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1.2 KAZALO VSEBINE NA ČRTA 
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1.3 TEHNIČNO POROČILO 
 
 
1.0 Splošno 

 
NALOGA 
Naročnik in lastnik objekta, Nepremičnine Celje, d.o.o., namerava energetsko sanirati  in 
odpraviti vzroke za neprimerne bivanjske razmere (plesen na stenskih in stropnih površinah) v 
večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica ob gozdu 3, Celje. 
 
Nameravana investicija bo sofinancirana  sredstvi Republike Slovenije in Evropske Unije iz 
Kohezijskega sklada. 
 
Skladno z navodili investitorja so za dosego cilja projektirani naslednji ukrepi: 

� toplotna zaščita zunanjih kletnih zidov – obdelano v načrtu arhitekture 
� toplotna črpalka z/v za ogrevanje objekta – obdelano v načrtu strojnih instalacij 
� vgradnja lokalnega prezračevanja z rekuperacijo – obdelano v načrtu strojnih instalacij 
� zamenjava obstoječih svetil z LED svetili – obdelano v načrtu električnih instalacij 

 
Sočasno z energetsko prenovo objekta se izvedejo tudi druga dela: 

� sanacija posledic pomanjkljive toplotne izolacije in odsotnosti zadostnega 
prezračevanja (vzroke odpravljajo ukrepi, navedeni v prejšnjem poglavju), npr.: 

− izsušitev navlaženih delov konstrukcij, 
− sanacija s plesnijo okuženih površin, 

� odprava drugih ugotovljenih napak na toplotni izolaciji ovoja objekta (opomba: v kolikor 
to dopuščajo pravila sofinancerja, bo ta del uvrščen med t.i. »upravičene stroške«): 

− izvedba toplotne izolacije fasadnega podzidka na preostanku oboda stavbe s 
spremljajočimi deli, 

− odprava toplotnih mostov na fasadah in strehi oz. frčadah, 
− zamenjava neprimernih vhodnih vrat v stanovanja (za tiste vhode, ki se 

nahajajo na fasadnem ovoju), 
� odprava vzrokov in sanacija posledic drugih napak in pomanjkljivosti na stavbi, njeni 

neposredni okolici ter v stanovanjih, npr.: 
− ureditev odvajanja strešne vode in odvodnjavanja neposredne okolice objekta, 
− izvedba napeljav za odtočne kuhinjske nape, kjer je to potrebno, 

� redna vzdrževalna dela ali zamenjave zaradi dotrajanosti in iztrošenosti (materiala, 
opreme, naprav..), npr.: 

− pleskanje balkonskih ograj, 
− pleskanje napuščev, 
− obnovitveno slikanje notranjih skupnih prostorov, 
− pregled in po potrebi zamenjava elementov radiatorskega ogrevanja in interne 

vodovodne instalacije 
� druga dela, npr.: 

− manjše stopnišče ob objektu (vogal) na vzhodni strani objekta za nemoten 
dostop, 

− ureditev mesta za zabojnike za komunalne odpadke, 
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2.0 Uporabljene predloge 
 
Investitor je kot izhodiščne dokumenta za pripravo projektne dokumentacije predal naslednjo 
dokumentacijo: 

� REP za objekt Ob gozdu 3, Celje, ki ga je izdelalo podjetje Monteh plus d.o.o, 
Ljubljanska cesta 32, 3230 Šentjur ( november, december 2016), vodja projekta 
Boštjan Marzidovšek, 

� DIIP za objekt Ob gozdu 3, Celje, ki ga je izdelalo podjetje Monteh plus d.o.o, 
Ljubljanska cesta 32, 3230 Šentjur ( november, december  2016), vodja projekta 
Boštjan Marzidovšek, 

� PID načrt električnih instalacij in električne opreme ter telekomunikacij iz leta 2006, ki jo 
je izdelalo podjetje Elektro Turnšek d.o.o. Celje ( tlorisi etaž in vezalne sheme elektro 
instalacij), 

� Karto komunalnih vodov Energetike Celje in Elektro Turnšek, 
� Mnenje k vlogi za izdajo Dovoljenja za priključitev na javno kanalizacijo in projekt 

prevezave voda fekalne kanalizacije podjetja Mika-dom d.o.o. Celje, 
� Načrt strojnih instalacij in opreme št. 327-IB 70-2006, mapa 5 PGD, odgovorni 

projektant Bojan Dobnik, 
� Končno poročilo ZRMK o nastanku vlage v objektu (DN2005456, april 2015) 

 
Kot podlaga za projektiranje okolice in nujne infrastrukture smo pridobili geodetski načrt 
obstoječega stanja, ki ga je izdelal GEOIDES d.o.o., Bračič Vladko. 
 
