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ZU.R.2 , R.3, R.4 – robniki zunanje ureditve primer / detajl

M 1:20
M 1:20
M 1:10
M 1:20
M 1:10
M 1:10
M 1:20
M 1:10
M 1:20
M 1:20
M 1:20
M 1:20

SHEME ZUNANJE UREDITVE - ZAZELENITEV

Zu.KA.1 - Zu.KA.5 – prikaz rastlinskih vrst zasaditve
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1.4 Tehnično poročilo
a. Urbanistično arhitekturna zasnova in posegi na parceli - splošno
Urbanistično arhitekturna zasnova celotnega ureditvenega območja izhaja iz prostorskih in programskih
danosti obstoječih stavbnih volumnov, naravnih danosti območja ter predvidene projektne naloge.
Urbanistično arhitekturni poseg na parceli je razdeljen na 4 glavne segmente okoli novega objekta:
1. osrednji plato z novim objektom športne dvorane , glavnim dostopom za obiskovalce na
južni strani, ter stranskim dostopom na zahodni strani
2. severni park evropskih dreves s povezovalnim hodnikom
3. severozahoda ureditev stranskega dostopa in preoblikovanje obstoječega otroškega igrišča
4. jugozahodna ureditev s športnimi zunanjimi igrišči
Umestitev volumna športnega objekta se naveže na kompozicijo obstoječega volumna šole in sledi glavni
smeri pozidave sever jug ter upošteva obstoječo parkovno ureditev parka evropskih dreves.
Izhodišče arhitekturne zasnove je vzpostavitev značilne arhitekturne podobe s kompozicijo objektov, ki s
svojo postavitvijo na novo opredelijo prostor ter vzpostavijo jasna programska polja, kot so vhodna
ploščad, povezava z obstoječim šolskim objektom ter kompleks športnih igrišč.
Arhitekturna zasnova objekta izhaja iz tradicionalne uporabe lesenih konstrukcijskih elementov ter prenosa
le-teh v sodobnejšo konstrukcijsko zasnovo, ki temelji na uporabi lesenih lepljenih konstrukcijskih elementov.
Izhajanje iz tradicije se zrcali tako na konstrukcijskem sistemu, kot na vzpostavitvi značilne fasadne opne, ki se
odpira na severu proti obstoječi osnovni šoli ter Parku evropskih dreves, na južni strani pa na vhodno
parkovno ureditve celotnega športnega kompleksa.
Uporaba lesenih konstrukcijskih elementov v kombinaciji z armirano betonskimi stenami vključuje tako
tradicionalne kot sodobne konstrukcijske pristope. Tradicionalni toplar z zasnovo zidanih stebrov na vogalih
objekta se tu odrazi v armirano-betonskemu stavbnemu ovoju, ter “mehki” konstrukcijski zasnovi sredice iz
lepljenih lesenih nosilnih elementov.
Ob enem nov objekt športne dvorane z reminiscenco na značilna gospodarska poslopja - toplarje vzpostavi
tudi novo značilno veduto ob vstopu v ožje krajevno središče.
Objekt je pozicioniran na območje obstoječih športnih igrišč ( nogometno igrišče in atletska steza) , ki se
zaradi novogradnje na novo uredi. S povezovalnim hodnikom je na nivoju pritličja povezan z obstoječo OŠ, ki
se v delu povezave preuredi za zagotovitev komunikacijske povezave ( predelitev obstoječe igralnice za
vzpostavitev povezovalnega hodnika in zagotovitev prehoda na fasadi objekta) . Drugi posegi v obstoječem
objektu se nanašajo na zagotovitev inštalacijskih povezav , ki bodo potekale pod stropom ( elektro, telekom,
ogrevanje – rezervni vod)
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b. Komunalni priključki
Novogradnja bo priključena na javno komunalno omrežje. Iz danih projektnih pogojev in stanja obstoječih
komunalnih priključkov izhaja naslednje:
Vodovodno omrežje
Za oskrbo objekta z vodo za sanitarne potrebe je predviden nov vodovodni priključek. Vodovodni priključek
se bo navezal na obstoječi komunalni vod , ki poteka vzdolž javne ceste po parceli 191/2 ob zahodni stranici
objekta. Na gradbeni parceli je ob zahodni stranici objekta predviden zunanji vodomerni jašek na južni strani
dvorane.
Kanalizacija – odpadne komunalne vode
Za potrebe odvoda komunalnih odpadnih vod je predvidena priključitev novega objekta na obstoječi
kanalizacijski odvod komunalnih odpadnih vod osnovne šole na gradbeni parceli. Kanalizacijski priključek se
bo navezal na obstoječi komunalni vod preko jaška na JV vogalu osnovne šole.
Kanalizacija novega objekta je načrtovana v ločenem sistemu in skladno s projektnimi pogoji iz soglasja
pristojnega soglasodajalca. Zaradi višinske razlike med novo projektirano kanalizacijo in obstoječo je
predvideno črpališče v sklopu strojnice objekta.
Kanalizacija – meteorne vode
Ponikanje večjega dela padavinskih vod glede na geomehanske raziskave ni mogoče, zato je predvideno
odvajanje padavinskih vod s strehe objekta in zunanjih utrjenih površin preko obstoječega odvoda meteornih
vod na gradbeni parceli. Obstoječi odvod meteorne kanalizacije po kapacitetah ustreza in ga je možno
uporabiti tudi za odvajanje meteornih vod predvidene novogradnje. Delno je odvodnjavanje meteorne vode z
nižjega nivoja ob objektu speljano preko zuanjega črpališča.
