
   
 

Tehnično poročilo 
 
Obstoječe stanje 
Obstoječi objekt na naslovu Izolska vrata 2, koper je bil zgrajen v petdesetih letih dvajsetega stoletja. Manjši del na jugu je bil 
prvotno pritličen, kasneje pa so mu v šestdesetih letih dozidali nadstropje z učilnicami. 
 
Objekt je členjen sestavljen iz več pravilnih ortogonalnih sklopov, vidna je tudi večfazna gradnja celote. Maksimalne 
dimenzije osnovnega objekta so v pritličju in sicer 34,80m x 40,30m. Višinski gabarit je delno podkleten, pritličje in dve 
nadstropji, prizidek je pritličen ter delno dvonadstropen. 
 
Objektu pripada zunanje dvorišče na J strani in tri manjše delavnice ob njem. 
 
Dovoz in dostop do objekta je s severne in z zahodne strani preko dveh pasaž. 
 
Dvorišče zapirajo objekti: osnovni objekt z prizidki, delavnica proti ulici na vzhodu, delavnice proti telovadnici, objekt 
telovadnice. 
 
Objekti ob dvorišču so vsi nastali sočasno z gradnjo osnovnega objekta in so grajeni iz polne opeke ter AB plošč, večje 
razpone premoščajo AB nosilci.  
Kompleks objektov bivše Srednje tehnične šole Koper (STŠ) ni v uporabi. Kompleks sestavljajo 4 objekti: osrednji objekt 
STŠ, delavnica proti vzhodu, delavnici ob telovadnici in objekt telovadnice 
OBJEKT A  Osrednji objekt  2.718,65 m2 
OBJKET B  Delavnica 92,56 m2 
OBJKET C  Delavnice 86,29 m2 
OBJKET D  Telovadnica 418,78 m2 
SKUPAJ A+B+C+D 
  

3.316,28 m2 

Objekti so zapuščeni in vidno propadajo. Objekt telovadnice je bil do nedavnega v funkciji in je potreben temeljitih 
investicijsko vzdrževalnih del. 

 
Opis lokacije 
Obstoječi objekt se nahaja na naslovu Izolska vrata 2 Koper. Zgrajen je bil v petdesetih letih dvajsetega stoletja in 
kasneje večkrat prizidan. Glavni objekt s pripadajočimi objekti (referat, stopnišče) in zunanjimi površinami se 
nahaja na gradbeni parceli, ki jo sestavljajo zemljiške parcele 111, 112/1, 156/2, 155/2, 155/3, 155/4, 154/2 vse 
k.o. Koper. 



   
 

 

 

 

 
Obstoječe stanje 
Obstoječi objekt na naslovu Izolska vrata 2, Koper je bil zgrajen v petdesetih letih dvajsetega stoletja. Manjši del 
na jugu je bil prvotno pritličen, kasneje pa so mu v šestdesetih letih dozidali nadstropje z učilnicami. 
 
Objekt sestavlja več pravilnih ortogonalnih sklopov, vidna je tudi večfazna gradnja celote. Maksimalne dimenzije 
osnovnega objekta so v pritličju in sicer 34,80m x 40,30m. Objekt je delno podkleten, višinski gabarit je K+P+2, 
prizidek je pritličen ter delno P+1. 
 
Objektu pripada zunanje dvorišče na J strani in tri manjše delavnice ob njem. 
 
Dovoz in dostop do objekta je s severne in z zahodne strani preko dveh pasaž. 
 
Dvorišče zapirajo objekti: osnovni objekt s prizidki, delavnica proti ulici na vzhodu, delavnice proti telovadnici, 
objekt telovadnice. 
 
Objekti ob dvorišču so vsi nastali sočasno z gradnjo osnovnega objekta in so grajeni iz polne opeke ter AB plošč, 
večje razpone premoščajo AB nosilci.  
 
Kompleks objektov bivše Srednje tehnične šole Koper (STŠ) ni v uporabi. Kompleks sestavljajo 4 objekti: osrednji 
objekt STŠ, delavnica proti vzhodu, delavnici ob telovadnici in objekt telovadnice 
 
Oblikovne značilnost obsteječega kompleksa  
Obstoječi objekt je gradnja iz 50-tih let 20. stoletja in je sestavni del zaščitenega naselbinskega območja, ki je 
razglašeno za spomenik lokalnega pomena Koper – Mestno jedro (EŠD 235). Objekt je poklon modernizmu v 
arhitekturnem in oblikovalskem smislu. Objekt je spretno umeščen v prostor in ne preglasi obdajajočih objektov 
starega mestnega jedra.  
 
Zaradi zavarovanja historične tlorisne mreže, zazidalnih črt, značilne parcelacije, višinskih gabaritov, značilnih 
uličnih pogledov in historičnih oblik stavbe se mora rekonstrukcija objekta podrejati vrednotam kulturne dediščine.  
 
Fasada je eden najpomembnejših elementov arhitekture, ki izraža značaj in pomen objekta. Kompozicija fasade 
se odraža v osnovni vertikalni in horizontalni členitvi, v razporeditvi okenskih in vratnih odprtin ter v razmerju med 
nosilnimi in nošenimi deli. Skupek teh elementov določa značaj fasade, značaj objekta in posredno značaj ulice. 
V obstoječem objektu se nahaja dvoramno stopnišče s pripadajočo ograjo. Finalna obdelava stopnišča je tlak 
teraco v črni barvi. V enaki obdelavi so tudi finalni tlaki komunikacij in vsi okrogli stebri v objektu. 
 
Medetažno konstrukcijo objekta predstavlja kasetiran betonski strop – t.i. ferjanov strop, ki se ga na določenih 
mestih odpre in prezentira.  
 
V objektu je ohranjeno nekaj opreme iz časa modernizma in obratovanja objekta (luči, omare, slike z navodili, 
strojna oprema delavnic), ki je primerna za ponovno uporabo kot razstavni eksponat. 
 
Obstoječa konstrukcijska zasnova in obdelave 
Objekti so grajeni iz opečnih nosilnih sten debeline 35-40cm (polna opeka), medetažnih armirano betonskih plošč 
– kasetne AB plošče, AB okvirjev, parapeti so zidani, strehe so ravne izvedbe, hidro izolirane s strešno lepenko, 
okna aluminijska, ovoj objekta je brez toplotne zaščite, fasada je izvedena iz fasadnega ometa, ki je mestoma 
odstopil od podlage. 
 
Na medetažni konstrukciji je bila izvedena sondaža, iz katere je razvidna sestava in način izvedbe medetažnih 
plošč.  



   
 

 

 

 
Končni tlaki so različni, deloma klinker keramika, deloma linolej, parket, teraco ali barvani beton. 
 
Notranje stene so zidane iz polne opeke in ometane z apneno cementno malto debeline 2-3cm.  
 
