu strehe. Stropni obrob iz polimernih vlaken se mora enostavno pritrditi na strop ob pomoči 
patentiranih sidrnih elementov. Razpršilnimi morajo biti izdelani iz akrilatov, odporni na udarce in oblikovani tako, da na 
najmanjšo možno mero zmanjšajo bleščanje in hkrati omogočajo odlično razpršitev svetlobe. Zatesnitev razpršilnikov mora 
biti odporna na ultravijolične žarke in atmosferilije, ter mora zagotavljati zanesljivo zaščito pred prahom in žuželkam in 
praktično onemogočati kakršenkoli prodor zraka. Loputa za zatemnitev dnevne svetlobe z brezstopenjskim uravnavanjem. 
Dvopolno prevesno stikalo za zatemnitveno loputo. 
 
IZHOD NA STREHO 
 
Izstopno strešno okno kot npr. Bramac, Lumiex TOP, izstopno strešno okno ali enakovredno 
 
Univerzalno strešno okno ugodno za osvetlitev in prezračevanje podstrešnih prostorov. Izstopno strešno okno Luminex TOP 
je možno odpreti na štiri načine, pri vsakem pa so lahko neprepustno zapre. Levo pritrjeno okensko krilo je možno z nekaj 
prijemi namestiti na desno. Potrebni izrez za vgraditev popolnoma ustreza velikosti šestih profiliranih strešnikov. Izstopno 
strešno okno Luminex TOP pritrdimo s priloženimi spojkami. Izstopno strešno okno je primerno za naklone od 16° do 55° 
 
Material: izolacijska zasteklitev, glavni okvir iz trdega PVC-ja, z okroglimi jeklenimi ojačitvami, krilni okvir iz eloksirnega 
aluminija, obroba iz mehkega barvnega PVC-ja. 
Zunanje mere: 55,5 x 81,0 cm 
Izst. odprtina: 47,0 x 72,0 cm 
Svetlobna površina: 0,34m2 

 
GARAŽNA VRATA 
 
Kot npr. Hormann LPU40 M-vodoravni motiv. Sekcijska garažna vrata, priprvljena za nadgradnjo z motornim pogonom na 
daljinsko upravljanje. Odpirajo se navpično navzgor, pri čemer se lomijo in se zaplejejo po vodilih vodoravno pod strop. Vrata 
sestavljajo dvostenske lamele iz vročecinkane jeklene pločevine. Lamele so toplotno izolirane (42 mm PU-pene), na zunanji 
strani enakomerno razdeljene s srednjimi vodoravnimi utori M-vodoravni motiv. Oblika in način odpiranja vrat preprečujeta 
nevarnost ukleščenja prstov. Stranska vodila so prav tako iz vročecinkane pločevine, izvedena tako, da ni možen poseg z 
roko v nevarno območje. Težo vrat uravnavajo torzijske vzmeti, nameščene na osi za preklado. Tesnenje je izvedeno s 
tesnili, ki so trajno elastična in se nahajajo na stranskih vodilih, zgornji zaključni letvi ter na spodnji lameli. 
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SHEME ZUNANJIH VRAT IN OKEN 
 
 
LEGENDA 
 
Smer odpiranja 
 

 
 
 
 
 
LEGENDA SIMBOLOV 
 
 
 
 Zasteklitev 
 
 
 
 Polnilo 
 

 
          
          Varnostno steklo 
 

 
           
           Sitotisk stekla 
 
  
 
 
          Faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja stekla in senčila (g) 
 
            
 

1. Vgradnja s tesnjenjem po RAL standardu. 
2. Odpiranje po shemah (pred vgradnjo kontrolirati v zadnjih veljavnih PZI shemah). 
3. Vse sheme v merilu 1:50 razen, če je drugače navedeno. 
4. Vse mere v cm, razen je če drugače navedeno. Kontrolirati na mestu. 
5. Vso vgrajeno pohištvo mora ustrezati veljavnim standardom. 
6. Vsi RAL-i po izboru projektanta. 

 
 
 
 



OKNA/VRATA 





































REŠETKE 





SVETLOBNIK 





DOSTOP NA STREHO 





TELOVADNICA 



OBSTOJEČE STANJE S PRIKAZOM RUŠITEV 











NOVO STANJE 
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Splošne zahteve: 
 
Zahteve, ki jih je potrebno upoštevati so navedene pri vsaki posamezni shemi! 
 