Drenaža
Predvidena je izvedba drenaže v območju temeljev objekta. Zaradi slabe prepustnosti terena za ponikanje je
predvideno črpališče in odvajanje drenirane vode v meteorni kanal. Preko črpališča za drenažo se predvideva
tudi odvajanje meteornih vod z zunanje površine ob objektu pod nivojem terena. Predvidena je tudi drenaža
nogometnega igrišča v sloju tamponskega nasutja in drenažno nasutje ob robu atletske steze. V območju
igrišč je predvideno ponikanje drenažnih vod vkolikor bo ustrezala prepustnost tal glede na količine.
Elektro
Oskrba z električno energijo novega objekta bo zagotovljena s priključitvijo na obstoječe distibucijsko
električno omrežje. Predvidena je priključitev objekta skladno s pogoji in soglasjem pristojnega
soglasodajalca, ki predvideva nov odcep v E-PMO za novogradnjo. Predvidena je povezava z novim
energetskim kablom s TP na severni strani parcele preko obstoječe trase podzemnega priključka do
obstoječe elektro omare na osnovni šoli. Predvidena je tehnična dopolnitev elektro omare in interna
povezava preko objekta osnovne šole in povezovalnega hodnika do elektro prostora v novem objektu.
Telekom in IKS – računalniško omrežje
novogradnja bo priključena na obstoječi telekomunikacijski priključek in centralo , ki se nahaja v objektu
Osnovne šole Heroja Emila Hribarja. Povezava z obstoječim omrežjem osnovne šole bo izvedena kot interna
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povezava znotraj objekta osnovne šole in preko povezovalnega hodnika do telekomunikacijskega prostora v
novi dvorani , od koder bo razpeljan interni razvod.
Ogrevanje
Objekt je ogrevan zračno hlajenim reverzibilnim hladilnim agregatom - toplotno črpalko zrak/voda, ki je
energijsko učinkovit alternativni vir energije , ki predstavlja cca 85% oskrbe stavbe z energijo. Ogrevanje
objekta bo izvedeno preko zračno hlajenega reverzibilnega hladilnega agregata (toplotna črpalka zrak/voda)
zunanje izvedbe pozicioniranega na zunanji terasi na SZ delu objekta nad malo dvorano. Preko obstoječega
sistema internega toplovodnega omrežja v sosednjem objektu bo po potrebi izvedeno dogrevanje ogrevalne
vode v zimskem času ter priprava tople sanitarne vode preko nove toplotne podpostaje nameščene v
obravnavanem objektu .
Hidrantno omrežje
Za zagotavljanje požarne varnosti objekta sta predvidena dva nova nadzemna hidranta pozicionirana ob
zahodni in južni stranici objekta priključena na javno vodovodno omrežje. Umeščena sta zunaj javnih
povoznih in pohodnih površin na gradbeni parceli na medsebojni oddaljenosti 80m.
Varovanje
Predvideno bo varovanje v obsegu določenem s strani naročnika
Požarno javljanje
Sistem javljanja bo zagotovljen skladno s študijo ŠPV in vezan na obstoječe sisteme javljanja osnovne šole.
Osvetlitev
Predvidena je osvetlitev notranjih prostorov skladno s tehničnimi zahtevami za športne prireditve ( skladno s
programsko nalogo) in skladno s študijo požarne varnosti. Za zagotavljanje varnostne razsvetljave je
predvideno baterijsko napajanje ( diesel agregat ni predviden).
V zunanji ureditvi je predvidena osvetlitev nogometnega igrišča z reflektorji in osvetlitev peš dostopov ob
igriščih in peš dostopa do glavnega vhoda dvorane.
c. Varovalni pasovi
Predvidena gradnja se nahaja na območju:
- registrirane arheološke dediščine – Stari trg pri Ložu – arheološko najdišče Gradišče. Potrebna je izvedba
arheološko dokumentiranje ob gradnji skladno s pogoji in soglasjem pristojnega soglasodajalca ZVKDS.
– gradbena parcela se nahaja v varovalnem pasu ceste. Predvideni objekt je od javne ceste R1 213/1365 (
regionalna cesta I. kategorije) z varovanim pasom 15m odmaknjen 27,70m in se nahaja izven regulacijske
linije in varovalnega pasu ceste. Od predvidene obvozne ceste in krožišča je oddaljen min. 90,00m. Območje
zunanje ureditve in športnih igrišč se delno nahaja znotraj območja varovalnih pasov ceste.
- gradnja objekta in pripadajoče ureditve ne posega v druga območja varovalnih pasov energetske in ostale
gospodarske javne infrastrukture
d. Zunanja in prometna ureditev
V osnovi bo poseg prizidave zajemal južni del šolske parcele . Predvidena je umestitev dvorane pravokotne
oblike vzporedno z južno fasado šole in parkom evropskih dreves. Dvorana bo povezana z osnovno šolo s
povezovalnim hodnikom na Z strani . Neposredno pred južno stranico dvorane, kjer je predviden glavni vhod
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je predvidena ureditev parkovne površine kot nadaljevanje parka evropskih dreves in vhodne ploščadi v
dvorano. Na J delu parcele se predvideva ureditev 200m atletske steze, 100m tekališča in steze za skok v
daljino, zunanje tribune ter igrišča za nogomet . Na parceli se ohranjajo preostala obstoječa šolska igrišča.
Na zahodnem robu se ob dvorani predvideva ureditev peš dostopa z javnega pločnika do stranskega vhoda.
Na vzhodnem robu se ob dvorani predvideva ureditev tovornega dostopa do nivoja parterja dvorane in
postavitev nadstrešnice za kolesa. Objekt športne dvorane je del funkcionalne celote osnovne šole , ki ima
urejena parkirišča, intervencijski dostop ter prostor za odpadke. Novogradnja ne posega v navedeno
obstoječe stanje in se funkcionalno navezuje na obstoječe dostope.
Dovoz
Dovoz na parcelo se ohrani obstoječi v sklopu obstoječe prometne ureditve pred osnovno šolo. Dostop do
športne dvorane je predviden preko obstoječe intervencijske poti ob zahodnem robu.