Mestoma je prisotna kapilarna vlaga v stenah pritličja, v nadstropju so očitni znaki zamakanje streh in posledično 
preperevanje ometov. Prisotnost hidroizolacije na talni konstrukciji ter med temelji in nosilno konstrukcijo je 
vprašljiva. 
 
Stropovi so izvedeni preko nosilnih AB reber iz rabic mrežice in apneno cementne malte debeline 3cm. Nad rebri 
je tlačna plošča ocenjene debeline 8cm in cementni estrih debeline 8cm. 
 
Stanje komunalne infrastrukture ni bilo pregledano. Glede na dejstvo, da je bil objekt v uporabi še do nekaj let 
nazaj je pričakovati funkcionalno komunalno infrastrukturo, ki se po potrebi posodobi in sanira do polne 
funkcionalnosti. 
 
Strojne inštalacije niso v funkciji. V objektu ni grelnih teles niti generatorja toplote. Prezračevanje objekta je z 
naravnim prezračevanjem. Delavnice so bile delno prisilno prezračevanje, vendar sistem ni v funkciji in je 
dotrajan. 
 
Električne inštalacije nisi v funkciji. V objektu ni svetilnih teles, vtičnice in stikala so dotrajane, del ožičenja objekta 
je vidno odstranjen iz objekta. 
 
Zasnova požarne varnosti objekta ni skladna z veljavno zakonodajo. 
 
Statična zasnova je zasnovana na podlagi takrat veljavnih pravil stroke in ne ustreza veljavnim predpisom.  
 
V objektu ni elementov za izboljšanje akustike prostorov.   
 
Zunanja ureditev je izvedena iz asfaltnih površin in glajenega betona, vse zunanje površine so neuglednega 
videza in vprašljive funkcije odvodnjavanja površinske vode. 
 
 



   
 

 

 

ZASNOVA NOVEGA OBJEKTA 
 
Splošni opis arhitekturne zasnove 
Kompleks objektov bivše Srednje tehnične šole Koper (STŠ) se nahaja na gradbeni parceli, ki jo sestavljajo 
zemljiške parcele 111, 112/1, 156/2, 155/2, 155/3, 155/4, 154/2 vse k.o. Koper.  
 
V obstoječi kompleks želi investitor Univerza na Primorskem umestiti program Fakultete za management in delno 
program Pedagoške fakultete. 
 
Glede na prostorske potrebe za umestitev predvidenega programa FM/PEF, prostorskih danosti, tehničnega 
stanja obstoječih objektov, možnosti rekonstrukcije osrednjega objekta je predvidena zasnova novega objekta, ki 
v čim večji meri izrablja obstoječo zasnovo starih objektov.  
 
Predvidena je rekonstrukcija osrednjega objekta, delna rušitev dvoetažnega zidanega prizidka in prizidkov ob 
osnovnem objekt, popolna rušitev delavnice pod montažno jekleno streho in rekonstrukcija delavnice na dvorišču. 
Objket telovadnice se obnovi, izvedejo se investicijsko vzdrževalna dela, preuredijo se prostori garderobe in 
sanitariji, del notranjih prostorov se preuredi novi zasnovi. 
 
 
OSREDNJI OBJEKT FM/PEF 
 
Funkcionalna zasnova objekta  
Novi prostori Fakultete za Management s prostri Pedagoške fakzultete bodo umeščeni v star objekt bivše Srednje 
tehnične šole (IKŠ). Objekt FM/PEF sestavljata dve ločeni lameli ločeni z osrednjim povezovalnim delom, ki v 
pritličju služi multimedijskemu prostoru in večnamenski avli, v nadstropju osrednji del služi kot prosojna povezava 
med lamelami kabinetov, 2. nadstropje dekanata in uprave ohranjamo v obstoječih gabaritih. 
 
Opis programa po etažah 
 
Klet 
Objekt je na S delu delno podkleten in je v celoti pod terenom. Klet je dostopna preko notranjega stopnišča. V 
kleti so umeščeni: tehnični prostor – strojnica, priročna delavnica, pisarna hišnika in sanitarije. 
 
Pritličje 
V pritličju so umeščene predavalnice FM/PEF, sanitarije, komunikacije. Na zahodnem delu je glavni vhod z 
vetrolovom. Ob vhodu je recepcija in multimedijski center z glavno avlo in info center. Del pritličja predstavlja 
večja dvorana, ki omogoča deljenje dvorane na dve manjši akustično ločeni predavalnici. 
Prostor obstoječe delavnice na vzhodu se v kasnejši fazi preuredi v referat, ki je povezan s študentsko sobo. 
Objekt je dostopen z notranjega dvorišča ali iz stranske ulice. 
 
1. nadstropje 
1. nadstropje je namenjeno kabinetom pedagoškega osebja. Predviden je skupinski kabinet, skupni prostor za 
profesorje, servisni prostori, strežnik soba, govorilnice/čitalnice, dodatna inovativna predavalnica, prostor za 
zagovor diplom in predprostor, sanitarije in komunikacije. 
 
2. nadstropje  
2. nadstropje je namenjeno dekanatu in upravi. Poleg programov pisarn in sejne sobe so umeščene komunikacije 
in servisni prostori. 
 



   
 

 

 

TELOVADNICA 
 
Premet proejkta so investicijsko vzdrževalna dela na objektu telovadnice. 
 
1. SPLOŠNI OPIS 
Investitor, Univerza na Primorskem, Izolska vrata 2, 6000 Koper, namerava prenoviti prostore obstoječe 
telovadnice. Vzdrževalna dela bodo zajemala obstoječi vadbeni prostor, obstoječe garderobe in sanitarije in 
fitness.  
Za potrebe delovanja telovadnice bodo preurejeni prostori obstoječih garaž (nekdanjih delavnic). , ki sta bili 
zgrajeni na zemljišču parc.št. 154/2 k.o. Koper. 
 
 
2.  LEGA 
Obstoječa telovadnica je bila zgrajena na zemljišču parc. št. 155/2 k.o. Koper. 
Obstoječi garaži sta bili zgrajeni na zemljišču parc.št. 154/2 k.o. Koper. 
 
3.  ARHITEKTURNA ZASNOVA 
Glede na izvedbo vzdrževalnih del se objekti v arhitekturnem smislu ne bodo spreminjali, ostali bodo 
nespremenjeni po tlorisnem in višinskem gabaritu.  
 
Obstoječi objekt telovadnice obsega vadbeni prostor (telovadnico), garderobe, sanitarije, shrambo orodja in 
pisarno v pritličju ter fitness v 1. nadstropju. Obstoječi objekt ima glavni vhod iz podhoda ter stranski vhod do 
garderob iz ulice Izolska vrata. V 2. nadstropju je urejeno stanovanje. Etaže so povezane z zunanjim stopniščem. 
Nad telovadnico in nad stanovanjem je izvedena ravna streha. 
 
Obstoječi garaži sta pritlična objekta, dostopni sta iz notranjega stopnišča. Obe garaži imata izvedeno ravno 
streho s svetlobnimi kupolami. 
 