Kriteriji tehnične smernice TSG-1-004:2010 
 
Točka 3.1.3 Stavbno pohištvo: 
 

1. Vse zasteklitve s toplotno prehodnostjo Ust=max 1,1  W/m2K (za ogrevane prostore). 
2. Toplotna prehodnost oken (steklo in okvir) v odvisnosti od materiala okvirjev ne sme biti večja od 1,3 W/m2K pri 

oknih z lesenim profilom, profilom iz umetne mase in s profilom iz kombinacije materialov katerih osnova je profil iz 
lesa ali umetne mase, oziroma 1,6 W/m2K pri oknih s kovinskimi okvirji. Toplotna prehodnost strešnih oken in 
steklenih streh ne sme biti večja od 1,4 W/m2K. 

3. Toplotna prehodnost zunanjih vrat ne sme biti večja od 1,6 W/m2K, razen garažnih vrat ogrevane garaže, kjer 
toplotna prehodnost ne sme biti večja od 2,0 W/m2K. 

4. Toplotna prehodnost zunanjih delov ovoja na mestu, kjer je vgrajena omarica za rolete ali druga senčila, vključno s 
pogoni in napravami za upravljanje, ne sme biti večja od 0,6 W/m2K. 

5. Zahteve tega člena ne veljajo za izložbena okna, ki omejujejo zaprt izložbeni prostor in za steklena vrata, ki so del 
vetrolova. 

6. V neogrevanih prostorih s temperaturo zraka pod 15ºC je na ovoju stavbe dovoljena uporaba steklenih prizem 
(steklakov). 

7. Vsa okna, ki so izpostavljena neposrednemu sončnemu obsevanju morajo biti opremljena z zunanjimi fiksnimi ali 
premičnimi senčili oziroma drugimi pasivnimi gradbenimi elementi, ki zmanjšajo sončno obsevanje za vsaj 70%. 

8. Prepustnost stekla za dnevno svetlobo pri okenskih in strešnih odprtinah mora biti Tv > 0,50. 

 
Točka 3.2.2 Zastekljene površine in senčila: 
 

1. Vse zastekljene površine večje od 0,5 m2, razen tistih, ki so obrnjene v smeri od severovzhoda preko severa do 
severozahoda ali so poleti trajno zasenčene z naravno oziroma umetno oviro, morajo omogočati tako zaščito proti 
sončnemu obsevanju, pri kateri je faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja stekla (gst) in senčila 
(upoštevaje vpliv položaja vgradnje: zunaj ali v medstekelnem prostoru) g < 0,50. Faktor prepustnosti celotnega 
sončnega obsevanja stekla in senčila se določi kot produkt faktorjev prepustnosti celotnega sončnega obsevanja 
posamičnih plasti (stekla in senčila) ob upoštevanju zmanjšanja učinkovitosti senčila v medstekelnem prostoru. 

2. Senčila, vgrajena na notranjo stran, se ne štejejo kot zaščita prosti sončnemu obsevanju. 
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MATERIALI IN BARVE (razen, če je drugače navedeno) 
 
Alu profilacija: v kvaliteti  

 Schuco AWS 75.SI ali enakovredno za okenske sisteme  
 Schuco ADS 75.SI ali enakovredno za vratne sisteme 
 Schuco FW 50 + SI ali enakovredno za fasadne sisteme 
 Schuco AWS 70.HI ali enakovredno za okenski sistem vetrolova pri kuhinji 
 Schuco ADS 70.HI ali enakovredno za vratni sistem vetrolova pri kuhinji 

 
Zasteklitev: troslojna, Ug= 0,6 W/m2K, po statičnih in varnostnih zahtevah. V primeru požarnih vratih brez žičnega vložka. 
 
Zasteklitve z nižjim g faktorjem: kjer je v shemah navedeno se uporabi zasteklitev z nižjim g faktorjem kot npr. Ipasol ali 
enakovredno, g < 0,35. 
 