Mirujoči promet
v okviru nove zunanje ureditve ni predvidena izgradnja novih parkirnih mest.
Obstoječa osnovna šola in vrtec imata zagotovljena potrebna parkirna mesta na parkirišču na funkcionalni
parceli na severni strani, dostopnem z javne ceste. Načrtovana gradnja in zunanja ureditev ne posegata v
obstoječa parkirna mesta. Uporaba športne dvorane za vadbeni prostor osnovne šole po pogojih OPN ne
pogojuje dodatnih parkirnih mest – ustrezajo obstoječa parkirna mesta na funkcionalni parceli – 35PM .
Športna dvorana kot stavba za dvoranski šport po pogojih OPN potrebuje dodatna parkirna mesta – 58PM.
Parkirna mesta bodo zagotovljena poleg uporabe obstoječega parkirišča pred osnovno šolo na dveh javnih
parkiriščih na parcelah 704/3 , 706/1 in 665/1 imata skupno kapaciteto 64PM. Za potrebe športne dvorane se
predvideva uporaba 11PM za osebna vozila na parkirišču na parceli 665/1 in uporaba 12PM za avtobuse na
parkirišču na parcelah 704/3 in 706/1. Obe javni parkirišči nimata namenske rabe za druge objekte in po
kapaciteti zadoščata oziroma presegata potrebe po parkirnih mestih športne dvorane.
Površine za gasilce
Predvidena je označitev delovne površine 12/7m na obstoječi asfaltirani površini obstoječega
intervencijskega dostopa / igrišča na SV vogalu športne dvorane.
Dovoz in odvoz odpadkov
Predvidena gradnja se nahaja na parceli osnovne šole , ki ima urejeno mesto za zbiranje komunalnih
odpadkov in je vključena v organiziran sistem zbiranja odpadkov. Dostop do obstoječega zbirnega mesta je z
javne ceste na severni strani parcele. V sklopu novogradnje bo predvideno začasno zbiranje komunalnih
odpadkov v ločenih posodah znotraj objekta pred odnosom na obstoječe zbirno mesto
Prostor za kolesa
predvidenaje prostor za kolesa ob vzhodni rob dvorane. Dostop do kolesarnice je predviden preko obstoječe
intervencijske poti ob vzhodnem robu parcele. Nadstrešnica poleg služi za namestitev DEA agregata za
zunanje črpališče drenažnih in meteornih vod.
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Športna igrišča
na parceli se ob vzhodnem robu parcele nahajajo obstoječa športna igrišča osnovne šole, ki se ohranijo . Na
tem območju niso predvideni nobeni posegi
Zaradi izgradnje dvorane bosta na lokaciji nekoliko južneje predvidena nova atletska steza in deloma novo
nogometno igrišče.
- Nogometno igrišče:
predvideno je igrišče dimenzij 52mX34m s finalno površino iz trave na dreniranem tamponskem nasutju. (
prenova obstoječega)
- Atletska steza:
predvidena je izvedba 200m ovala s štirimi stezami , podaljšani del s 100 tekališčem namenjen tudi skoku v
daljino in skoku v višino ( tekališče se končuje s površinami za doskok) . predvidena je izvedba tekališča iz
umetna mase na asfaltirani podlagi na drenaženem nasutju.
- Opremljenost igrišč: predvidena je osvetlitev igralne površine nogometnega igrišča z reflektorji in
namestitev klopi za igralce ob vzhodni stranici. Za goli nogometnega igrišča je predvidena namestitev lovilne
mreže. Ob zahodni stranici atletske steze je predvidena izvedba odprte tribune iz betonskih robnikov in
tlakovcev v obstoječem naklonu terena.
Otroška igrišča
Zaradi izgradnje je predviden premik obstoječih igral šolskega otroškega igrišča na vzhodni strani proti Parku
evropskih dreves. Na zahodni strani je predviden premik ograje igrišča vrtca zaradi umestitve športne
dvorane in ureditve servisnega dostopa . Predvidena je ureditev nadomestne površine otroškega igrišča vrtca
ob povezovalnem hodniku.
Tlakovane površine in peš dostopi
Predvidena je ureditev naslednjih peš povezav:
- ureditev neposrednega dostopa do pomožnega vhoda v dvorano z javnega pločnika na SZ vogalu
- ureditev nove povezovalne pešpoti med šolo in dvorano vzdolž zahodne stranice objekta
- ureditev pešpoti z drevoredom ob ureditvi novih športnih igrišč od J roba parcele do glavnega vhoda.
Predvideno je, da se pešpot naveže na javni pločnik obvozne ceste
- ureditev dostopa do glavnega vhoda v dvorano s tlakovano pešpotjo primerno za gibalno ovirane in ureditev
stopnišča v osi glavnega vhoda
- ureditev tlakovane / asfaltirane povezave z obstoječo intervencijsko potjo ob vzhodni stranici šole in v
sklopu le-te ureditev dostopa do nivoja parterja dvorane za namen vnosa opreme.
Zelene površine
Predvidena je ureditev ali dopolnitev naslednjih urejenih zelenih površin:
- severni park evropskih dreves – zaradi umestitve povezovalnega hodnika je predvidena presaditev
nekaterih dreves in prestavitev otroških igral. V tem delu je predvidena sanacija po gradbenih delih in
ponovna zatravitev
9

- jugozahodna ureditev s športnimi zunanjimi igrišči – predvidena je sanacija po gradbenih delih in ponovna
zatravitev, ob vzhodni pešpoti je predvidena zasaditev zaščitnega drevoreda z visokoraslimi drevesi
- jugovzhodni del parcele je v območju predvidenem za kasnejšo izvedbo parkirišča zatravljen
- severozahodna ureditev stranskega dostopa in preoblikovanje obstoječega otroškega igrišča . Predvidena
je tlakovana pot od javnega pločnika do pomožnega vhoda v dvorano. Preuredi se rob obstoječega
otroškega igrišča in uredi se novo del otroškega igrišča ob povezovalnem hodniku. V območju je predvidena
izvedba primernih površin pod igrali, zatravitev in zasaditev dreves in grmovnic.