4.  FUNKCIONALNA ZASNOVA 
V funkcionalnem smislu je obstoječa telovadnica povsem loče objekt, ki je deloval kot samostojna celota. Z 
ostalim delom nekdanje šole je bil povezan zgolj preko podhoda. Za zunanje uporabnike telovadnice je bil urejen 
dodatni vhod z ulice. 
Obstoječi garaži sta služili kot prostora za praktični pouk in sta bili dostopni z dvorišča. Obstoječi objekti med 
seboj niso bili povezani. 
 
Prenova obstoječih objektov bo izvedena na način, ki bo obstoječe objekte in prostore povezal v funkcionalno 
enoto. Osrednji vhod v prostore namenjene telesni vadbi bo z dvorišča prenovljenega objekta Univerze na 
Primorskem. V objektih nekdanjih garaž bo urejena vhodna veža, moška in ženska garderoba s prhami ter moške 
in ženske sanitarije. Prostori nekdanjih garaž bodo neposredni povezani z vadbenim prostorom. Ob prehodu bo 
poleg predprostora urejena shramba in prostor čistil. 
Vadbeni prostor bo z dvokrilnimi vrati povezan s podhodom, s čemer bo poskrbljeno za požarno varnost z 
dovodom zraka in evakuacijo. Južno od vadbenega prostora bo urejena shramba orodja, športni kabinet s 
kopalnico in mala dvorana. Mala dvorana bo preko hodnika - garderobe povezana z vadbenim prostorom. 
Ohranjena bodo vrata na ulico, ki omogočajo evakuacijo. 
 
Prostor fitnessa bo dostopen preko zunanjega stopnišča. V nadaljnjih fazah prenove celotnega kompleksa bo 
stopnišče preurejeno in zastekljeno na način, ki bo omogočal notranjo povezavo vadbenega prostora v pritličju in 
fitnessa v nadstropju. 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
5.  TEHNIČNE ZNAČILNOSTI  
KONSTRUKCIJA 
Pri izvedbi vzdrževalnih del ne bo posegov v obstoječe konstrukcije. Ohranjeni bodo obstoječi temelji, obstoječe 
nosilne stene in obstoječe strešne konstrukcije. Za zagotovitev funkcionalne povezanosti vseh objektov bodo 
izvedeni manjši preboji nosilnih sten. Vertikalne komunikacije ne bodo spremenjene, ohranjeno bo obstoječe 
stopnišče. 
 
FASADA 
Na fasadah obstoječih objektov bo izvedena nova toplotno izolativna kontaktna fasada z lamelami iz kamene 
volne.   
 
STREHA 
Na obstoječi strehi telovadnice ne bo posegov. Strehi obstoječih garaž bodo preko obstoječe kritine prekrite s pvc 
folijo , ki bo zaščitena s prodcem. 
 
STAVBNO POHIŠTVO 

Na fasadah bodo vgrajena okna iz PVC profilov s trislojno termopan zasteklitvijo, s toplotno prehodnostjo  Uw = 
0,7 W/m2K. Odpiranje bo s elektromotorji. 

Vhodna vrata bodo iz iz PVC profilov s trislojno termopan zasteklitvijo, s toplotno prehodnostjo  Uw = 0,7 W/m2K. 
Za zgotavljanje varnosti pri uporabi bo uporabljeno varnostno steklo VSG. 

Notranja vrata bodo izvedena iz jeklenih podbojev in lesenih vratnih kril. Vrata bodo izvedena tako, da bo svetla 
širina odprtine najmanj 91,0cm (z izjemo vrat v sanitarije). 

Svetla višina notranjih vrat bo 212,5cm. Notranja vrata s hodnikov bodo izvedena z nadsvetlobo.  

Stene sanitarnih predelnih sten bodo izvedene iz kompozitnih plošč debeline 10mm, iz enakega materiala bodo 
tudi vrata wc - kabin.  

NOTRANJE OBDELAVEGlede na namembnost posameznih prostorov so predvidene izvedbe različnih finalnih 
tlakov na ustreznih podlagah: 

 v vadbenem prostoru bo ohranjen obstoječi športni pod. Odstranjen bo obstoječi lak, parket bo izravnan, 
pokitan in brušen. Zarisane bodo nove črte, nato bo celotna površina zaključena z več sloji 
poliuretanskega laka. 

 v mali dvorani bo položen klasični hrastov parket, brušen in zaključen z več sloji poliuretanskega laka. 
 vhodna veža bo finalno zaključena z velikoformatnimi granitogress ploščicami 
 v garderobah in na hodnikih bodo položene pvc talne obloge 
 sanitarni prostori, čistila in shramba bodo obloženi s keramiko. Podovi, stene in še posebej vogali 

sanitarnih prostorov bodo hidroizolirani s hidrotesnim premazom. 
 shramba orodja, hodnik in športni kabinet bodo finalno zaključeni s pvc talno oblogo 

 

Zidane stene bodo ometane in barvane s poldisperzijsko barvo. Stene v sanitarnih prostorih (prhe in wc-ji) bodo 
obložene s keramiko.  

Stene vadbenega prostora bodo do višine 2,75m zaključene z mehko zaščitno oblogo. 

V vhodnem delu telovadnice (vhodna veža, garderobe in sanitarije ter hodniki) bodo izvedeni spuščeni MKP 
stropovi na kovinski podkonstrukciji ob robu, v kombinaciji z rasterskim stropom iz celih plošč iz komprimirane 



   
 

 

 

kamene volne v osrednjem delu stropa. V sanitarnih prostorih bodo uporabljene vodoodporne mk plošče in 
vodoodporne plošče iz komprimirane kamene volne. 

V prostorih shrambe orodja, hodnika, kabineta in male dvorane bodo izvedeni spuščeni MKP stropovi na kovinski 
podkonstrukciji ob robu, v kombinaciji z rasterskim stropom iz celih plošč iz komprimirane kamene volne v 
osrednjem delu stropa. 

Strop telovadnice bo dodatno obložen s ploščami iz zvočno absorbcijskega materiala kot naprimer eco phon 
superG. 

KANALIZACIJA 

Izvedena bo nova fekalna kanalizacija v vhodnem delu in za potrebe kopalnice ob kabinetu. Uporabljene bodo 
pvc cevi. 

VODOVODNA INSTALACIJA, OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE 

Sistemi so obdelani v načrtu strojnih instalacij. 

ŠIBKOTOČNE IN JAKOTOČNE INSTALACIJE 

Obdelane so v načrtu električnih instalacij in naprav. 
 
