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Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu 

5.1 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME 
 

Investitor 

NEPREMIČNINE CELJE, d.o.o. 

Miklošičeva ulica 1 

3000 CELJE 
 

Objekt 

ODPRAVA VZROKOV TER SANACIJE POSLEDIC POVIŠANE VLAGE V 

STANOVANJIH PRITLIČJA STAVBE NA ULICI NOVI TRG 2 - 5  
 

Vrsta projektne dokumentacije 

PROJEKT ZA IZVEDBO 

 
Za gradnjo 

INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA 
 

Projektant                     žig in podpis 

ADESCO D.O.O. 

KOROŠKA CESTA 37a 

3320 VELENJE 

Dejan FERLIN, univ. dipl. gosp. inž.    
 

Odgovorni projektant                     žig in podpis 

Tomaž SEKULIČ, univ. dipl. inž. str.  

Številka načrta  

S-12/2018 
 

Odgovorni vodja projekta                     žig in podpis 

Rok ŽEVART, univ. dipl. inž. arh.  

Številka projekta 

12/2018 
Kraj in datum izdelave načrta 

VELENJE, JUNIJ 2018 
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5.2 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

 

  ŠTEVILKA 

0 Vodilna mapa 12/2018 

1 Načrt arhitekture  A-12/2018 

2 Načrt krajinske arhitekture    

3 Načrt gradbenih konstrukcij   

3.2 Načrt zunanje ureditve in kanalizacije  

4 Načrt električnih instalacij in električne opreme E-12/2018 

5. Načrt strojnih instalacij in strojne opreme S-12/2018 

6. Načrt telekomunikacijskih instalacij  

7. Tehnološki načrt  

8. Načrt izkopa in osnovne podgradnje za podzemne objekte  

Načrti vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in 

tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo 

nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti, izpolnjevala bistvene zahteve ter da bodo za objekt, za katerega je to določe no s posebnimi 

predpisi, zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir 

 

Elaborat   

   

Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske načrte ter druge tehnične dokumente v  

zvezi z gradnjo kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo 

posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev  

 

Neustrezno izpusti ali dodaj 
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5.3 KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME 

št. S-12/2018 

 

1 5.1 Naslovna stran  

2 5.2 Kazalo vsebine projekta  

3 5.3 Kazalo vsebine načrta  

4 5.4 Tehnično poročilo  

5 5.5 Risbe  
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5 Risbe 
S-1 Tloris pritličja M 1:50 – Prezračevanje stanovanja, odvod kondenza od 

vertikalnih razvodov nap in naravno prezračevanje toplotne postaje 
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5.4.1 PROJEKTNA NALOGA 

Za obravnavani večstanovanjski objekt »Novi trg 2 – 5, Celje« se izdela projektna 

dokumentacija, ki obsega prisilno prezračevanje enega stanovanja, kjer je povečana vlaga v 

prostorih, dodatno povečanje naravnega prezračevanja toplotne postaje ter odvod kondenza 

od priključkov nap v vseh stanovanjih pritličja. 

TEHNIČNO POROČILO 

5.4.2 Splošno 

Investitor, Nepremičnine Celje, d.o.o., namerava izvesti celovito sanacijo oboda pritlične etaže 

večstanovanjskega objekta, na naslovu Novi trg 2-5, 3000 Celje. Dela bodo obsegala sanacijo 

hidroizolacije podzemnega dela oboda objekta ter obnovo oziroma izvedbo dodatnega sloja 

toplotne izolacije nadzemnega pritličnega dela. 

V sklopu izvedbe gradbenih del, se za doseganje čim večjih učinkov v problematično 

stanovanje 2D vgradi prisilni način prezračevanja za preprečevanje nastanka vlage  in plesni ter 

se izvede odprava posameznih napak pri gradnji, kot je obstoječe priključke nape  in se predela 

z izvedbo odvoda kondenza s priključkom na odtok fekalne kanalizacije preko proti smradnega 

sifona. Za povečan učinek odvajanja toplote iz toplotne postaje se k obstoječim vratnim 

rešetkam, ki so nameščene v spodnjem delu vrat namestijo še dodatni vratni rešetki v zgornji  

del vrat, kjer bo omogočena naravna cirkulacija zraka. 