- osrednji plato z novim objektom športne dvorane in glavnim dostopom za obiskovalce na južni strani je
oblikovan kot kaskadna urbana ureditev, ki se dviguje do vhoda v dvorano z zatravljenimi nivoji
opremljenimi s klopmi. Območje je zasnovano kot parkovna ureditev z visokoraslimi drevesi kot
nadaljevanje parka evropskih dreves s severne strani.
- vzhodni rob ob dvorani je zatravljen
Ograje
predvido je delno ohranjanje obstoječe ograje ob zahodnem in južnem robu parcele. Po celotnem obodu
funkcionalnega zemljišča šole je predvidena dopolnitev obstoječe žične ograje ter panelne ograje na robu
parcelne meje znotraj gradbene parcele. Predvidena je tudi preureditev dela ob otroškem igrišču vrtca in
namestitev nove ograje v območju posegov zaradi gradnje dvorane.
e. Zasnova gabarita objekta
Volumenska zasnova objekta in višinska umestitev objekta
Volumensko je objekt razdeljen na glavni objekt s tlorisnimi dimenzijam 59.50m / 40.30m ter na povezovalni
hodnik dim. 2.10m / 27.15m, ki novo športno dvorano poveže z obstoječim šolskim objektom. Streha objekta
sodi med ravne strehe in se v 4% naklonu spušča proti južni stranici objekta. Objekt ima pritličje, prvo
nadstropje in galerijo, max. višinska kota objekta tako znaša + 11.82cm. Neposredno ob objektu je teren
zniveliran tako, da se ob južni fasadi objekta, kjer je tudi lociran glavni vhod v objekt, vstopa v objekt na
nivoju 1. nadstropja, ( +3.00 m = 581.50 m.n.v.), ob vzhodni in zahodni stranici, kjer so locirani stranski vhod
in požarni izhodi se vstopa na nivoju pritličja objekta ( +0.00 m = 578.50 m.n.v.). Kota pritličja objekta +0.00
se nahaja 1.00 m pod nivojem obstoječega terena.
Športni objekt je funkcionalno ter volumensko členjen na dva sklopa; na sklop velike športne dvorane ter
na sklop plesne dvorane-borilnice. Sklopa sta medsebojno ločena s čistim hodnikom na nivoju pritličja, ki se
na severni strani izteče v povezovalni hodnik z šolskim objektom .
f. Tlorisna organizacija objekta
Objekt je skladno z volumensko delitvijo tudi tlorisno organiziran v posamezne sklope.
Volumen velike športne dvorane zajema glavni vhod, kapacitete za gledalce, tribune, športno dvorano ter
skladišče orodja. Volumen plesne dvorane–borilnice zajema poleg same plesne dvorane tudi shrambo
orodja, vertikalne komunikacije z dvigalom, stranski vhod ter sklop garderob s čistim in umazanim
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hodnikom. Oba sklopa sta medsebojno povezana preko hodnika na nivoju prvega nadstropja, ki služi tudi
kot interni dostop do tribun za šolarje v času prireditev.
Z obstoječim šolskim objektom je športni objekt povezan s povezovalnim hodnikom.
Velika športna dvorana
Velika športna dvorana bo s svojimi kapacitetami in opremljenostjo omogočala izvedbo programov za potrebe
Občine Stari trg pri Ložu na treh nivojih:
-Šolska telovadnica za obstoječo OŠ Heroja Janeza Hribarja
-Športna dvorana, ki omogoča izvedbo košarkaških, odbojkarskih, rokometnih in badmintonskih tekmovanj na
neprofesionalnih nivojih (za uradna, profesionalna tekmovanja je potrebna nadgradnja elementov po
zahtevah pristojnih zvez)
-Dvorana za izpeljavo različnih šolskih prireditev
Športna dvorana, svetlih mer cca 47.10m / 29.25m / 8.55m-9.75m se nahaja v pritličju objekta in je
povezana preko čistega hodnika z garderobami ter preko požarnih izhodov neposredno z zunanjostjo
objekta. Dvorana je osvetljena vzdolž severne stene z zasteklitvijo, ki poteka od višine +4.00m pa do stropa
dvorane + 11.30m ter preko 12 svetlobnih kupol svetlih dim. 1.46m /1.46m na stropu dvorane, ko služijo
tudi za naravni odvod dima in toplote.
Vzdolž vzhodne in zahodne stranice je športna dvorana zamejena z armirano betonsko steno z odprtinami,
vzdolž južne stranice pa so nameščene teleskopske tribune, nad katerimi poteka galerijski hodnik.
1. Športna dvorana za izvedbo programa športne vzgoje za OŠ Heroja Janeza Hribarja
Glavni vadbeni prostor dim. 47.10m / 29.25m, ki se nahaja v pritličju objekta sestavljajo trije osnovni vadbeni
prostori ( 2 x igrišče za osnovnošolsko košarko dim. 15.00m / 28.00m in 13.40 / 28.00m , 1 x igrišče za
osnovnošolski rokomet ali odbojko dim. 16.75m / 19.25m ), torej lahko v času pouka poteka vadba s tremi
vadbenimi skupinami ter četrto v plesno- borilni dvorani.
V OŠ je 5 oddelkov ( cca 100 učencev) nižje stopnje in 10 oddelkov višje stopnje ( cca 200 učencev).