 
3.0 Obstoje če stanje 

 
Večstanovanjska stavba na naslovu Ulica ob gozdu 3 v Celju je objekt, ki je bil 
zgrajen leta 1980 kot gostinski lokal, leta 2006 pa je bila sprememba 
namembnosti gostinskega lokala in gradnja prizidka v neprofitna stanovanja. V 
večstanovanjski stavbi se nahaja 11 stanovanjskih enot ter 2 skupna prostora 
(hodnik in kurilnica).  
Posledice ( tudi za tisti čas) slabe gradnje so: 

• velika poraba energije v analiziranih letih ( toplovodni kotel za ogrevanje ne predstavlja 
optimalni način priprave toplote), 

• slabo bivalno ugodje uporabnikov objekta kot posledica neustreznega prezračevanja s 
stališča načina in pogostosti izvajanja le-tega; v stanovanjih se pojavlja plesen zaradi 
prevelike vlage v prostorih. V času izvajanja energetskega pregleda je bil zaznan 
slab zrak v prostorih. 

• vpliv na okolje; zaradi dokaj visoke rabe energije na enoto površin je obremenjevanje 
okolja nepotrebno visoko. 

 
Nosilna konstrukcija 
 

Nosilna konstrukcija objekta je izvedena kot  klasična zidana konstrukcija na predvidoma 
pasovnih temeljih. Medetažne konstrukcije so izvedene kot A.B. plošče.  
 
Streha 
 

Streha objekta je deloma izvedena kot strop-streha. Ostrešje je klasično leseno, podeskano z 
deskami na katere je pritrjena sekundarna kritina. Po osi špirovcev so pritrjeni morali za 
zagotovitev zračnega mostu. 
Kritina nad celotnim objektom je iz trapezne pločevine. 
Toplotna izolacija strešne konstrukcije je izvedena pod podeskano površino v območju 
špirovcev in deloma pod njimi. V sistemu strop-streha so v stanovanjskih prostorih izvedeni 
spuščeni mavčnokartonski stropi, deloma ravni, deloma v naklonu strešin. Naklon strmejšega 
dela strehe znaša cca 22o, položnejšega pa cca 6o. Stikovanje objekta s položnejšo streho in 
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nižjim delom je nekoliko neobičajno in posledično prihaja do zamakanja na fasadnih 
površinah. Napušči so leseni in potrebni obnovitvenega opleska. 

 
 
 
Okna in vrata na fasadi 
 

Vsi fasadni elementi (okna, vrata) so izvedeni iz PVC profilov, bele barve. Njihova vgradnja je 
običajna in ni skladno z RAL smernicami, kar je standard v današnjem času. Tesnila v večini 
primerov ne zadoščajo več osnovni funkciji, kar je razvidno iz termografskih posnetkov objekta 
(glej dokument »Rezultati termovizijskih meritev objekta večstanovanjske zgradbe na lokaciji 
Ulica ob gozdu 3, 3000 Celje«, ki ga je izdelalo podjetje Monteh plus d.o.o.) 
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Fasada 
 

Objekt je bil leta 2006 prizidan in preko celotnega fasadnega ovoja je bila izvedena izolativna 
fasada debeline 8 cm. Objekt pod terenom ni bil toplotno izoliran, vprašljiva pa je tudi izvedba 
hidroizolacije, saj stanje v določenih kletnih stanovanjih nakazuje tudi na pronicanje vlage 
skozi kletne zidove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
južna fasada       vzhodna fasada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zahodna fasada                                                      severna fasada    

     
Balkonske ograje so izvedene kot kovinska podkonstrukcija z vertikalnimi lesenimi polnili.  
Žlebovi in odtočne cevi na fasadi so v korektnem stanju in niso potrebni zamenjave. 
 
Notranjost objekta 
 

V večini stanovanjskih prostorov je bolj ali manj  opazen pojav vlage in plesni, kar je razvidno 
tudi iz »Strokovnega mnenja o vzrokih za vlago in plese v stanovanjih v Celju«, ki ga je 
pripravil Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na ZRMK-ju. 
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Kletno stanovanje št. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kletno stanovanje št. 3 
 
 

Kot je razvidno iz fotografij, je vzrokov za 
nastalo situacijo več, od konstrukcijskih 
napak do neprimerne uporabe in zračenja 
stanovanj. 

 
                                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
Viden trikoten obris plesni zaradi »prezračevanja« na ventus. 

 
 