Varnostno steklo: kjer je v shemah označeno s simbolom kladivca, se predvidi varnostno steklo (kjer je potrebno oz. 
opisano v shemi, se dodatno ščiti steklo proti padcu razbitih drobcev v globino – kot npr.  lepljeno steklo) 
 
Umax (steklo+okvir) = 0,9 W/m2K za okenske sisteme 
Umax (steklo+okvir) = 1,2 W/m2K za vratne sisteme 
Umax (polnilo) = 0,5 W/m2K  
 
Zunanje okenske police: Alu okenske police s tipskimi stranskimi odkapnimi zaključki, razvite širine do 22 cm 
Notranje okenske police: PVC okenske police s čelnim zaključkom, globine 16 cm 
 
Vsa zunanja ALU okna in vrata so barvana: zunanja stran RAL po izboru projektanta 
            notranja stran RAL po izboru projektanta 
 
 
SISTEM OKEN IN VRAT 
 
kot npr.: SCHUCO AWS 75 SI ali enakovredno 
              SCHUCO ADS 75 SI ali enakovredno 
            
Profilacija okvirjev je pravokotnih oblik! 
 
Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve, okna in balkonska vrata; SI (Super Insulation; osnovna globina podboja 
75 mm, globina krila 85 mm. 
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni. 
 
Oprema (odpiranja): Schuco AvanTec (nevidno okvoje), odpiranje po vertikalni in horizontalni osi. 
 
Toplotna izolativnost oken glede na tip vgrajenega stekla:  Ug= 0,6 W/m2K  
      Uf= 1,3 W/m2K   
      Uw= 0,9 W/m2K 
Navedene vrednosti veljajo za standardni element - enokrilno okno 1230 x 1480 mm s pogledno širino profilov 107 mm. 
 
Testi in standardi: 
 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2   Uf = 1,3 W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 35 
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve 
Zrakotesnost po EN 12207 Razred 4 
Vodotesnost po EN 12208 Razred 9a 
Odpornost na udarni veter EN 12210 Razred C5/B5 
Mehanske lastnosti po EN 13115 Razred 4 
Mehanska trajnost po EN 12400 Razred 3 
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FASADNI SISTEM 
 
kot npr.: SCHUCO FW 50+.SI ali enakovredno 
 
Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. 
Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah in ima 105 mm globine, horizontale pa 110 mm. Vertikalni 
profili so statično ojačani (notranja ojačitev). 
Konstrukcija v izvedbi SI - visokoizolativni sistem (SI - Super Insulation), ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije 
Uf do 0,7 W/m2K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez) - SI izolator posebne oblike za preprečevanje kroženja zraka v 
steklitvenem prostoru, steklitvena letvica v PVC ali ALU izvedbi z reflektivno površino na notranji strani za zmanjšanje 
toplotnih izgub zaradi radiacije. 
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni. 
 
Sistem FW 50+.SI:  Vert. profil globine 105 mm (po statičnih dim) 
  Horiz. profil globine 110 mm (po statičnih dim.) 
  Vertikalni pokrovi globine 18 mm 
  Horizontalni pokrovi globine 15 mm 
 
Zasteklitev: Float Ug= 0,6 W/m2K (distančnik iz umetne mase npr. TPS) 
Oprema (okna): Schuco AWS 75 SI (odpiranje na ventus, skrito okovje), Uokvir= 1,3 W/m2K, Uokno< 0,9 W/m2K (odpirajoči 
element 1230 x 1470 mm) 
Parapetni panel: Up < 0,25 W/m2K, Izolacija λ= 0,035 W/m2K 
 
Toplotna izolativnost oken glede na tip vgrajenega stekla:  Ug= 0,6 W/m2K  
      Ucw= 0,8 W/m2K 
Navedene vrednosti veljajo za zastekljen fasadni elemnt z rastrom 1200 x 2500 mm in globino osnovnih profilov 125 mm.   
Testi in standardi: 
 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2   Uf = 0,9 W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 Ni zahteve 
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve 
Zrakotesnost po EN 12152 Razred AE 
Vodotesnost po EN 12154 RE 1200 
Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179 2,0 kN/m2/3,0 kN/m2 
Odpornost na udarce po EN 14019 I5/E5 

 
 
 
SENČILA NA FASADNEM SISTEMU 
 
Fiksni brisoleji (dim. 305 mm, kot 30º, razmik po projektu), ki se pritrdijo na fasadne stebre steklene fasade s tipskimi 
sistemskimi sidri Schuca. Sidra se pritrdi s strani v vijačne kanale brisolejev. Istočasno služijo sidra kot zaključne plošče 
brisolejev. Distanca brisolejev od fasade po projektu. 
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OKENSKI SISTEM VETROLOVA PRI KUHINJI 
 
kot npr.: SCHUCO AWS 70 HI ali enakovredno 
 
Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve, okna in balkonska vrata; HI (High Insulation); osnovna globina podboja 
70 mm, globina krila 80 mm.  
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni. 
 