Nominalno je za potrebe šole potrebno zagotoviti po izračunu potrebnega števila vadbenih prostorov 2 VP
V glavni vadbeni prostor bo možna namestitev športne vgradne opreme za potrebe osnovnošolske vadbe in
za potrebe izvenšolskih športnih tekmovanj :
1 x plezalni drog, 1x vrvična lestev , 1x kvadratna dvopolna lestev , 20 x dvojni letvenik ( od tega 3 odmični ),
2 koša na višini 305 cm (z regulatorjem višine obroča 260 – 310cm) , 4 koši z regulacijo od 260 - 310 cm ( 2 x
osnovni vadbeni pr.) , 2 prestavljiva rokometna gola in 2x fiksna zglobna rokometna gola (osnovni vadbeni
pr.),
1 (opcijsko +1) športni semafor, 2x delilna mreža med posameznimi osnovnimi vadbenimi prostori na ele.
pogon , 3x varovalna mreža na za koši z regulacijo na el. pogon, ki so nameščene na strani teleskopskih tribun.
* športna vgradna in pomična oprema je obdelana v Načrtu notranje in športne opreme
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V glavni vadbeni prostor bo za izvedbo zgoraj navedenih možna namestitev naslednje opreme:
-2 dvižna košarkaška koša za stropno montažo na el. pogon (zahteva po stropni montaži podana s strani
naročnika)
-2 rokometna gola
-mreža za odbojko
-2x varovalna mreža za rokometnimi goli na el. pogon
Na vzhodni steni v osi igrišča je predvidena namestitev električnega zidnega semaforja, na tablah dvižnega
koša je predvidena namestitev semaforjev, ki prikazujeta čas omejitve napada ( 24 sekund ) Predvidena je
tudi namestitev signalnih naprav ( sireni), vgradnih osnovnih zvočnikov (za zahtevnejše ozvočenje je
predvidena predinstalacija) v predelu spuščenega akustičnega stropa dvorane. Predvidena je tudi cevna
povezava za TV prenose. Razsvetljava v dvorani bo imela jakost 200-300 lux.
* športna vgradna in pomična oprema je obdelana v Načrtu notranje in športne opreme
2. Športna dvorana za izpeljavo šolskih prireditev
Dvorana bo omogočala tudi izpeljavo različnih šolskih prireditev, koncertov, proslav in predstav. V dvorani
bo možnost namestitve 534 sedežev v obliki teleskopskih tribun .V parterju dvorane bo možno namestiti do
905 stolov, ki bodo medsebojno speti v vrste, skladno z zahtevami iz Študije požarne varnosti. Kapaciteta
dvorane za ogled posamezne prireditve torej znaša 1439 sedišč ali največ 680 stojišč v parterju dvorane, kar
izhaja iz določil Študije požarne varnosti, po kateri je potrebno v primeru stojišč zagotoviti minimalno 2m²
tlorisne površine na posamezno stojišče.
Ob severni steni je predvidena možnost postavitve montažnega odra površine 96.00m2 ( 8/12m) , max višine
1.00m z vsemi potrebnimi el. priključki ter potencialnim ozvočenjem. Druga opcija priključitve ozvočenja bo
vogalno pod stropom na armiranobetonske stene.
Vzdolž severne stene bo na razstoju 4.00m možnost namestitve zatemnitvene zavese, ki bo ustvarila zaodrje.
Na severni steni, ob predvideni osnovni poziciji odra, bodo nameščeni tudi vsi elektro priključki, potrebni za
izvedbo zgoraj navedenega programa v povezavi z nadzorno kabino. Oder bo možno postaviti tudi v drugačne
kompozicije, v odvisnosti od vrste prireditve.
Za namestitev scenske razsvetljave so predvideni el. priključki na poziciji ob severni steni ( za osnovno pozicijo
odra), ki je v cevni povezavi s kontrolno kabino v galeriji. Scenska razsvetljava je predvidena kot sestav iz Alu
pomičnih stojal , na katere bodo nameščeni scenski reflektorji. Scenska razsvetljava je predvidena kot
oprema iz najema. Predvidena je namestitev projekcijskega platna na podkonstrukcijo iz stropa obešenih Alu
pomičnih nosilcev za razpone med podporami do 9.00m.
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Montažni oder bo sestavljen iz montažnih podestov dim. 100/200cm iz panelnih plošč D= 22mm za notranjo
uporabo in iz nastavljivih aluminijastih podnožij višine 60-100cm. Teža posameznega el. znaša 36kg. Sam
oder pa ima certificirano nosilnost 750kg/m2.
Predvideno bo osnovno ozvočenje dvorane z zvočniki, vgrajenimi v nivo stropnih plošč in predinstalacija za
dodatno večnamensko dvoransko ozvočenje.
Vsa montažna oprema bo ob običajnem delovanju športne dvorane deponirana v skladišču opreme.
* vgradna in pomična oprema za prireditve je obdelana v Načrtu notranje in športne opreme
Naprave za gledalce
V glavnem vadbenem prostoru se nahajajo teleskopske tribune s cca 532 sedišči, ki so dostopni iz nivoja
prvega nadstropja, kjer je lociran tudi glavni vhod za gledalce. Tribune se na el. Pogon ( razen stranskih
tribun) zložijo ob južno stranico športne dvorane. Predvidena globina odprtih tribun je 5.25m ( 7 x 0.75m) , z
predvideno širino sedišča 45cm, predvidena globina zloženih tribun je 1.25m z višino 2.59m ( 7 x 0.37m ).
Sedišča ter čelne ploskve tribune bodo v skladu z celotno zasnovo dvorane izdelane iz lesenih vezanih plošč.
Shramba orodja in odrske opreme
Vzdolž južne stranice dvorane, za teleskopskimi tribunami se nahaja shramba orodja ter odrske opreme , ki
je preko dveh vhodov, svetlih dimenzij 1.70m / 2.50m, povezana neposredno s športno dvorano.