4.0 Projektirani posegi 
 
A – SANACIJA FASADNEGA OVOJA 
 
A1/ Vkopani del objekta 
Zaradi suma na slabo izvedeno hidroizolacijo in neizolirani vkopani del objekta se bo celoten 
objekt odkopal do nivoja pete temelja. Predhodno se bo odstranila obstoječa ureditev ob 
objektu (betonske plošče) v širini cca 80-100 cm. Obstoječi zid je potrebno pred nadaljnjimi 
posegi očistiti s ščetkanjem in pranjem, ostrgati tudi ostanke obstoječe vertikalne 
hidroizolacije. Na očiščen zid se izvede nova hidroizolacija z 2x hladnim bitumenskim 
premazom z emulzijo (raztopino bitumna v organskem topilu) in 2x plastomernim bitumenskim 
varilnim trakom na nosilcu iz steklene tkanine nominalne debeline 3,6mm, upogljivim pri -10oC, 
odpornim na tečenje pri +120oC; oba sloja polno varjena na podlago. Preklopi min. 10 cm, 
izvedba min. 40 cm nad terenom. 
Tako izvedena vertikalna hidroizolacija se zaščiti in hkrati toplotno izolira z izolacijskimi 
ploščami iz ekstrudiranega polistirena (XPS) debeline 16cm s toplotno prevodnostjo λ≤0,036 
W/mK z deklarirano tlačno trdnostjo pri 10% deformaciji ≥300 kPa. Površina gladka, plošče 
lepljene na hidroizolacijo z butilnimi čepki ali nizko ekspandirajočo enokomponentno 
poliuretansko peno za pritrjevanje izolacijskih materialov  na bitumenske podlage. 
Termoizolacija se zaščiti še s polietilensko gumbasto folijo, ki zagotavlja zaščito in pronicanje 
vlage ob vertikalni površini vkopanega dela objekta. 
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V izkopani jarek ob objektu se na nivoju pete temelje izvede še drenaža iz PE-HD drenažnih 
cevi DN160 z 2/3 perforacijo, vključno z izdelavo betonske mulde. Drenažna cev se zasipa do 
višine min. 20 cm nad temenom cevi z drenažnim nasutjem frakcije 8-16 mm. 
Ostali del jarka se zasuje z izkopanim materialom, zadnjih 20 cm pod nivojem ureditve pa s z 
gramoznim drobljencem, na katerega se položijo betonske plošče, deloma obstoječe (severna 
in vzhodna fasada), deloma nove (ob južni in zahodni fasadi). 
Posegi ob zahodni fasadi se izvajajo pod balkonsko ploščo na koti cca 100 cm nad terenom, 
kar predstavlja oteženo izvedbo del na tem odseku. 
 
A2/ Podstavek fasade nad terenom 
Teren  ob južni in zahodni fasadi je cca 110 cm višji od terena ob zahodni in severni fasadi, 
zato je na  J in Z strani smiselno doizolirati podkleteni del objekta tako, da bodo kletni prostori 
v celoti izolirani s toplotno izolacijo skupne debeline 16 cm.  
Doizoliranje se izvede s ploščami debeline 10 cm  (oziroma takšne debeline, da skupaj z 
obstoječo izolacijo podstavka dosežemo poravnavo s termoizolacijo vkopanega dela) iz 
ekstrudiranega polistirena (XPS) s toplotno prevodnostjo λ≤0,036 W/mK z deklarirano tlačno 
trdnostjo pri 10% deformaciji ≥300 kPa. Površina gladka, plošče lepljene na obstoječ fasadni 
podstavek z lepilno malto ali nizko ekspandirajočo enokomponentno poliuretansko peno za 
pritrjevanje izolacijskih materialov  na mineralne podlage.  
Izolacijske plošče se na podlago lepijo s specialnimi lepili /peno z nanašanjem lepila po 
celotnem obodu vsake plošče in 2x pas po širini plošče. Posebej se poudarja na nanos 
lepila/pene  do skrajnih robov plošče zaradi preprečevanja strujanja zraka po vertikalnih 
zračnih žepih. 
Mehansko pritrjevanje se izvede z vijačnimi  sidri s pokrivnim izolativnim čepom, dolžina sidra 
mora zagotavljati pritrjevanje min. 70 mm v masivni zid. 

 
Uporabi se naj minimalno 6 sider/m2. Pri nanašanju lepila na izolacijske plošče je bistveno, da 
se izvaja sistemsko pritrjevanje t.i. "W" ali "T" sistem. Na mestih sidranja mora imeti biti 
nanešeno lepilo, da ne pride do deformacij izolacijskih plošč na površini v fazi pritrjevanja 
dodatnih sider. 
 
Po potrebi se na vidno okuženih fasadnih površinah izvede dezinfekcija površin z 2-kratnim 
premazovanjem fasadnih površin z razredčenim sredstvom proti algam in plesnim ( v razmerju 
sredstvo proti plesni : voda = 1 : 5), ki se ga nanese s pleskarskim čopičem ali dolgodlakim 
pleskarskim valjčkom. Nanos naj se intenzivno vtre v podlago – še mokrega je potrebno drgniti  
s krtačo z najlonskimi ščetinami, da se premaz speni. Tako obdelane površine se morajo sušiti 
najmanj 12 ur.  
Nato se površine ponovno premažejo z razredčenim sredstvom proti algam (vtiranje premaza 
v fasadno površino v tem primeru ni potrebno). Za močno okužene površine priporočamo 
dvoslojni ali večkratni nanos (severna stran objekta). Naslednji nanos je v normalnih pogojih 
možno izvesti po 8 urah.  
  