Barva: RAL 
Oprema (odpiranja): Schuco AvanTec (nevidno okovje) 
            
Toplotna izolativnost oken glede na tip vgrajenega stekla:  Ug= 1,1 W/m2K  
      Uw= 1,5 W/m2K 
Navedene vrednosti veljajo za standardni element - enokrilno okno 1230 x 1480 mm s pogledno širino profilov 107 mm. 
 
Testi in standardi: 
 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2   Uf = 1,6W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 Ni zahteve 
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve 
Zrakotesnost po EN 12207 Razred 4 
Vodotesnost po EN 12208 Razred 9a 
Odpornost na udarni veter EN 12210 Razred C5/B5 
Mehanske lastnosti po EN 13115 Razred 4 
Mehanska trajnost po EN 12400 Razred 3 

 
VRATNI  SISTEM VETROLOVA PRI KUHINJI 
 
kot npr.: SCHUCO ADS 70 HI ali enakovredno 
 
Visoko toplotno izoliran sistem za vrata s 70 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in 
dvokrilna vrata, zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo).  
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni. 
 
Barva: RAL 
Nasadila: Sistemska Schuco cilindrična, max. dim. krila 1250 x 2500 mm, max. te je svetlobnik opremljen  loputo za 
zatemnitevža krila 150 kg. 
Izvedba praga: Spodnji zaključek vrat mora biti opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zaporanja 
samodejno spusti. 
Ključavnica: Schuco 241256 (enotočkovna) 
Oprema (odpiranja): Schuco AvanTec (nevidno okovje) 
            
Toplotna izolativnost vrat glede na tip vgrajenega stekla:  Ug= 1,1 W/m2K  
                   Ud= 1,5 W/m2K (glede na material distančnika stekla) 
Navedene vrednosti veljajo za enokrilna vrata dim. 1100 x 2200 mm s pogledno širino profilov 147 mm. 
 
Testi in standardi: 
 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2   Uf = 1,6...2,1 W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 Ni zahteve 
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve 
Zrakotesnost po EN 12207 Razred 2 
Vodotesnost po EN 12208 Razred 5a 
Odpornost na udarni veter EN 12210 Razred 5 
Mehanske lastnosti po EN 13115  
Mehanska trajnost po EN 12400 Razred 5 
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ZUNANJA SENČILA 
 
Tam kjer je v posamezni shemi opisano se predvidi senčilo zunanja žaluzija (kot npr. Senčila Bled  Aton T80 ali 
enakovredno) v predokenski izvedbi montaže z vidnimi zunanjimi Alu maskami debeline 1,5 mm (maska barvana po RAL-u), 
alu vodila, elektro pogon.   
 
KOMARNIKI 
 
Fiksni komarniki: alu profil 25 mm x 11 mm, mrežica iz steklenih vlaken (UV stabilizirana) 
 
KLJUKE (razen, če je v shemi drugače navedeno) 
 

 ALU kljuke na ALU oknih kot npr. Schuco št. 247 003 ali enakovredno 
 Na vhodnih vratih in evakuacijskih izhodih se predvidi panik okovje po SIST EN 1125, panik letev kot npr. 

Schuco ALU 240 192 (barva C0) ali enakovredno v smeri evakuacije (glej sheme)! 
 U-shape kljuke kot npr. Schuco Designlinie ALU 240 182 (barva C0) ali enakovredno se predvidi na vhodnih 

vrat in zasilnih izhodih (glej sheme)!   
 ALU tipske kljuke na vratih kot npr. Schuco Alu 240 152 (barva C0) ali enakovredno 

 
OSTALE OPOMBE: 
 
Vsa vrata (razen vrata na podstrešje nad kuhinjo) so opremljena z: 

 mehanskim koordinatorjem zapiranja po SIST EN 1158 
 opornikom vrat (držalom vrat) in odbojnikom 
 sistemskim talnim pripirnim profilom kot npr. Schuco 381160 ali enakovredno 
 vrata v vetrolov so opremljena z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti 

 
Vetrolov je prekrit s  strešno kritino kot npr. Trimoval TPO 1000. ali enakovredno. 
 