Plesna dvorana-borilnica
Plesna dvorana – borilnica se nahaja v 1. nadstropju, neposredno nad sklopom garderob in je tlorisne
velikosti 8.94m / 22.20m , ter svetle višine 5.35m-6.28m. Dvorana bo osvetljena po celotni zahodni stranici
ter posredno preko zasteklitve vzdolž vzhodne stranice, kar omogoča tudi vizualno povezavo z glavno
športno dvorano. Dvorana bo opremljena z varnimi ogledali na eni steni ter z pomičnim baletnim drogom.
Neposredno na plesno dvorano-borilnico so navezani shramba orodja, studio ter prostor s strežnim
pultom, za izpeljavo pogostitev z catering sistemom. Na nivoju 1. nadstropja je dvorana preko dveh izhodov
povezana z galerijskim hodnikom, ki poteka vzdolž zahodne stranice velike športne dvorane.
Garderobne, umivalnice, sanitarije in kabineti za učitelje
Garderobni sklopi, sanitarije ter kabineti in garderobe za učitelje so organizirani na nivoju pritličja vzdolž
zahodne stranice velike dvorane ter umeščeni med čisti in umazani hodnik.
Skladno s številom razpoložljivih vadbenih prostorov (4) so organizirani tudi štirje garderobni sklopi (A-D).
Vsak garderobni sklop ima dva ločena garderobna prostora, umivalnico , 2-4 tuše ter wc z umivalnikom.
Kabinet za učitelje ima ločene moške in ženske garderobe s sanitarnim sklopom in tuši ter prostor za prvo
pomoč. Kabinet je posredno osvetljen z naravno svetlobo preko umazanega hodnika. Na nivoju pritličja se
nahajajo tudi dodatne sanitarije za gibalno ovirane ter shramba za čistila.
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Klubski prostori
Na nivoju 1. nadstropja (+3.00m) se nahaja ob južni stranici objekta sklop klubskih prostorov, ki lahko v času
tekem opravlja funkcijo press rooma. V sklopu klubskih prostorov se nahaja klubska sejna soba, pisarna ter
priročno skladišče. Prostori so posredno osvetljeni z naravno svetlobo preko južne stranice objekta. V
klubske prostore se dostopa preko hodnika, ki poteka ob južni fasadi objekta.
Sanitarije za obiskovalce
Na nivoju 1. nadstropja (+3.00m) se nahaja ob južni stranici objekta sklop sanitarij za obiskovalce, ki je
razdeljen na moške, ženske sanitarije ter sanitarije za gibalno ovirane ter prostor za čistila. V sanitarije za
obiskovalce se dostopa preko hodnika, ki poteka ob južni fasadi objekta.
Kontrolna kabina
Na nivoju galerije, (+5.64m ), ki se nahaja ob južni stranici objekta in je pozicionirana centrično glede na
površino športnega igrišča, se nahaja kontrolna kabina . Prostor je dostopen preko enoramnega stopnišča,
dostopnega preko hodnika, ki poteka ob južni fasadi objekta. Prostor imaneposredno vizualno povezavo z
parterjem velike športne dvorane.
Komunikacije, vhodi in dostopi v objekt
V segmentu glavnega vhoda na nivoju 1. nadstropja je oblikovan širši lobby (dim, 13.15m / 5.80m), z
možnostjo namestitve pomičnega garderobnega pulta in obešalnikov za obiskovalce. Lobby je neposredno
povezan s hodnikom vzdolž južne fasade (širine 1.55m) , dostopnim hodnikom do tribun ( širine 2.55m) ter
povezovalnim hodnikom (širine 1.70m) z glavnim komunikacijskim jedrom objekta. Glavni vhod v objekt se
nahaja na južni strani in je navezan na vhodno parkovno ureditev, ki v zatravljenih tribunah premošča
višinsko razliko (2.00m) med nivojem okoliškega terena ter nivojem glavnega vhoda v objekt.
Na vzhodni strani objekta se na nivoju glavne športne dvorane nahajajo požarno-servisni izhodi , ki služijo
tudi za vnos orodja v veliko športno dvorano.
Pomožni vhod za popoldanske treninge in dejavnosti se nahaja na zahodni stranici na nivoju pritličja tik ob
vertikalnem jedru ter interni povezavi z šolskim objektom.
Glavno vertikalno jedro s stopniščem ter dvigalom (svetlih dim. 1.20m / 1.40m) se nahaja na skrajnem
severozahodnem vogalu objekta, kjer se na nivoju pritličja priključi na glavni volumen športnega objekta
interni povezovalni hodnik (širine 1.70m) z obstoječim šolskim poslopjem.
Gostinski prostor
ob vhodnem lobby-ju je predviden prostor z gostinskim pultom s priročnim skladiščem za namene občasne
strežbe pijač ali pripravljenih progrizkov ob prireditvah v dvorani. Gostinski del ni predviden za obratovanje
kot gostinski lokali in nima predvidenih stalnih delovnih mest.
Tehnični prostori
Tehnični prostori se nahajajo na sledečih pozicijah: na nivoju pritličja se nahaja tehnični prostor za pripravo
tople sanitarne vode in ogrevanje objekta ( notranja enota toplotne črpalke) ter glavni el. prostor, od
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koder poteka razvod el. instalacij po celotnem objektu. Na nivoju 1. nadstropja se nahaja ob južni stranici
objekta prostor klimata za prezračevanje glavne športne dvorane, klubskih prostorov ter sanitarij za
obiskovalce. Hladilni agregat, toplotna črpalka (zrak / voda ) , zunanja kompresorska enota in zalogovnik se
nahajajo na zunanji terasi ob pomožnem stopnišču. Klimat za prezračevanje plesno-borilne dvorane, sklopa
garderob in sanitarij za športnike se nahajata na nivoju galerije nad prostorom bara.