Preko izolacije se izvede nov osnovni omet in zaključni dekorativni omet. 
Maltno zmes (izbrati skladno z ETA - 10/0334) je potrebno na izolacijsko oblogo nanesti ročno 
v dveh  slojih. Debelina na oblogi iz termoizolacije mora biti ~4 do 6 mm. Takoj po nanosu 
prvega sloja osnovnega ometa se vtisne plastificirana steklena mrežica teže min. 160 g/m2. 
Po sušenju najmanj 1 dan za vsak mm debeline se nanese še zgornji sloj osnovnega ometa v 
debelini ~1,5 -2mm; s slednjim se fasadna površina čim bolj izravna in zgladi. V območju 30 
cm pod in nad terenom se osnovni sloj izvede z dvokomponentno visoko elastično cementno 
vezano vodotesno maso. Z zaključno obdelavo fasade  se lahko pričnemo po 1 do 2 dneh. 
 
Površino osnovnega ometa premažemo z osnovnim premazom v odtenku zaključnega 
dekorativnega ometa; slednjega se izvede  v silikonski kvaliteti z zrnavostjo 2.0 mm . 
Paro propustnost mora dosegati Sd min.0,12 pri 2mm nanosu, navzemanje vode mora biti W24 
< 0,02 oziroma razred W3 (nizko navzemanje vode). 
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Zgornji rob podstavka fasade se zaključi s pokrivno obrobo iz pocinkane barvane pločevine 
debeline min. 0,8 mm. 
 
A3/ Zunanje okenske špalete oken kletnih prostorov in okenske police 
Zaradi omilitve toplotnih mostov ob okenskih in vratnih okvirjih kleti izvede sanacija špalet. 
Obstoječe okenske in vratne špalete se po potrebi odbijejo, površine se izravnajo za 
zagotavljanje ustrezne spremljivostih tesnilnih trakov, ki se namestijo deloma na okenski okvir, 
deloma na špaleto. Tesnjenje se izvede z namenskim samolepilnim trakom za RAL vgradnjo, 
primernim za uporabo na zunanji strani (paropropustni  difuzijsko odprti tesnilni trak).  
Preko se izvede izolacija zunanjih okenskih špalet  širine <30 cm z bakelitno termoizolacijo 
debeline min. 3 cm λ≤ 0,02 W/m2K.  
Na enak način se pripravi tudi podlaga pod okenskimi policami, ki pa mora biti izvedena v 
naklonu 3o od objekta. Osnovno lepilno malto pod okenskimi policami je potrebno premazati z 
dvokomponentno visoko elastično cementno vezano vodotesno maso- DVM, ki preprečuje  
vdor kondenza  od police v fasadni sistem. 
 
Zaključni fasadni sloj se na okenske profile stikuje preko tipskih špaletnih profilov z mrežico. 
 
Nove okenske police se vgrajujejo z ustreznim lepilom (enokomponentno tesnilno 
maso/lepilom na osnovi hibridnega MS polimera) preko podložk iz plutovine deb. 3mm, robovi 
proti špaletam in po zunanji daljši stranici se tesnijo z ekspanzijskim tesnilnim trakom. Police 
so iz alu barvane pločevine debeline 1,5mm s stranskimi zavihki za preprečitev zamakanja. 
 
 
 
                                                                         Lepljenje na pasove lepila pravokotno na okvir  
                                                                                                    okna v rastru 15 cm, vmes plutovinasti distančniki 
                                                                                                    debeline 3mm 
                                                                                                    cementna vodotesna masa 
 
                                                                         ekspanzijski tesnilni trak 

 
 
                                                                          
                                                                                                    PVC fleksibilni vogalnik 

 
 
 
A4/ Balkoni 
Za preprečitev linijskih toplotnih mostov na stiku AB konzolnih plošč (balkonov) bodo s 
spodnje strani pritrjene visoko izolativne bakelitne plošče debeline 5 cm, λ≤ 0,02 W/m2K. Za 
korektno izvedbo čelnega roba bo potrebno odstraniti obstoječe pločevinaste obrobe, čelne 
površine obdelati s fasadnimi sloji z uporabo PVC zaključenega profila z mrežo in odkapom. 
Po končani izvedbi zaključnega fasadnega sloja se predhodno odstranjene obrobe iz 
pločevine, ponovno montirajo. Stropna površina balkona se obdela s silikonskim zaključnim 
slojem zrnavosti 2mm, čela pa se obdelajo z marmoriranim akrilnim ometom iz obarvanega 
kremenovega granulata. 
Ograjna polnila balkonskih ograj se v celoti odstranijo, vključno z ročajem. Obstoječa kovinska 
konstrukcija se očisti in 2x opleska z barvo za kovine na poliuretanski osnovi. Iz vidika 
minimalnega vzdrževanja se izvedejo ograjna polnila iz lesno-plastičnega kompozita ali 
reciklirane umetne mase. Vertikalne letve preseka cca 80/16mm, višine 110 cm, pritrjene na 
obstoječo podkonstrukcijo.   
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A5/ Bočne stene mansarde 
Kot je razbrati iz detajlov vgradnje strešne kritine, obstoječe bočne fasadne površine, na 
frčadah na vzhodni in zahodni fasadi, niso zadostno toplotno izolirane. Finalno so obložene s 
trapezno pločevino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukrepi : 
Pločevinasta fasadna obloga se odstrani, stene se dodatno izolirajo s ploščami negorljive 
fasadne toplotne izolacije za kontaktne fasade debeline 16 cm, λ≤0,036 W/mK. Pred 
pritrjevanjem se površina ustrezno pripravi (opere pod pritiskom in impregnira z ustrezno 
emulzijo iz sistema dobavitelja fasadnih slojev). 
Maltno zmes (izbrati skladno z ETA - 10/0334) se na izolacijsko oblogo nanese ročno v dveh  
slojih. Debelina na oblogi iz termoizolacije mora biti ~4 do 6 mm. Takoj po nanosu prvega sloja 
osnovnega ometa se vtisne plastificirana steklena mrežica teže min. 160 g/m2. 
Po sušenju najmanj 1 dan za vsak mm debeline se nanese še zgornji sloj osnovnega ometa v 
debelini ~1,5 -2mm; s slednjim se fasadna površina čim bolj izravna in zgladi. V območju 30-
40 cm pod in nad terenom se osnovni sloj izvede z namensko vodonevpojno maltno zmesjo.  
Površino osnovnega ometa premažemo z osnovnim premazom v odtenku zaključnega 
dekorativnega ometa; slednjega se izvede  v silikonski kvaliteti z zrnavostjo 2.0 mm . 
Paro propustnost mora dosegati Sd min.0,12 pri 2mm nanosu, navzemanje vode mora biti W24 
<0,02 oziroma razred W3 (nizko navzemanje vode). 
 