5.4.3 Prisilno prezračevanje stanovanja 

Ob pregledu pritličnih stanovanj večstanovanjskega bloka smo ugotovili, da je stanovanje z 

oznako iz načrta »2D« izpostavljeno povečani vlagi in posledično nastanku plesni. Za 

preprečevanje povečanja vlage v zraku, nastanka plesni na stenah ter posledično izboljšanje 

bivalnega ugodja, se predvidi vgradnja decentraliziranega prezračevalnega sistema, kjer bo v 

zunanje stene ca. 20 cm pod stropom vgrajena prezračevalna naprava. Vgradita se dve 

prezračevalni napravi in sicer ena v dnevni prostor in druga v spalni prostor. 

Predvidene so prezračevalne naprava za decentraliziran način prezračevanja z rekuperacijo 

toplote za prezračevanje posameznih prostorov. Prezračevalna naprava se napaja direktno z 

električno energijo in krmili s posameznim prostorskim krmilnikom, kateri omogoča več 

stopenj intenzivnosti prezračevanja. Prezračevalna količina mora dosegati 55 m3/h. Naprava 
mora imeti stopnjo rekuperacije vsaj 80%, imeti mora možnost 100% obvoda, vgrajeno 
zaščito pred zmrzovanjem z električnim grelnikom ter senzor kakovosti zraka.
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Ob vgradnji dobavljene prezračevalne naprave je potrebno upoštevati navodila dobavitelja 

opreme. 

5.4.4 Odvod kondenza 

Vsa stanovanja v pritličju imajo stenski priključek za odvod odpadnega zraka od kuhinjskih 

nap, zrak pa je voden preko vertikalne cevi nad streho. V kuhinjah so vertikalne cevi oz. 

priključki zaključeni s kolenom pod stropom dimenzije fi110. Ob nastanku kondenza v ceveh 

ter odvajanju pare pri odvajanju zraka pri kuhanju, na spojih med vertikalnim razvodom in 

cevi nape, kjer se kondenz vrača po cevi, na priključkih teče po steni in so vidni rumeni 

madeži. Za preprečevanje iztekanja kondenza je s projektom predvidena zamenjava 

priključnih mest razvoda nap. Priključna mesta se odbijejo iz stene, odstranijo se kolena in 

namestijo T -kosi, na katere bo možno ponovno priključiti cevi za nape. Spodnji del t-kosa pa 

se reducira na cev dimenzije fi32 in se v steni vodi do priključka odvoda odpadne vode od 

pomivalnega korita.  Priklop sifona pomivalnega korita se predela tako, da se v zidni odtok 

vstavi odcep, na katerega se na zgornji strani priključi odvod kondenza preko proti 

smradnega sifona s kroglico, obstoječ sifon pomivalnega korita pa se skrajša in priključi na 

odcep. Pri projektiranju načina rešitve odvoda kondenza smo opozorili investitorja, da 

obstaja možnost pihanja zraka ob delovanju nape skozi razvod kondenza in bo možna 

kasnejša predelava razvoda z vgradnjo zapornega ventila pri priključevanju na odtok pod 

pomivalnim koritom. Pri izvedbi odvoda kondenza je potrebno upoštevati vsa gradbena dela, 

kjer bo potrebno izvesti stenske utore,  odstranitev dela keramike, ter po vgradnji razvodov 

izvesti krpanje sten, slikoplesk ter polaganje stenske keramike. 

5.4.5 Prezračevanje toplotne postaje 

V toplotni postaji zaradi izvorov toplote prihaja do povečane temperature zraka, kjer se 

toplota preko plošče prenaša na stanovanje, ki je nad toplotno postajo. Prezračevanje 

toplotne postaje je zagotovljeno preko vratnih rešetk, ki so nameščene v spodnjem delu vrat. 

Ker se tople zrak dviguje se posledično tudi zadržuje pod stropom, in praktično ni odvajanja 

toplote. Za odvajanje toplega zraka oz. povečanje cirkulacije zraka, se predvidi vgradnja 

dodatnih rešetk v zgornji del vrat. Vrata so dvokrilna, kjer je v zgornjem delu nameščeno 

steklo. Steklo se odstrani, v zgornjem delu odreže v višini za možnost vgradnje dodatnih dveh 

vratnih rešetk dimenzije 800x100 z mrežico proti mrčes. Pod rešetko se izvede kovinski nosilni del 

za možnost vgradnje rešetke in odrezanega stekla. 
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5.4.6 Zaključek 

Za vso instalacijo, opremo in armaturo je potrebno uporabiti material, ki po kvaliteti in 

dimenziji ustreza v skladu s standardi SIST oz. Evropskimi (EN, CEN..) ali mednarodni (ISO). 

Instalacijo je potrebno izvesti v skladu s splošno veljavnimi navodili in po navodilih 

proizvajalcev. 
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