g.Stavbno pohištvo
ZASTEKLITVE
Pri vseh fasadnih zasteklitvah je predvidena vgradnja aluminijaste profilacije s prekinjenim toplotnim
mostom in troslojno okensko zasteklitvijo. ( kot npr. tip Wicona). Predvidena je vgradnja zasteklitev po RAL
standardih. ( detaljne specifikacije so obdelane v shemah zunanjih in notranjih zasteliktev Načrta Arhitekture)
Predvidena je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo Uw ≤
0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot
je opredeljeno v smernici RAL.
Zasteklitev severne in južne fasade
Predvidena je vgradnja troslojnih okenskih zasteklitev v aluminijaste profilacije s prekinjenim toplotnim
mostom kot npr. tip Wicona med lesene nosilne stebre iz lepljenega lesa in sicer višinsko segmentirana na tri
dele, skladno z rastrom jeklenih horizontal za zavetrovanje. Zasteklitev je delno zasenčena z nadstreškom, ki
poteka po celotni globini lesenih stebrov ter z diagonalno pozicioniranimi legami iz lepljenega lesa, ki služijo
za zavetrovanje lesenih stebrov in ab sten.
Zasteklitev zahodne fasade
Predvidena je vgradnja vgradnja troslojnih okenskih zasteklitev v aluminijaste profilacije s prekinjenim
toplotnim mostom kot npr. tip Wicona v dve horizontalni odprtini v armiranobetonski steni na nivoju pritličja
in 1 nadstropja. Zasteklitev na nivoju pritličja je razdeljena na enakomerna fiksna polja s posameznimi okni
za prezračevanje. Zasteklitev na nivoju prvega nadstropja je razdeljena na enakomerna fiksna polja s
posameznimi okni za prezračevanje. Zasteklitev je zasenčena z zuanjimi screen roloji.
Zasteklitev povezovalnega hodnika
Predvidena je obojestranska vgradnja vgradnja troslojnih okenskih zasteklitev v aluminijaste profilacije s
prekinjenim toplotnim mostom kot npr. tip Wicona Zasteklitev na nivoju pritličja je razdeljena na
enakomerna polja in je fiksna.
Zasteklitev vhodnih vrat glavnega in stranskega vhoda
Zasteklitev na vhodih v objekt je predvidena v alu profilaciji z troslojno zasteklitvijo ( kot npr. Wicona) . Na
glavnem vhodu na nivoju 1. nadstropja je predvideno troje dvokrilnih vrat, svetle širine 1.80m, na stranskem
vhodu na nivoju pritličja ( zahod) so predvidena dvokrilna vrata svetle širine 1.60m.
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Notranje zasteklitve in vrata
Notranje zasteklitve z vrati na komunikacijskih poteh so predvidene kot celostenske enoslojne zasteklitve iz
kaljenega ali varnostnega stekla v alu profilaciji z ustrezno požarno odpornostjo, kjer to zahteva Študija
požarne varnosti). Vsa vrata imajo minimalno svetlo širino 91cm., ter minimalno svetlo višino 210cm.
Notranja celostenska zasteklitev sejen sobe in kabineta za učitelje ima predvideno zvočno izolativnost Rw
=40 dB v alu profilaciji .
VRATA
Za objekt je predviden sistemski ključ, katerega skupine določi naročnik.
Vrata na vzhodni fasadi
Požarni izhod iz športne dvorane na vzhodni strani je organiziran preko treh parov dvokrilnih kovinskih vrat v
kovinskih okvirjih z ustrezno toplotno izolativnostjo .
Vrata v spremljevalnih in servisnih prostorih
Notranja vrata so predvidena minimalnih svetlih mer 81cm/210cm. Vratni podboji so predvideni v kovinski
izvedbi, vratna krila so predvidena v leseni kompozitni izvedbi z izolacijsko sredico in laminatnim finalnim
slojem . Posamezna imajo vrata so spodrezana ali pa imajo ustrezno požarno odpornost in dimotesnost.
Vratno okovje in kljuke so kovinske.
h. Oblikovanje fasad
Fasada objekta sledi konstrukcijski zasnovi in je njen neločljivi del. Tako se na južnem in severnem delu
fasada odpira proti obstoječi in novi parkovni ureditvi z večjimi zasteklitvami v kombinaciji z nosilnimi
lesenimi lepljenimi stebri ter leseno konstrukcijo zavetrovanja. Vzhodni in zahodni bočni stranici pa sta
zaprti, armiranobetonski, z funkcionalnimi odprtinami za naravno osvetlitev prostorov in dostope, saj
mejita na zahodu na prometno cesto, na vzhodni strani pa na zunanja obstoječa športna igrišča.
Bočne fasade so izvedene kot dvojne AB stene v kvaliteti vidnega betona ( detaljne zahteve glede izvedbe
betona in kvalitete so opredeljene v poglavju Vidni betoni, sestavah Načrta arhitekture, popisih GO del in
Načrtih gradbenih konstrukcij)
i. Materiali
Tlaki
Po celotnem objektu so predvideni naslednji tipi finalnih talnih oblog:
-V veliki športni dvorani dvorani je predviden športni pod s panelnim parketom iz večslojne vezane plošče na
elastični sinusoidni podkonstrukciji.
-V mali plesno-borilni dvorani je predviden športni pod z večslojna PUR talna obloga za uporabo v športne
namene

-Na komunikacijskih poteh, garderobah, skladiščih opreme ter klubskih prostorih je predvidena finalna obloga
debeloslojni epoksidni tlak .
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-V sanitarnih prostorih in tuših je predvidena finalna talna obloga keramika.
-V tehničnih prostorih je predvidena finalna talna obloga tankoslojni epoksidni premaz.