 
A6/ Zunanje diferen čne stopnice 
Ob jugovzhodnem vogalu fasade se izvedejo nove diferenčne stopnice za premoščanje višine 
cca 100 mm. Ker se bo objekt zaradi sanacije kletnega dela v celoti odkopal, se bo posledično 
odstranil tudi del kamnitega krila vkopane kleti. Paralelno z južno fasado se bo izvedel 
minimalni oporni AB zid debeline 20 cm, od objekta odmaknjen za 80 cm. V tako pridobljenem 
»hodniku« se izvedejo nove diferenčne stopnice za povezavo med terenom pred vzhodno 
fasado s terenom ob južni fasadi. Na brežini vkopane kleti se proti novem opornem zidu 
izvede grmovna zasaditev. 
Stopnice se izvedejo v kombinaciji betonskih robnikov 8/25 cm in betonskih tlakovcev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. 

                                            Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si                             str.:   11 

 

B – SANACIJA NOTRANJIH POVRŠIN 
Vse notranje površine se, kjer je to opisano v naslednjih poglavjih, ustrezno sanirajo. Splošno 
pa velja, da se vse stenske in stropne površine očistijo plesni, dezinficirajo in pripravijo za 
pleskanje z visoko paropropustnimi barvami oziroma barvami, odpornimi na pojav plesni. 
Vsi postopki sanacije naj bodo izvedeni skladno s sistemskimi rešitvami proizvajalcev sanirnih 
stenskih premazov.  
Čiščenje površin izvedemo z nanosom sredstva za odstranjevanje plesni (napr. natrijev 
hipoklorit <5% akt. klora. EC 231-668-3) in brisanjem ali struganjem okuženih opleskov. Kjer je 
potrebno (na močno poškodovanih površinah ali na novo obdelanih površinah instalacijskih 
reg ali novem ometu) se izvede glajenje površin s termoizolacijsko paropropustno (koeficient 
paropropustnosti µ= 100 ali manj, oziroma Sd pri debelini 0,2mm≤0,02m) izravnalno maso z 
visoko vsebnostjo votlih steklokeramičnih kroglic, ki dvigne površinsko temperaturo. Po 
izravnavi se izvede 2x premaz vseh površin z visoko paropropustno barvo (koeficient 
paropropustnosti µ= 120 ali manj, oziroma Sd pri debelini 0,2mm≤0,024m) z vsebovanimi 
steklo-keramičnimi kroglicami. 
Navedeni postopek se implementira na močno s plesnijo okuženih površinah v kletnih 
prostorih. Stenske in stropne površine ostalih prostorov v etažah se obdelajo z 2x opleskom 
primernim za okužene površine, odporno na suho drgnjenje, s predhodnim čiščenjem lokalno 
okuženih površin. 
 
B1/ Zunanji kletni zidovi  
Ker so bili zunanji kletni zidovi dalj časa izpostavljeni vlagi in pojavu zidne plesni je kot trajna 
rešitev predvidena odstranitev notranjih stenskih ometov na vkopanem zidu do višine cca 100 
cm in izvedba sušilnih ometov. Sušilni ometi na osnovi hidravličnih veziv z visoko vsebnostjo 
difuzijsko odprtih mikropor se izvedejo kot grobi in fini sušilni (sanirni) omet v skupni debelini 
obstoječega notranjega ometa.  Fini omet se izvede v debelini cca 2mm. Finalna obdelava 
saniranih površin je možna šele po cca  treh tednih z visoko paropropustnimi barvami. 
 