 
Garderobe 

VHODNA VEŽA 14,34 

PREDPROSTOR 12,42 

ČISTILA 4,84 

GARDEROBA M 6,88 

PRHA M 5,75 

GARDEROBA ž 15,15 

PRHA Ž 6,34 

HODNIK 10,64 

SANITARIJE M 8,81 

SANITARIJE Ž 12,03 
     
Telovadnica 

VADBENI PROSTOR 287,48 

SHRAMBA ORODJA 27,95 

HODNIK-GARDEROBA 12,58 

ŠPORTNI KABINET 11,85 

KOPALNICA 2,94 

MALA DVORANA 40,18 

FITNESS 55,82 

  
skupaj 536 m2 



   
 

 

 

Izračun površin po SIST ISO 9836  

Klet 

 

  K.01 STOPNIŠČE 10,9 

  K.02 HODNIK 6,56 

  K.03 TEH. PROSTOR 43,64 

  K.04 DELAVNICA 17,62 

  K.05 HIŠNIK 12,91 

  K.06 WC 4,46 

  K.07 SKLADIŠČE 12,02 

      108,11 m² 

  

Pritličje 

  0.01 VETROLOV 8,97 

  0.02 AVLA/HODNIK 75,73 

  0.03 INFO 4,41 

  0.04 SKLADIŠČE I. 4,08 

  0.05 MULTIMEDIJSKI P. 61,98 

  0.06 HODNIK MULTIM. 61,36 

  0.07 WC I. 4,8 

  0.08 WC Ž. 19,87 

  0.09 WC M. 15,93 

  0.10 SHRAMBA 26,43 

  0.11 P. STOPNIŠČE 15,17 

  0.12 STOPNIŠČE 34,98 

  0.13 PREDAVALNICA 1 90,02 

  0.14 PREDAVALNICA 2 61,21 

  0.15 PREDAVALNICA 3 60,69 

  0.16 PREDAVALNICA 4 61,27 

  0.17 INTERA. PRED. 78,45 

  0.18 PREDAVALNICA 6 172,11 

  0.19 HODNIK 21,94 

  0.20 VETROLOV 5 

  0.21 PREDAVALNICA 7 34,97 

  0.22 RAČ. PREDAVALNICA 43,5 

  0.23 RAČ. PREDAVALNICA 73,72 

  0.24 HODNIK** 15,21 

  0.25 WC Ž.** 3,5 



   
 

 

 

  0.26 WC M.** 3,5 

  0.27 KLUBSKI PROSTOR** 21,7 

  0.28 REFERAT PISARNA** 8,25 

  0.29 REFERAT** 21,9 

  0.30 VHOD** 3,9 

  0.31 STOPNIŠČE** 16,1 

  0.32 VHOD 2,71 

  0.33 ČISTILA 2,39 

  0.34 VETROLOV** 3,9 

      1.139,65 m² 

  

Nadstropje 

  1.01 STOPNIŠČE 35,02 

  1.02 HALL 51,96 

  1.03 HODNIK 91,88 

  1.04 STOPNIŠČE 14,82 

  1.05 HODNIK 52,09 

  1.06 HODNIK 9,42 

  1.07 DIPLOM 28,58 

  1.08 PREDAVALNICA 64,96 

  1.09 GOVORILNICA 6,67 

  1.10 GOVORILNICA 6,67 

  1.11 SEMINAR 45,52 

  1.12 PISARNA 2 21,44 

  1.13 PISARNA 3 16,4 

  1.14 PISARNA 4 16,4 

  1.15 PISARNA 5 16,4 

  1.16 PISARNA 6 16,4 

  1.17 PISARNA 7 16,4 

  1.18 PISARNA 8 16,4 

  1.19 PISARNA 9 16,4 

  1.20 ZBORNICA 56,54 

  1.21 Č. KUH 12,05 

  1.22 SERVER 11,72 

  1.24 PISARNA 10 15,36 

  1.24 PISARNA 11 15,4 

  1.24 PISARNA 12 15,4 



   
 

 

 

  1.24 PISARNA 13 15,36 

  1.28 TUŠ Ž 5,09 

  1.28 WC Ž 10,43 

  1.29 WC M 8,15 

  1.30 TUŠ M 5,01 

  1.31 ARHIV/PISARNA 14 10,49 

  1.32 ARHIV/PISARNA 15 8,33 

  1.33 KOPIRNICA 8,02 

  1.34 T.PROSTOR 4,21 

  1.35 ARHIV 1 5,01 

  1.36 PREPR. 3,01 

  1.37 PISARNA 16 16,82 

  1.38 PISARNA 17 16,81 

  1.39 PISARNA 18 11,2 

  1.40 PISARNA 19 11,12 

  1.41 PISARNA 20 11,12 

  1.42 PISARNA 21 17,86 

  1.43 PISARNA 22 12,26 

  1.44 PISARNA 23 12,34 

  1.45 PISARNA 24 11,57 

  1.46 PISARNA 25 11,57 

  1.47 PISARNA 26 11,65 

  1.48 Arhiv 16,68 

  1.49 M. WC 11,38 

  1.50 Ž. WC 7,96 

  1.51 ČISTILA 4,22 

  1.52 STOPNIŠČE** 26,27 

      964,24 m² 

  

Nadstropje 

  2.01 STOPNIŠČE 29,34 

  2.02 HODNIK 31,22 

  2.03 SERVIS 2,96 

  2.04 KOPIRNICA 8,43 

  2.05 TAJNIŠTVO 8,67 

  2.06 HODNIK 89,09 

  2.07 P.STOPNIŠČE 14,86 



   
 

 

 

  2.08 SEJNA SOBA 46,17 

  2.09 DEKAN 43,77 

  2.10 PISARNA 1 16,34 

  2.11 PISARNA 2 16,34 

  2.12 PISARNA 3 16,34 

  2.13 PISARNA 4 16,34 

  2.14 PISARNA 5 16,34 

  2.15 PISARNA 6 16,34 

  2.16 PISARNA 7 16,34 

  2.17 PISARNA 8 21,33 

  2.18 SEJNA SOBA 2 26,59 

  2.19 PISARNA 9 17,49 

  2.20 PISARNA 10 15,3 

  2.21 PISARNA 11 15,35 

  2.22 PISARNA 12 15,35 

  2.23 PISARNA 13 15,3 

  2.24 ARHIV 2 19,09 

  2.25 WC Ž. 10,11 

  2.26 WC M. 7,96 

  2.27 Č. KUHINJA 8,92 

  2.28 ČISTILA 2,71 

  2.28 STOPNIŠČE** 26,82 

  2.29 EL. PR. 2,23 

  2.30 Č. KUH. 3,88 

      597,32 m² 

      2.809,32 m² 

 



   
 

 

 

 
 
PREDVIDENI POSEGI NA OBJEKTIH 
Za potrebe umestitve programa FM/PEF se objekt rekonstruira, ne mestu vhodne avle in starega kovinskega 
nadstreška pa se dozida – izvede se novogradnja etažnosti P+1. Izvedejo se vsa potrebna gradbena dela za 
zagotavljanje bistvenih lastnosti objekta. Predvidena so sanacijska dela za odpravo vlage in povečanje stabilnosti 
obstoječih konstrukcij. 
 