CEVASTI SVETLOBNI SISTEM dimenzije 350 mm - npr. Solatube ali enakovredno 
 

 290 DS zunanje kupole iz akrilnega stekla z obročem za pritrjevanje, izdelane po Raybender tehnologiji . 
 efektivna površina za prestrezanje dnevne svetlobe - 1871 cm2 (notranja kupola, nastavek v kupoli za 
 prestrezanje in prenos svetlobe, obroč kupole, ekspanzijski tesnilni spoj, brezšivna obroba v enem kosu, 
 nastavek strešne obrobe, standardni  adapterji za prilagoditev naklona, 

 razpršilnika svetlobe s filtrom za preprečevanje prenosa UV žarkov, Spectralight® Infinity zgornjega in 
 spodnjega kotnega elementa s spektralno odbojnostjo 99,7 %, 

 univerzalne strešne obrobe Spectralight® Infinity podaljševalnih cevi s spektralno odbojnostjo 99,7 % 
 
Sestavljen je iz naslednjih elementov:  

 Svetlobna kupola z Raybender tehnologijo za preusmerjanje svetlobe, pri sistemu Ø350 mm je razvita površina 
kupole 1871 cm² 
 notranja kupola 
 nastavek v kupoli za prestrezanje in prenos svetlobe 
 obroč kupole 
 ekspanzijski tesnilni spoj 
 brezšivna obroba v enem kosu 
 nastavek strešne obrobe 
 standardni adapterji za prilagoditev naklona 

 
 cevi obdelane po sistemu Spectralight Infinity, spektralna odbojnost 99,7% 

 razpršilnik svetlobe 
 senčilo z loputo za zatemnitev svetlobe 
 stikalo senčila 

 
Svetlobna kupola mora biti izdelana iz brizganih akrilatov, odpornih proti ultravijoličnim in infrardečim žarkom in udarcem.  
Kupole morajo biti pritrjene na obrobe z nerjavečimi vijaki in distančniki, ki morajo kupoli in obrobi omogočati neodvisno 
raztezanje in krčenje, zaradi česar se mora zmanjšati obremenitev materiala in s tem povečanje življenske dobe. 
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Patentirani nastavek za prestrezanje in prenos svetlobe (Light Intercepting Transfer Device LITD) povečuje površino, ki je na 
voljo za prestrezanje sončne svetlobe, ki ni neposredno usmerjena v odprtino cevi, ter to svetlobo prenaša navzdol po cevi, 
zaradi tega je povečan vnos svetlobe, s tem pa tudi oddajanje svetlobe.  
Tehnologija Raybender preusmerja svetlobo, ki pada pod ostrim kotom, naprej v cev, s čimer se zmanjšajo izgube zaradi 
odboja svetlobe zaradi absorpcije pri prenosu in posledično izboljšana izhodna svetilnost. Prepustna kupola mora preprečiti 
vstop prahu in žuželkam in omogočati izpust vlage. 
Obroč kupole iz polimerov mora vsebovati kondenzacijski žleb, ki je oblikovan tako, da kondenzirano vlago usmerja navzven. 
Prav tako mora delovati kot termalna zavora, ki na najmanjšo mogočo mero zmanjšuje pregrevanje – ohlajenje. Ekspanzijski 
tesnilni spoj mora omogočati zgornjemu delu cevi, da absorbira raztezanje ali krčenje v cevnem sistemu, nastala zaradi 
ukrivljanja strehe, posledice vetra in drugih obremenitev. Standardna brezšivna obroba v enem kosu mora zagotavljati vodo 
nepropustno montažo. Visoko odbojna cev Spectralight Infinity z spektralno odbojnostjo 99,7% mora odpravljati izgubo 
svetilnosti zaradi odboja svetlobe. Podaljški cevi se morajo teleskopsko zložiti, za lažjo namestitev, med seboj pa se morajo 
pritrditi s kratkimi cevnimi vijaki in zatesniti z močnim tesnilnim trakom. Standardni adapterji z obdelavo cevi Spectralight 
Infinity za prilagoditev nakloma mora imeti nastavljivo 30 stopinjsko koleno za lažjo montažo ob morebitnih strešnih ovirah ali 
zaradi prilagajanja naklonu strehe. Stropni obrob iz polimernih vlaken se mora enostavno pritrditi na strop ob pomoči 
patentiranih sidrnih elementov. Razpršilnimi morajo biti izdelani iz akrilatov, odporni na udarce in oblikovani tako, da na 
najmanjšo možno mero zmanjšajo bleščanje in hkrati omogočajo odlično razpršitev svetlobe. Zatesnitev razpršilnikov mora 
biti odporna na ultravijolične žarke in atmosferilije, ter mora zagotavljati zanesljivo zaščito pred prahom in žuželkam in 
praktično onemogočati kakršenkoli prodor zraka. Loputa za zatemnitev dnevne svetlobe z brezstopenjskim uravnavanjem. 
Dvopolno prevesno stikalo za zatemnitveno loputo. 
 