B2/ Notranji kletni zidovi  
Tudi na notranjih kletnih zidovih so vidni znaki kapilarnega dviga talne vlage, nabrekel omet in 
izstopajoč soliter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ker ni možno izvesti klasične hidoizolacije, se bo kapilarni dvig vlage iz terena preprečil z  
injektiranjem brez pritiska po celotnem prerezu zidu s hidrofobno silikonsko tekočino. Izvedba 
po postopku proizvajalca sistema. Navrtanje zidu v dveh vrstah "cik-cak" z razdaljo med 
vrstami 10-20 cm, razmak med luknjami 12-15 cm. Vrtanje pod kotom 30o-40o. Po končanem 
reakcijskem postopku  je potrebno vrtine zaliti z malto iz kremenovih peskov in specialnih 
penetrirajočih kristalizacijskih dodatkov.  
Po izvedbi sanacije zidov se odstopajoča barva odstrani, stene pa obdelajo po predhodno 
opisanem postopku na začetku poglavja B.  
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B3/ Notranje špalete  
Zaradi zmanjševanja efekta »hladnih« špalet se na notranji strani vseh oken izvede dodatna 
obloga špalet s paropropustnimi negorljivimi ploščami iz penobetona. Toplotna prevodnost 
plošč  λ≤0,045W/mK, volumska masa med 100 in 115 kg/m3, tlačna trdnosti min. 300 kPa, 
vodovpojnost pri 23oC in 50% rel. vlagi  minimalno 0,028kg/kg   po standardu ETA-05/0093. 
Po potrebi je plošče rezati na željeno debelino.  
Pred lepljenjem oblog se na okenski profil in obstoječo steno namesti paro nepropusten 
samolepilni tipski tesnilni trak iz sistema za RAL vgradnjo. 
Lepljenje s paropropustno lepilno malto s koeficientom  µ≤15  in Sd (d=3mm) ≤0,045m (po 
standardu EN 1015-19). Z enako malto obdelati tudi površino špalete  v dveh slojih malte z 
vmesnim vtiskanjem mrežice iz steklenih vlaken. Obdelati tudi prehod proti obstoječi notranji 
steni z armiranjem s fasadno mrežico in 2x lepilno malto v širini cca 20 cm. 
Pred vgradnjo izolacijskih plošč je potrebno špalete očistiti in ustrezno obdelati po sistemu za 
odstranjevanje plesni, kot je opisan v začetku poglavja B.  
 
 
B4/Posegi zaradi izvedbe strojnih in elektro instal acij 
Za doseganje v REP-u n DIIP-u predvidenih ukrepov se bodo v vsako stanovanje vgradile tudi 
rekuperatorske enote, ki bodo zagotavljale dovod čistega zraka in odvod odpadnega zraka. 
Horizontalni razvodi po stanovanjskih enotah in zajem ter izpuh zraka bodo izvedeni z 
okroglimi prezračevalnimi cevmi, za kar bo potrebno izvesti preboje v notranjih zidanih stenah 
kakor tudi fasadnih stenah. Vsi preboji se izvedejo s kronskim vrtanjem premera 140 mm, 
vključno z naknadnim fleksibilnim tesnjenjem med cevjo in masivno konstrukcijo ter ustrezno 
pokrivno fasadno rozeto.  
Pri izvedbi prebojev na fasado je potrebno vsa dela  izvajati maksimalno previdno v cilju 
čim manjših poškodb fasadnega ovoja, saj obstoje ča fasada nad koto +2,56 m, ni 
predvidena za obnovo! 
Cevni razvod prezračevanja poteka tik pod stropom etažnih konstrukcij. V prostorih z 
obstoječim spuščenim stropom se le ta na liniji razvoda ostrani ob predhodnem zarezu 
mavčnokartonskih plošč. Po montaži cevnega razvoda se izvedejo nove mavčnokartonske 
kaskade. V pritličnih  stanovanjih št. 4 in 5 se po celotni površini izvedejo novi spuščeni 
mavčnokartonski stropi na višini cca 260 cm, saj znaša konstrukcijska etažna višina 300 cm. 
 
 
C/STREHA 
V splošno ni predvidenih posegov v strešine, razen lokalno na najvišjem delu objekta, kjer 
zaradi nezadostnih napuščev zamakajo fasadne površine. 
Strešna kritina na tem delu se v celoti razkrije, obstoječe leseno ostrešje pa se razširi na 
vzhodno in zahodno stran za cca 30-40 cm (podaljšanje previsa). Izvedejo se novi napušči, 
čelne obrobe in ostali kleparski izdelki iz pocinkane barvane pločevine deb. minimalno 0,6mm.  
 
Dimnik ob vzhodni fasadi mansarde je nad streho v slabem stanju, zato se najprej sanira 
opečna obloga nad strešino, termoizolira z negorljivo izolacijo debelin 5 cm in izvede nov plašč 
v fasadnem sistemu. Preko obstoječe betonske dimniške kape se izvede nova pločevinasta 
kapa iz pocinkane barvane pločevine debeline min. 1 mm. 
 