RUŠITVENA DELA 
Ker gre za obnovo objekta se ohrani večji del nosilne konstrukcije. Del objekta se ruši v celoti in je potrebno pri 
rušenju konstrukcije paziti na ohranitev stičnih elementov. Ostale materiale, kot so obloge, zaključni sloji, 
inštalacijski vodi, kritina in stavbno pohištvo se odstrani skladno s rušitvenim načrtom. Vse porušene materiale se 
po odstranitvi odpelje na deponijo. 
 
Splošni opis rušitev 
Med rušitvenimi deli se skladno s rušitvenim načrtom odstrani obstoječe del konstrukcije. 
 
Predvideva se, da v času rušitev obstoječi objekt ne bo v funkciji, zaradi bližine sosednjih objektov je potrebno 
zagotoviti vse ukrepe za zmanjšanje motečih vplivov (varstvo pred hrupom, zaščito gradbišča, preprečevanje 
prašenja pri izvedbi rušitev, preprečevanje prašenja in raznosa gradbenega materiala pri izvozu na ulico, 
ustrezno začasno deponijo gradbenih odpadkov) 
 
V času rušitvenih del je potrebno zagotoviti ustrezen neoviran in zaščiten dostop do obstoječih objektov ter 
ustrezno začasno prometno signalizacijo. 
 
Rušitvena dela se bodo izvajala v skladu s predvidenimi ukrepi ki so podrobneje navedeni v »Načrtu rušitev« in 
na podlagi »Varnostnega načrta« v sklopu projektne dokumentacije za izvedbo, ki mora biti izdelan na osnovi 
veljavnih predpisov. 
 
V »Varnostnem načrtu« morajo biti predvidene vse nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri izvajanju odstranitve 
objekta ter ukrepi za odpravo le-teh, z določitvijo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri izvajanju del na 
gradbišču. 
 
Dela pri odstranitvi (rušitvi) objektov je potrebno izvajati v skladu z programom varstvenih ukrepov in na način, s 
katerimi bo: 
- preprečeno ogrožanje občanov 
- preprečena možnost dostopa nezaposlenim osebam na gradbišče 
 
Rušitvena dela je potrebno izvesti na način, da varnost delavcev in stabilnost objekta nista ogroženi, vse v smislu 
veljavnih tehničnih predpisov. 
 
Zaradi odmika do ostalih nepremičnin in javnih površin v okolici je potrebno predvideti ustrezne ukrepe za zaščito 
objektov in površin z ustreznimi lovilnimi odri, gradbenim odrom in drugimi ukrepi za zagotavljanje njihove 
mehanske odpornosti in stabilnosti ter varne uporabe. 
 
Grobi opis rušitvenih del 
Pozicije in obseg rušitvenih del je viden v grafičnem delu projekta in na rušitveni situaciji. 
 
Grobi opis rušitvenih del in vrstni red: 
- odklop komunalnih vodov 
- demontaža zunanjih elementov: ograj 
- demontaža montažnih delov fasade in stavbnega pohištva 



   
 

 

 

- demontaža finalnih slojev fasade in strehe, 
-  rušenje nosilne konstrukcije 
- sprotni odvoz odpadnega materiala oz. začasno deponiranje na gradbišču. 
 
 
Zavarovanje gradbišča 
Območje, kjer se rušijo objekti je potrebno zavarovati pred začetkom del. Gradbišče je potrebno urediti na podlagi 
»Varnostnega načrta«, ki ga bo izdelal izvajalec pred začetkom del na osnovi veljavnih predpisov. 
 
Predvidena je polna gradbišča ograja po obodu parcele namenjene za gradnjo, fasadni oder po obodu 
obstoječega objekta, ki bo delno potekal po javnih površinah. Javne površine morajo ostati dostopne tudi za čas 
izvajanja del, izvajalec pa mora urediti lovilne in zaščitne odre za varno in nemoteno uporabo javnih površin za 
prehod pešcev in vozil. 
 
Priprave za rušenje in potek rušitev: 
Rušenje se bo izvajalo ročno in z uporabo mehanizacije.  
 
Izdelava pomožnih konstrukcij 
Potrebno je izdelati vsa podpiranja konstrukcije, podpiranja nosilnih sten, strehe in stropa pri rušenju. 
 
Tehnologija in vrstni red rušenja: 
- izklop in zaščita vseh komunalnih priključkov v objektu 
- demontaža opreme, 
- demontaža stavbnega pohištva in ograj, 
-  Rušenje nenosilnih elementov 
- podpiranje konstrukcije pred rušenjem, 
- rušenje kritine 
- rušenje nosilne konstrukcije po etažah/fazno, 
- odvoz na deponijo oziroma deponiranje na gradbišču, 
 
Način rušenja 
Demontaža stavbnega pohištva bo v celoti opravljena ročno. Rušenje konstrukcije bo opravljeno s pomočjo 
strojev. Rušenje preostalih elementov in konstrukcij bodo opravljene strojno s pomočjo ročnega dela in 
ustreznega orodja. 
 
Delavci, ki bodo opravljali delo rušenja, morajo biti pri delu ustrezno varovani z zaščitnimi sredstvi. Ruševine se 
sproti sortirajo in odvažajo. 
 
Organizacija gradbišča in hranjenje odpadkov 
Gradbišče je potrebno organizirati tako, da bo na primernem mestu na gradbeni parceli locirana začasna 
deponija za uporabne gradbene elemente. Vsa mesta rušenja je potrebno ustrezno zavarovati ter strokovno 
nadzirati. 
 
Potrebno je zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki 
nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov. 
 
Če pri rušenju ni mogoče preprečiti mešanja gradbenih odpadkov, mora investitor zagotoviti, da se pred rušenjem 
objekta odstranijo vsi nevarni odpadki iz skupine odpadkov s klasifikacijsko številko 17. Investitor mora 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. Če hramba ali 
začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču mora investitor zagotoviti, da izvajalci 



   
 

 

 

gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču 
ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. 
 
Vse odpadne materiale in snovi je potrebno odvažati na temu predvideno javno deponijo. 
Potek rušenja, organizacija gradbišča in hranjenje ter odvoz odpadkov bodo organizirani in izvedeni v skladu z 
zakonodajo. Pred izvedbo del je potrebno izdelati Varnostni načrt gradbišča. 
 
Uporabne dele ruševin je potrebno shraniti na ločeni deponiji za kasnejšo rabo. Neuporabne dele ruševin je 
potrebno odpeljati na stalno deponijo. Na gradbeni parceli se predvidi mesto za začasno deponijo pred odvozom 
na stalno deponijo. 
 
Komunalni vodi 
Vse obstoječe instalacijske vode je potrebno pred pričetkom rušitvenih del izključiti ter demontirati obstoječo 
uporabno opremo. Vse komunalne vode je potrebno zapreti ali odstraniti oziroma povezati tako, da omogočajo 
nemoten pretok v kolikor so v funkciji tudi za sosednje objekte. 
 