IZHOD NA STREHO 
 
Izstopno strešno okno kot npr. Bramac, Lumiex TOP, izstopno strešno okno ali enakovredno 
 
Univerzalno strešno okno ugodno za osvetlitev in prezračevanje podstrešnih prostorov. Izstopno strešno okno Luminex TOP 
je možno odpreti na štiri načine, pri vsakem pa so lahko neprepustno zapre. Levo pritrjeno okensko krilo je možno z nekaj 
prijemi namestiti na desno. Potrebni izrez za vgraditev popolnoma ustreza velikosti šestih profiliranih strešnikov. Izstopno 
strešno okno Luminex TOP pritrdimo s priloženimi spojkami. Izstopno strešno okno je primerno za naklone od 16° do 55° 
 
Material: izolacijska zasteklitev, glavni okvir iz trdega PVC-ja, z okroglimi jeklenimi ojačitvami, krilni okvir iz eloksirnega 
aluminija, obroba iz mehkega barvnega PVC-ja. 
Zunanje mere: 55,5 x 81,0 cm 
Izst. odprtina: 47,0 x 72,0 cm 
Svetlobna površina: 0,34m2 

 
GARAŽNA VRATA 
 
Kot npr. Hormann LPU40 M-vodoravni motiv. Sekcijska garažna vrata, priprvljena za nadgradnjo z motornim pogonom na 
daljinsko upravljanje. Odpirajo se navpično navzgor, pri čemer se lomijo in se zaplejejo po vodilih vodoravno pod strop. Vrata 
sestavljajo dvostenske lamele iz vročecinkane jeklene pločevine. Lamele so toplotno izolirane (42 mm PU-pene), na zunanji 
strani enakomerno razdeljene s srednjimi vodoravnimi utori M-vodoravni motiv. Oblika in način odpiranja vrat preprečujeta 
nevarnost ukleščenja prstov. Stranska vodila so prav tako iz vročecinkane pločevine, izvedena tako, da ni možen poseg z 
roko v nevarno območje. Težo vrat uravnavajo torzijske vzmeti, nameščene na osi za preklado. Tesnenje je izvedeno s 
tesnili, ki so trajno elastična in se nahajajo na stranskih vodilih, zgornji zaključni letvi ter na spodnji lameli. 
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SHEME ZUNANJIH VRAT IN OKEN 
 
 
LEGENDA 
 
Smer odpiranja 
 

 
 
 
 
 
LEGENDA SIMBOLOV 
 
 
 
 Zasteklitev 
 
 
 
 Polnilo 
 

 
          
          Varnostno steklo 
 

 
           
           Sitotisk stekla 
 
  
 
 
          Faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja stekla in senčila (g) 
 
            
 

1. Vgradnja s tesnjenjem po RAL standardu. 
2. Odpiranje po shemah (pred vgradnjo kontrolirati v zadnjih veljavnih PZI shemah). 
3. Vse sheme v merilu 1:50 razen, če je drugače navedeno. 
4. Vse mere v cm, razen je če drugače navedeno. Kontrolirati na mestu. 
5. Vso vgrajeno pohištvo mora ustrezati veljavnim standardom. 
6. Vsi RAL-i po izboru projektanta. 