5.0 Požarna varnost  

 
Splošno : 
Obravnavana samostojna večstanovanjska stavba stoji v naselju z razpršeno gradnjo. 
V objektu je enajst stanovanjskih enot, ki so razporejene tako, da ima šest stanovanj eno  
skupno notranje stopnišče od tega so štiri stanovanja (2 nadstropju in 2 v mansardi) vezana 
na enoramno notranje stopnišče, dve stanovanji pa sta v pritličju. Teh šest stanovanj ima 
skupna vhodna vrata do katerih se dostopa po zunanjih diferenčnih stopnicah širine 1,2 m.  
Zunanje diferenčno stopnišče je skupno za osem stanovanj, preostala tri stanovanja pa imajo 
direkten izhod na zunanje tlakovane površine / funkcionalno zemljišče.  
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Stanovanja, ki so vezana na skupni hodnik oz. stopnišče niso požarno ločena proti skupnim 
prostorom, kar sicer ni v skladno s veljavno Tehnično smernico TSG-1-001:2010, Požarna 
varnost v stavbah (tč. 2.11.1).  
 
Ukrepi PV: 
1/ pri izvedbi novih cevnih povezav med kotlovnico v klati in posameznimi stanovanjskimi  
   enotami je potrebno vse nove konstrukcijske preboje požarno zatesniti z negorljivimi  
   materiali razreda A1 ali A2 in nepropustnimi za dim. 
2/ obnoviti oz. namestiti varnostno razsvetljavo na evakuacijski poti, v oz. na skupnih prostorih,  
   stopnišču v objektu in osvetliti tudi zunanje stopnice. Varnostna razsvetljava na evakuacijski  
   poti skladno z drugo alinejo (2) tč.  3.2.3.6 TSG-1. 
 
 
7.0 Zaklju ček 
V projektu št. 03/18, Energetske sanacije večstanovanjskega objekta Ulica ob gozdu 3 v Celju 
so v posameznih načrtih (arhitektura, strojni in elektro načrti, …) obdelani predvideni ukrepi za 
doseganje ciljev po Scenariju 3 iz predhodne dokumentacije REP (nov, dec. 2016) in DIIP 
(december 2016), ki ju je izdelalo podjetje Monteh plus d.o.o., vodja projekta Boštjan 
Marzidovšek. 
 
 
 
 
Celje, april 2018                                                                             Sestavila: 
                  Bojan Ribič, inž. gradb. 
 
 
 
                 
                 Nataša Rovan Gračner, d.i.g. 
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 RISBE 
 
 
 
 
                        OBSTOJEČE 

0.1 Tloris kleti in pritličja M 1:100 
0.2 Tloris etaže in mansarde M 1:100 
0.3 Tloris strehe M 1:100 
0.4 Prerezi M 1:100 
0.5 Fasadi jug in vzhod M 1:100 
0.6 Fasadi sever in zahod M 1:100 

 
PROJEKTIRANO 

1.1 Tloris kleti M 1:50 
1.2 Tloris pritličja M 1:50 
1.3 Tloris etaže M 1:50 
1.4 Tloris mansarde M 1:50 
2.5 Tloris strehe M 1:50 
2.1 Fasada jug  M 1:50 
2.2 Fasada sever M 1:50 
2.3 Fasadi vzhod in zahod M 1:50 
   
3.1 Prerez P1 M 1:50 
3.2 Prereza P2 in P3 M 1:50 

 
 
 

4.1 Detajli, fasadni pas M 1:20 
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A) - odstranitev obstoječega ometa do višine +1,00m, izsušitev
površin in izdelava sušilnega ometa

B) - odstranitev obstoječe ureditve ob objektu, odkop do nivoja
temeljev, sanacija hidroizolacije in termoizolacija XPS 16cm

C) - čiščenje stenskih in stropnih površin, impregnacija s
sredstvom proti plesni, oplesk s paropropustno barvo

D) - odstranitev obstoječega rastrskega stropa, doizoliranje
stropne plošče

E) - struganje obstoječih opleskov, impregnacija, nov
paropropusten oplesk
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okenskih polic

 sanacija zidov pred vlago po sistemu injektiranja brez pritiska

 doizoliranje  notranjih špalet

 preboj fasadnega zidu za prezračevalno cev
Ø125 z zunanjo prezračevalno rešetko

F) - nov mavčnokartonski spuščen strop s termoizolacijo

Opomba:

-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na
izvedeno stanje.
-Kote strešne konstrukcije se spreminjajo glede na lokacijo prereza, zato
kote ponekod niso merljive v načrtu.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali
dele zgradbe v vseh načrtih projekta
 in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta.
Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
-Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom
električnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje
ureditve.
-Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih
projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem
dnevniku.
- Stropne kaskad eizvesti po načrtu strojnih instalacij!
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izvedeno stanje.
-Kote strešne konstrukcije se spreminjajo glede na lokacijo prereza, zato
kote ponekod niso merljive v načrtu.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali
dele zgradbe v vseh načrtih projekta
 in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta.
Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
-Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom
električnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje
ureditve.
-Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih
projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem
dnevniku.
- Stropne kaskad eizvesti po načrtu strojnih instalacij!