Na območju rušitev potekata komunalni vodi vodovoda, javne fakalne in meteorne kanlaizacije, telekoma in 
elektro distribucije. Pred rušenjem objektov se komunalne vode ustrezno zaščiti in po potrebi prestavi.  
 
Gradbena elektro omarica se uredi skladno s pogoji elektro distributerja v sklopu obstoječega elektro omrežja na 
parceli. 
 
Okolje 
Zaradi odmika do ostalih nepremičnin in javnih površin v okolici  je potrebno predvideti ustrezne ukrepe za zaščito 
objektov in površin z ustreznimi lovilnimi odri, gradbenim odrom in drugimi ukrepi za zagotavljanje njihove 
mehanske odpornosti in stabilnosti ter varne uporabe. 
 
S posegom rušenja ni nevarnosti za okolje. Potrebno je zagotoviti ustrezne ukrepe za zagotavljanje čim manjši 
vplivov na neposredno okolico. Pri izvajanju rušenja na gradbeni meji se previdijo začasne opore obstoječih 
konstrukciji tako, da se zagotovi statična stabilnost sosednjih objektov, opornih zidov in zunanjega stopnišča. 
 
Vplivno območje objekta 
Vplivno območje rušitev posega delno na javne površine in delno na naposredne nepremičnine v lastih drugih 
oseb. Organizacija gradbišča in rušitev zaradi lege ob ulici vpliva na dostope do sosednjih zemljišč, za kar je 
potrebno predvideti ustrezne ukrepe.  
 
Dovoz na gradbišče bo z javne ceste. Začasna deponija gradbenega materiala bo mogoča na gradbeni parceli. 
Organizacija gradbišča bo prepuščena tehnologiji in organizaciji izvajalca rušitev. 
 
 



   
 

 

 

OPIS PREDVIDENIH DEL 
Predvidijo so vsi posegi, da se v obstoječe gabarite kompleksa STŠ umesti sodoben objekt za potrebe Univerze 
na Primorskem,  FM/PEF. Pri zasnovi objekta se upoštevajo predviden program investitorja, veljavne predpise, 
standarde in  zakonodajo vezano na gradnjo.  
 
Pri načrtovanju rekonstrukcije, novogradnje in investicijsko vzdrževalnih del objekta je potrebno upoštevati  
bistvene in druge zahteve za objekte: 
1. mehanska odpornost in stabilnost, 
2. varnost pred požarom, 
3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 
4. varnost pri uporabi, 
5. zaščita pred hrupom, 
6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 
7. univerzalna graditev in raba objektov, 
8. trajnostna raba naravnih virov. 
 
Druge zahteve so posebne funkcionalne, okoljske in druge lastnosti, ki jih morajo tudi izpolnjevati posamezne 
vrste objektov. 
 
Objekti se rekonstruirajo, vzdržujejo ali se jim spreminja namembnost tako, da so izpolnjene bistvene in druge 
zahteve, ki veljajo v času spreminjanja objekta, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja teh zahtev omeji na tiste 
bistvene in druge zahteve, ki so predmet spreminjanja objekta. 
 
GRDABENO-OBRTNIŠKA DELA 
Gradbena dela 
Za potrebe umestitve programa FM/PEF se objekt rekonstruira, ne mestu vhodne avle in starega kovinskega 
nadstreška pa se izvede novogradnja etažnosti P+1. Izvedejo se vsa potrebna gradbena dela za zagotavljanje 
bistvenih lastnosti objekta. Predvidena so sanacijska dela za odpravo vlage in povečanje stabilnosti obstoječih 
konstrukcij. 
 
Konstrukcija 
Objekt se rekonstruira tako, da se vsaj delno ohranjajo nosilne stene objekta in medetažna konstrukcija. Del 
objekta prizidkov se ruši, rušijo se nekatere predelne stene in tlaki. 
 
Obrtniška dela 
Predvidijo se obrtniška dela za izvedbo:  
Fasade, okenskih odprtin, kleparska dela, tlakarska dela, keramičarska dela, obnova teraco tlaka (deloma), 
parketarska dela, mizarska dela, steklarska dela, druga obrtniška dela… 
 
Učinkovita raba energije 
Objekt mora biti zasnovan skladno z smernicami TSG, standardi in pravilniki za učinkovito rabo energije. 
 
Požarna varnost 
Objekt mora biti zasnovan skladno z smernicami TSG, standardi in pravilniki za požarno varnost. 
 
Akustika 
Pri izbiri projektantskih rešitev naj se upošteva visoka akustično ugodje predavalnic in drugih večjih prostorov. 
Med drugimi prostori se zagotavljajo minimalne vrednosti zvočne zaščite po smernici TSG. 
 
Strojne inštalacije 
Objekt bo imel sodobno zasnovane strojne inštalacije. Predvideno je ogrevanje, prezračevanje in hlajenje 
prostorov. Predavalnice bodo prezračevane z napravami za rekuperacijo in pripravo zraka ustrezne temperature. 



   
 

 

 

Ostali prostori bodo ogrevani s talnim ogrevanjem, pisarne bodo imele tudi parapetne konvektorje. Prezračevanje 
pisarniških prostorov je naravno. Vir toplote/hladu so toplotne črpalke in klimati.  
Vodovodne inštalacije bodo v celoti prenovljene in nadomeščene s sodobnimi aluflex dovodnimi vodi in PVC 
odtočnimi cevmi, po potrebi protišumne izvedbe. Vsi sanitarni prostori bodo imeli sanitarno keramiko in mešalne 
armature srednjega cenovnega razreda. Za potrebe požarne varnosti bodo nameščeni ustrezni zunanji in notranji 
hidranti ter ročne gasilne naprave. 
 
Ogrevanje in hlajenje 
Zunanja projektna zimska temperatura bo upoštevana -7°C in je določena po veljavni klima karti Slovenije. Pri 

izračun letne transmisije bo upoštevana maksimalna zunanja temperatura poleti 35 C. 
Ogrevanje in hlajenje predvidenega programa kompleksa je razdeljen na sklope.  
 
Za celotni objekt FM/PEF je predvidena klasična reverzibilna toplotna črpalka (zrak/voda)/hladilni agregat grelne 
moči cca 100kW (-7°C), ter reverzibilna toplotna črpalka (zrak/voda)/hladilni agregat s polivalentnim delovanjem s 
štiri cevnim izhodom (z izkoriščanjem odpadne toplote v času hlajenja za ogrevanje v prehodnih obdobjih) grelne 
moči cca 90kW (-7°C). Odpadna toplota je zaradi polivalentnega delovanja hladilnega agregata, kateri direktno 
vodi pridobljeno toploto v skupni zalogovnik za ogrevanje, medtem ko agregat proizvaja hladno vodo.  
 