 
 
 
 



OKNA/VRATA 











STEKLENA STENA 





BRISOLEJ 





REŠETKE 





DOSTOP NA STREHO 





SANACIJA SANITARIJ 



TELOVADNICA 



OBSTOJEČE STANJE S PRIKAZOM RUŠITEV 





NOVO STANJE 





   
SHEME  
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Splošne zahteve: 
 
Zahteve, ki jih je potrebno upoštevati so navedene pri vsaki posamezni shemi! 
 
Vse vgrajeno stavbno pohištvo mora ustrezati naslednjim kriterijem (Tehnična smernica TSG-1-004:2010) 
 
Točka 3.1.3 Stavbno pohištvo: 
 

1. Vse zasteklitve s toplotno prehodnostjo Ust=max 1,1  W/m2K (za ogrevane prostore). 
2. Toplotna prehodnost oken (steklo in okvir) v odvisnosti od materiala okvirjev ne sme biti večja od 1,3 W/m2K pri 

oknih z lesenim profilom, profilom iz umetne mase in s profilom iz kombinacije materialov katerih osnova je profil iz 
lesa ali umetne mase, oziroma 1,6 W/m2K pri oknih s kovinskimi okvirji. Toplotna prehodnost strešnih oken in 
steklenih streh ne sme biti večja od 1,4 W/m2K. 

3. Toplotna prehodnost zunanjih vrat ne sme biti večja od 1,6 W/m2K, razen garažnih vrat ogrevane garaže, kjer 
toplotna prehodnost ne sme biti večja od 2,0 W/m2K. 

4. Toplotna prehodnost zunanjih delov ovoja na mestu, kjer je vgrajena omarica za rolete ali druga senčila, vključno s 
pogoni in napravami za upravljanje, ne sme biti večja od 0,6 W/m2K. 

5. Zahteve tega člena ne veljajo za izložbena okna, ki omejujejo zaprt izložbeni prostor in za steklena vrata, ki so del 
vetrolova. 

6. V neogrevanih prostorih s temperaturo zraka pod 15ºC je na ovoju stavbe dovoljena uporaba steklenih prizem 
(steklakov). 

7. Vsa okna, ki so izpostavljena neposrednemu sončnemu obsevanju morajo biti opremljena z zunanjimi fiksnimi ali 
premičnimi senčili oziroma drugimi pasivnimi gradbenimi elementi, ki zmanjšajo sončno obsevanje za vsaj 70%. 

8. Prepustnost stekla za dnevno svetlobo pri okenskih in strešnih odprtinah mora biti Tv > 0,50. 

 
Točka 3.2.2 Zastekljene površine in senčila: 
 

1. Vse zastekljene površine večje od 0,5 m2, razen tistih, ki so obrnjene v smeri od severovzhoda preko severa do 
severozahoda ali so poleti trajno zasenčene z naravno oziroma umetno oviro, morajo omogočati tako zaščito proti 
sončnemu obsevanju, pri kateri je faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja stekla (gst) in senčila 
(upoštevaje vpliv položaja vgradnje: zunaj ali v medstekelnem prostoru) g < 0,50. Faktor prepustnosti celotnega 
sončnega obsevanja stekla in senčila se določi kot produkt faktorjev prepustnosti celotnega sončnega obsevanja 
posamičnih plasti (stekla in senčila) ob upoštevanju zmanjšanja učinkovitosti senčila v medstekelnem prostoru. 

2. Senčila, vgrajena na notranjo stran, se ne štejejo kot zaščita proti sončnemu obsevanju. 
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SHEME NOTRANJIH LESENIH VRAT 
 
LEGENDA 
 
Smer odpiranja 
 

 
LEGENDA SIMBOLOV 
 
 
 Zasteklitev 
 
 
 
 Polnilo 
 
 
 

1. Vse zasteklitve dimenzionirane skladno s statičnimi (glede na dimenzijo predvidene zasteklitve) in varnostnimi 
zahtevami (področje uporabe; parapeti nižji od 120 cm, nevarnost padca, etc….) in zahtevami požarnega 
varovanja. V primeru požarno varnega stekla je predvideno steklo brez žičnega vložka. 