južna fasada

A) - odstranitev obstoječega ometa do višine +1,00m, izsušitev
površin in izdelava sušilnega ometa

B) - odstranitev obstoječe ureditve ob objektu, odkop do nivoja
temeljev, sanacija hidroizolacije in termoizolacija XPS 16cm

C) - čiščenje stenskih in stropnih površin, impregnacija s
sredstvom proti plesni, oplesk s paropropustno barvo

D) - odstranitev obstoječega rastrskega stropa, doizoliranje
stropne plošče

E) - struganje obstoječih opleskov, impregnacija, nov
paropropusten oplesk

doizoliranje zunanjih in notranjih špalet, zamenjava zunanjih
okenskih polic

 sanacija zidov pred vlago po sistemu injektiranja brez pritiska

 doizoliranje  notranjih špalet

 preboj fasadnega zidu za prezračevalno cev
Ø125 z zunanjo prezračevalno rešetko

F) - nov mavčnokartonski spuščen strop s termoizolacijo

Opomba:

-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na
izvedeno stanje.
-Kote strešne konstrukcije se spreminjajo glede na lokacijo prereza, zato
kote ponekod niso merljive v načrtu.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali
dele zgradbe v vseh načrtih projekta
 in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta.
Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
-Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom
električnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje
ureditve.
-Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih
projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem
dnevniku.
- Stropne kaskade izvesti po načrtu strojnih instalacij!



severna fasada

A) - odstranitev obstoječega ometa do višine +1,00m, izsušitev
površin in izdelava sušilnega ometa

B) - odstranitev obstoječe ureditve ob objektu, odkop do nivoja
temeljev, sanacija hidroizolacije in termoizolacija XPS 16cm

C) - čiščenje stenskih in stropnih površin, impregnacija s
sredstvom proti plesni, oplesk s paropropustno barvo

D) - odstranitev obstoječega rastrskega stropa, doizoliranje
stropne plošče

E) - struganje obstoječih opleskov, impregnacija, nov
paropropusten oplesk

doizoliranje zunanjih in notranjih špalet, zamenjava zunanjih
okenskih polic

 sanacija zidov pred vlago po sistemu injektiranja brez pritiska

 doizoliranje  notranjih špalet

 preboj fasadnega zidu za prezračevalno cev
Ø125 z zunanjo prezračevalno rešetko

F) - nov mavčnokartonski spuščen strop s termoizolacijo

Opomba:

-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na
izvedeno stanje.
-Kote strešne konstrukcije se spreminjajo glede na lokacijo prereza, zato
kote ponekod niso merljive v načrtu.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali
dele zgradbe v vseh načrtih projekta
 in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta.
Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
-Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom
električnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje
ureditve.
-Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih
projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem
dnevniku.
- Stropne kaskade izvesti po načrtu strojnih instalacij!



zahodna fasada vzhodna fasada

A) - odstranitev obstoječega ometa do višine +1,00m, izsušitev
površin in izdelava sušilnega ometa

B) - odstranitev obstoječe ureditve ob objektu, odkop do nivoja
temeljev, sanacija hidroizolacije in termoizolacija XPS 16cm

C) - čiščenje stenskih in stropnih površin, impregnacija s
sredstvom proti plesni, oplesk s paropropustno barvo

D) - odstranitev obstoječega rastrskega stropa, doizoliranje
stropne plošče

E) - struganje obstoječih opleskov, impregnacija, nov
paropropusten oplesk

doizoliranje zunanjih in notranjih špalet, zamenjava zunanjih
okenskih polic

 sanacija zidov pred vlago po sistemu injektiranja brez pritiska

 doizoliranje  notranjih špalet

 preboj fasadnega zidu za prezračevalno cev
Ø125 z zunanjo prezračevalno rešetko

F) - nov mavčnokartonski spuščen strop s termoizolacijo

Opomba:

-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na
izvedeno stanje.
-Kote strešne konstrukcije se spreminjajo glede na lokacijo prereza, zato
kote ponekod niso merljive v načrtu.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali
dele zgradbe v vseh načrtih projekta
 in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta.
Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
-Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom
električnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje
ureditve.
-Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih
projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem
dnevniku.
- Stropne kaskade izvesti po načrtu strojnih instalacij!



prerez P1



okenskih polic

 sanacija zidov pred vlago po sistemu injektiranja brez pritiska

 doizoliranje  notranjih špalet

 preboj fasadnega zidu za prezračevalno cev
Ø125 z zunanjo prezračevalno rešetko

prerez P3prerez P2

Opomba:

-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
-Kote strešne konstrukcije se spreminjajo glede na lokacijo prereza, zato kote ponekod niso merljive v načrtu.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta
 in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
-Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom električnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje ureditve.
-Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.