Napravi sta predvideni na novem podstavku na ravnem delu strehe objekta. Predvidena je direktna povezava 
(šestcevni sistem) s strojnico v kleti objekta. V strojnici je predvideno celotno postrojenje z preklopom 
ogrevanje/hlajenje (za razvod iz klasičnega TČ/HA), zalogovnikom tople in hladilne vode, ter 
razdelilnikom/zbiralnikom in ostalimi elementi za nemoteno delovanje sistema. Predvideni so ločeni razvodi za 
talno ogrevanje - severni ter južni del objekta, konvektorsko ogrevanje/hlajenje - severni ter južni del objekta, 
razvodi ogrevne/hladilne vode do klimatov. Za nemoteno vodenje kompleksnejšega sistema ogrevanja in hlajenja 
je predviden lokalni centralni nadzorni sistem CNS strojnice. 
 
V pritličju je v vseh prostorih predvideno talno ogrevanje. Predlagan sistem je predviden v novem tlaku pritličja 
pod novim estrihom in nad talno toplotno izolacijo. Po predavalnicah in večnamenskih prostorih so dodatno 
predvideni še horizontalni ali kasetni (v dvojnem stropu) ventilatorski konvektorji.  
 
V 1.N in v 2.N pa so za ogrevanje in hlajenje po prostorih predvideni samo parapetni ventilatorski konvektorji v 
parapetnih oblogah ob zunanjih stenah objekta. V pomožnih prostorih (v sanitarijah, garderobah, čistilih, 
hodniku,...) so predvideni jekleni panelni radiatorji. 
 
Cevna povezava med TČ/HA in strojnico v kleti je predvidena deloma po strehi, nato v instalacijskem jašku do 
tlaka pritličja in v kineti do stropa strojnice v kleti objekta. Od tam so predvideni razvodi večinoma pod stropom 
pritličja (v dvojnem stropu, pod stropom predavalnice in deloma tudi pod parapeti zunanjih sten.  
 
Razvodi ogrevne vode za potrebe prezračevanja so vodeni do klimata v strojnici, ter dveh klimatov v nadstropju. 
Predvideno je ogrevanje pisarniških prostorov, predavalnic, večnamenskih prostorov na 20ºC, hlajenje pa na 
26ºC.  
 
V vseh prostorih z vgrajenimi ventilatorskimi konvektorji so predvideni sobnimi regulatorji delovanja. Konvektorji 
so vezani na posamezen sklop ogrevanja/hlajenja, sklop je v strojnici vezan na sistem ogrevanja/hlajenja z 

regulirano vodo glede na zunanjo temperaturo, zato bo možna lokalna nastavitev  1,5C v posameznem 
prostoru od projektiranih vrednosti.  
 
Vsi radiatorji so predvideno opremljeni s termostatskimi ventili in termostatskimi glavami.  
Predviden temperaturni režim ogrevanje iz TČ je 45-40°C, oziroma za hlajenje iz HA je 7-12°C.  
 
Vodovod 



   
 

 

 

Obstoječi objekt je že priključen na javno vodovodno omrežje preko vodomera DN 40. Skladno s projektnimi 
pogoji se obstoječe merilno mesto prestavi v zunanji vodomerni jašek. Nova priključna cev je že izvedena do 
objekta. Tam je tudi predviden novi vodomerni jašek. Dimenzija vodomera ostane DN 40.  
 
Predvidena je notranja hidrantna mreža. Za potrebe požarne zaščite objekta je predvideno mokro notranje 
hidrantno omrežje, priključeno na javno vodovodno omrežje. Notranje hidrante se namesti tako, da je možno s 
požarno vodo doseči vse dele prostorov, ki jih je potrebno ščititi. Zagotoviti je potrebno delovni tlak v šobi, 
priključeni na notranji hidrant, najmanj 2,5 bar. Dovodne cevi je potrebno dimenzionirati za istočasno uporabo 
dveh hidrantov. Za zagotavljanje potrebnega tlaka na notranjih hidrantih je predvidena vgradnja požarne črpalke 
v posebnem prostoru v kleti objekta. Za gašenje začetnih požarov so predvideni ročni gasilniki.  
 
Za celotni objekt FM/PEF je predvidena je zamenjava vse obstoječe vodovodne inštalacije. Za pripravo tople 
sanitarne vode je v kleti predviden bojler s toplotno črpalko. Razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije za 
potekajo iz kleti pod stropom pritličja, kjer so na posameznih odcepih predvideni zaporni elementi. Cevi razvoda 
tople in hladne vode se ustrezno izolirajo.  
 
Prezračevanje 
Pri načrtovanju se upoštevajo Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS št. 42/02), Pravilnik o 
učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS št. 52/10) in Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja 
delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, št. 89/99). V objektu se prezračujejo predavalnice, sanitarije ter notranje 
pisarne in arhivi. Pisarne se prezračujejo naravno z odpiranjem oken. Predvidijo se prezračevalne naprave 
kompaktne ali modulne izvedbe. 
 
Naprave po posameznih sklopih 
PN1 – predavalnice (pritličje, 1. in 2. nadstropje); notranje izvedbe, v kleti 
PN2 – pisarne in arhivi (notranje pisarne in arhivi v 1. in 2. nadstropju); notranje izvedbe, v nadstropju 
 
Kanalske povezave in distribucijski elementi 
Razvod zraka je izveden z zračnimi kanali pravokotnega in okroglega preseka, ki so izdelani iz pocinkane 
pločevine. Pri odcepih se predvidijo regulacijske lopute oziroma regulatorji pretoka za nastavitev količin zraka. Pri 
povezavi cevnih elementov iz pocinkane pločevine z ostalimi, kot so npr. kanalski ventilatorji, difuzorji ipd., se 
vgradijo gibljive oz. fleksibilne cevi.  
Prehodi prezračevalnih kanalov skozi stene požarnih sektorjev ali celic morajo biti brezhibno zatesnjeni z 
negorljivim gradbenim materialom, tako da preprečijo širjenje požara. Prezračevalni kanali, ki prehajajo skozi 
požarne sektorje, pa so zaščiteni s požarno odpornostjo, oziroma so na mejah požarnih sektorjev vgrajene 
požarne lopute.  
 
Električne inštalacije 
Za potrebe napajanja objekta je predvidena nova električna napeljava. Obstoječ priključek se posodobi. 
Razsvetljava prostorov naj omogoča učinkovito in udobno osvetlitev predavalnic, delovnih in drugih prostorov. Tip 
razsvetljave bo prilagojen funkciji prostora. Predvidena je LED tip svetil, ki imajo visoko učinkovitost delovanja. 
Celoten objekt bo imel šibkotočno inštalacijo za žično/brezžično dostopanje do notranjega računalniškega 
omrežja in interneta. Za potrebe računalniškega omrežja je predvidena server soba v 1. nadstropju. Predvidena 
je širokopasovna internet povezava. 
Objekt bo imel novo strelovodno napeljavo. 
 