2. Odpiranje po shemah (pred vgradnjo kontrolirati v zadnjih veljavnih PZI shemah). 
3. Vse sheme v merilu 1:50 razen, če je drugače navedeno. 
4. Vse mere v cm, razen je če drugače navedeno. Kontrolirati na mestu. 
5. Sistemski ključ definira uporabnik. 
6. Vso vgrajeno pohištvo mora ustrezati veljavnim standardom. 
7. Vsi RAL-i po izboru projektanta. 
8. Navajane so svetle prehodne mere, razen kjer ni posebej označeno. Dimenzijo gradbene odprtine prilagoditi tipu 

izbranih vrat. 
 
SHEME SANITARNIH KABIN 
 
Splošni zahteve: 

- pregradne stene iz kompaktnih plošč d=13 cm 
- vsa vrata se odpirajo navzven 
- vse kabine v otroških sanitarijah so brez mehanizma za zaklepanje ali zapiranje 
- vse pripadajoče okovje (nogice, zapirala, zaskočniki, tečaji, nosilci, kotniki, rozete, ojačitvene povezave…) so v 

nerjaveči fino brušeni izvedbi) 
- v izvedbi predvideti vgradnjo obešalnika za obleke, montiranega na vratih. 
- barvne palete po izboru projektanta  
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Splošne zahteve: 
 
Zahteve, ki jih je potrebno upoštevati so navedene pri vsaki posamezni shemi! 
 
Vse vgrajeno stavbno pohištvo mora ustrezati naslednjim kriterijem (Tehnična smernica TSG-1-004:2010) 
 
Točka 3.1.3 Stavbno pohištvo: 
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2. Toplotna prehodnost oken (steklo in okvir) v odvisnosti od materiala okvirjev ne sme biti večja od 1,3 W/m2K pri 

oknih z lesenim profilom, profilom iz umetne mase in s profilom iz kombinacije materialov katerih osnova je profil iz 
lesa ali umetne mase, oziroma 1,6 W/m2K pri oknih s kovinskimi okvirji. Toplotna prehodnost strešnih oken in 
steklenih streh ne sme biti večja od 1,4 W/m2K. 

3. Toplotna prehodnost zunanjih vrat ne sme biti večja od 1,6 W/m2K, razen garažnih vrat ogrevane garaže, kjer 
toplotna prehodnost ne sme biti večja od 2,0 W/m2K. 

4. Toplotna prehodnost zunanjih delov ovoja na mestu, kjer je vgrajena omarica za rolete ali druga senčila, vključno s 
pogoni in napravami za upravljanje, ne sme biti večja od 0,6 W/m2K. 

5. Zahteve tega člena ne veljajo za izložbena okna, ki omejujejo zaprt izložbeni prostor in za steklena vrata, ki so del 
vetrolova. 

6. V neogrevanih prostorih s temperaturo zraka pod 15ºC je na ovoju stavbe dovoljena uporaba steklenih prizem 
(steklakov). 

7. Vsa okna, ki so izpostavljena neposrednemu sončnemu obsevanju morajo biti opremljena z zunanjimi fiksnimi ali 
premičnimi senčili oziroma drugimi pasivnimi gradbenimi elementi, ki zmanjšajo sončno obsevanje za vsaj 70%. 

8. Prepustnost stekla za dnevno svetlobo pri okenskih in strešnih odprtinah mora biti Tv > 0,50. 

 
Točka 3.2.2 Zastekljene površine in senčila: 
 

1. Vse zastekljene površine večje od 0,5 m2, razen tistih, ki so obrnjene v smeri od severovzhoda preko severa do 
severozahoda ali so poleti trajno zasenčene z naravno oziroma umetno oviro, morajo omogočati tako zaščito proti 
sončnemu obsevanju, pri kateri je faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja stekla (gst) in senčila 
(upoštevaje vpliv položaja vgradnje: zunaj ali v medstekelnem prostoru) g < 0,50. Faktor prepustnosti celotnega 
sončnega obsevanja stekla in senčila se določi kot produkt faktorjev prepustnosti celotnega sončnega obsevanja 
posamičnih plasti (stekla in senčila) ob upoštevanju zmanjšanja učinkovitosti senčila v medstekelnem prostoru. 
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1.5 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI 
 
Celoten popis za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela je priložen v ločeni mapi. 

 