V sklopu PZI načrta bodo predvidene naslednje inštalacije: 

• Razsvetljava: 

o splošna razsvetljava 

o zasilna razsvetljava po zahtevah požarnega elaborata 

• močnostne električne inštalacije: 

o splošna moč 



   
 

 

 

o razvodi za potrebe tehnoloških porabnikov, po zahtevah načrta tehnologije  

o elektroinštalacije za strojne instalacije po zahtevah projektanta strojnih instalacij, 

o zaščita pred električnim udarom, ozemljitve in izenačitve potenciala, 

o strelovodna inštalacija. 

• signalno komunikacijske instalacije: 

o avtomatsko odkrivanje in javljanje požara »AOiJP« 

o odvod dima in toplote »ODT«  

o univerzalna inštalacija telefonskega in podatkovnega omrežja, 

o protivlomno javljanje. 

 

RAZSVETLJAVA  
Splošna razsvetljava 
Pri projektiranju naj bodo upoštevani veljavni predpisi in priporočila za tovrstne prostore. Predvidi se naj splošna 
razsvetljava z LED svetilkami. 
Svetlobna telesa naj bodo izbrana na osnovi izračuna osvetljenosti na nivoju 0,85 m od tal.  
Prižiganje razsvetljave naj bo predvideno: 

- Zbornice, kabineti ob vratih s stikali, 

- manjši prostori ob vratih s stikali, 

- hodniki preko IR senzorjev, 

- tehnični in pomožni prostori s stikali lokalno ob vratih, 

- učilnice s stikali po skupinah. 

Varnostna razsvetljava 
Varnostna razsvetljava naj bo izdelana v skladu z veljavnimi predpisi in študijo požarne varnosti. 
Varnostna razsvetljava naj bo predvidena za: 

- označitev izhodov in smeri izhodov (najmanjša osvetlitev mora znašati 1 lx, merjeno na tleh - v osi poti za 

umik) 

- označitev hidrantov in električnih razdelilnikov (najmanjša osvetlitev mora znašati vsaj 5 lx, merjeno na tleh) 

Z varnostnimi svetilkami z nalepljenimi piktogrami na svetilkah, z vgrajenimi akumulatorskimi baterijami v 
pripravnem oziroma trajnem spoju in avtonomijo po zahtevi iz študije požarne varnosti. 
 
 
MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 
Splošna moč 
Za napajanje objekta se naj predvidi posodobitev priključne omarice skladno z zahtevami Elektro Primorska. 
Obstoječo priključno moč objekta je potrebno prilagoditi glede na inštalirano električno moč v objektu.  
Električna instalacija za splošne vtičnice in stalne priključke naj obsegajo vtičnice in stalne priključke za napajanje 
splošnih porabnikov po posameznih prostorih (servisne vtičnice, delovna mesta …) Razporeditev vtičnic in stalnih 
priključkov naj se predvidi glede na notranjo opremo posameznih prostorov. V sanitarijah naj se predvidijo 
priključki za pisoarje.  
 
Razvodi za potrebe tehnoloških porabnikov 
Električna instalacija za tehnološke porabnike naj obsega napajanje električnih priključkov, ki bodo opredeljeni v 
načrtu tehnologije. 
 
Električne instalacije za strojne naprave 
El. Instalacija za strojne naprave naj bo predvidena za napajanje in upravljanje strojnih instalacij, ki bodo 
predvidene v strojnem projektu. 
Za vsak tehnološko zaključen sistem naj bo predviden poseben električni razdelilnik. V električnem razdelilniku 
naj bodo predvideni elementi za zaščito kablov in priključenih aparatov. 



   
 

 

 

Za sisteme, kateri bodo opremljeni kompletno z elektro omaro in z vgrajeno avtomatiko se predvidi le dovodni 
kabel. 
 
Zaščita pred električnim udarom, ozemljitve in izenačitve potenciala 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati zaščito pred električnim udarom. 
V objektu naj bo predvidena koordinirana zaščita proti prenapetostim z odvodniki prenapetosti. 
Prav tako naj bo v celotnem objektu predvideno izenačevanje potencialov in ozemljitve vseh večjih kovinskih 
delov konstrukcije in opreme. Doze za izenačevanje potencialov je potrebno predvideti v poleg s predpisi 
določenih prostorih (mokri prostori), še v strojnicah. Povezavo PE doz v sanitarijah predvidite na skupno zbiralko 
PE. Poleg glavnega razdelilnika v pritličja je potrebno predvideti tudi GIP. 
 
Strelovodna instalacija 
Na objektu je potrebno predvideti novo strelovodno inštalacijo, katera mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o 
zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS št. 28/2009), v skladu s SIST IEC 61024 - 1 in SIST IEC 61024-1 
in 2 ali tehnično smernico TSG – N- 003:2013 Zaščite pred delovanjem strele.  
 
SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE 
 
Avtomatsko Odkrivanje in Javljanje Požara »AOiJP«  
Sistem AOiJP naj bo načrtovan v skladu z zahtevami "Študije požarne varnosti", ki mora biti izdelana pred 
pričetkom izdelave projektne dokumentacije. 
Pri načrtovanju sistema naj se upoštevajo veljavni slovenski in mednarodni predpisi. 
Poleg avtomatskega javljanja naj se predvidi še dimoodvodno instalacijo, če to zahteva študija požarne varnosti, 
ter ostale zahteve za instalacije strojnih naprav, kot so izklopi prezračevalnih naprav ob zaznavi požara v 
prezračevalnem kanalu. 
 
Odvod Dima in Toplote »ODT«  
Sistem ODT naj bo načrtovan v skladu z zahtevami "Študije požarne varnosti", ki mora biti izdelana pred 
pričetkom izdelave projektne dokumentacije. 
 
Univerzalna inštalacija telefonskega in podatkovnega omrežja. 
V objektu se naj predvidi komunikacijski prostor, v katerem se naj predvidi komunikacijska omara, v katero se naj 
vgradi oprema za potrebe ožičenja objekta. Ožičenje do posameznih UTP vtičnic se izvede z U/FTP kabli 
kategorije 6a. V objektu se naj predvidi tudi izpuste za priključitev dostopnih točk (Wireless access point). 
 
Sistem protivlomnega varovanja 
Sistem protivlomne instalacije se naj predvidi po predhodno izdelanem konceptu organizacije poslovanja objekta 
usklajene z zahtevami investitorja. 
Za varovanje objekta pred vlomom se naj predvidi protivlomna centrala z IR detektorji dvojne tehnologije in 
detektorji loma stekel. Kodirnik za aktivacijo sistema je potrebno predvideti na vseh vhodih. Alarmni izhod iz 
protivlomne centrale se naj spelje na recepcijo in na pooblaščeno varnostno službo.  
Za vse instalacije protivlomnega sistema velja, da morajo biti projektirane in kasneje izvedene inštalacije v skladu 
z veljavnimi predpisi in pripadajočimi podzakonskimi standardi. 
 

 