Stropi
Po celotnem objektu so predvideni naslednji tipi finalnih stropnih oblog in obdelav:
-V veliki športni dvorani in mali plesno-borilni dvorani je predviden spuščen delno običajni , delno akustični
strop iz vezanih lesenih perforiranih plošč, podloženih s filcem in absorbcijsko izolacijo iz mineralne volne.
-Na komunikacijskih poteh ( stranski vhod, čisti in umazani hodnik, povezovalni hodnik v pritličju, ter hodnik
med veliko in malo dvorano v 1. nadstropju) je predviden spuščen modularni strop iz kovinske mreže
-Ostali prostori imajo predviden strop iz vidnega betona kvalitete SB2 ali v nekaterih prostorih z barvnim
opleskom za betonske površine.
Stene
Po celotnem objektu so predvideni naslednji tipi finalnih stenskih oblog in obdelav:
-V veliki športni dvorani ( na delu galerije ) so predvidene deloma predvidene stenske akustične obloge iz
lesenih vlaknenih plošč.
-V sanitarnih prostorih, garderobah so predvidene stenske obloge iz keramike.
-Ostale stene so izdelane iz vidnega betona kvalitete VB3 ali pa obdelane z barvnim opleskom za betonske
površine oz. epoksidnim premazom.
Podrobni opis vseh horizontalnih in vertikalnih sestavov sledi v poglavju 'sestave'.
j. Streha
Oblikovanje strešin sledi tako funkciji objekta, kot izhaja iz same velikosti in tlorisne zasnove volumna.
Specifično oblikovanje strešine pa je tudi odraz posebne vsebine objekta, ki formira značilno veduto ob
samem vstopu v ožje krajevno središče.
Nad glavnim volumnom velike športne dvorane je predvidena ravna lahka nepohodna streha, s
funkcionalnim naklonom 4 % ki se odpira proti severni stranici, nad volumnom male plesno-borilne
dvorane pa se streha v enakem sestavu in funkcionalnem naklonu 4% proti severu niža. Nad povezovalnim
hodnikom je predvidena ravna nepohodna streha s funkcionalnim naklonom 2.5% proti zahodu.
Podrobni opis vseh horizontalnih in vertikalnih sestavov sledi v poglavju 'sestave'.
k. Odvodnjavanje meteorne vode iz objekta
Nad glavnim volumnom velike športne dvorane je vzdolž južne stranice predviden žleb / žlota ki preko dveh
vertikalnih odtokov odvodnjava meteorno vodo do ločene kanalizacije za padavinske vode. Od tam se bodo
padavinske vode odvajale v javno kanalizacijsko omrežje. Odvodnjavanje glavne strešine velike in male
dvorane je zasnovano v sistemu podtlačnega odvodnjavanja . Preostali del odvodnjavanja – manjši deli
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strehe, ki se odvodnjavajo proti severni stranici objekta so zasnovani v težnostnem sistemu odvodnjavanja.
Žlebovi imajo predvidene varnostne prelive in ogrevane vtočnike
l. Drenaža objekta
Drenaža objekta poteka na nivoju temeljev in je pred objektom preko črpališča priključena na jašek za
meteorne vode. Zasnovana je glede na predvideni obseg padavinskih in zalednih vod.
m. Gradnja brez arhitekturnih ovir
Objekt je projektiran skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (URL 97/2003). Objekt je projektirani na način, ki
omogoča neoviran dostop in uporabo objekta za gibalno ovirane osebe.
- dostop od parkirišča pred osnovno šolo je zagotovljen z zunanje strani preko obstoječe intervencijske
poti. Dostop je tlakovan in brez ovir. Dostop od parkirišč izven funkcionalne parcele je zagotovljen preko
obstoječih javnih pešpoti / pločnikov , ki so obenem tudi šolska pot, ki povezuje šolo s centrom naselja.
-dostop do glavnega vhoda v objekt je zagotovljen preko popločene površine pred objektom z minimalno
svetlo širino poti 200 cm ter max. načrtovanim naklonom 2,5%. Dostop je tlakovan in brez ovir do peš
dostopa na gradbeno parcelo.
-vhod v objekt je projektiran brez ovir ( predvidena je klančina v 2% naklonu) , vhodna vrata imajo svetlo
širino 2 x 90cm , vhodi v vetrolovu so brez ovir v osi, predpražniki so višinsko izravnani z nivojem tlaka.
-stopnišče svetle širine 1.50m je zavarovano z varnostno ograjo višine 100cm.
-dvigalo v objektu je predvideno s svetlimi merami 120cm/140cm ter svetlo širino vhoda 91cm,
-vhodi v prostore za javno uporabo so predvideni z minimalno svetlo širino vseh vrat 81 cm
-sanitarije za gibalno ovirane so predvidene v pritličju in v 1. nadstropju
-povezovalni hodnik med obstoječim šolskim objektom in novim športnim objektom bo svetle širine
1.70m in zaradi premoščanja višinskih razlik med novim in obstoječim objektom izveden v predvidenem
naklonu 4.9%
-Garderobe sklop A in B so projektirane tako, da je možen vstop z invalidskim vozičkom in
spremljevalcem, tar primerno velike za uporabo oseb na invalidskem vozičku. Opremljene bodo s klicno
napravo ter s prhami primernimi za uporabo oseb na invalidskem vozičku ( s svetlo širino prehoda 81cm.)
n. Konstrukcija objekta - splošno
Objekt športne dvorane je zasnovan kot stenasto okvirna konstrukcija skupnih tlorisnih dimenzij 59.50m /
40.30m. Nosilna konstrukcija športne dvorane se sestoji iz kombinacije armiranobetonske konstrukcije in
lesene konstrukcije strehe skupaj z lesenimi stebri konstrukcije.
Lesena konstrukcijo tvorijo lepljeni elementi in sicer stebri na osnem razmaku 2,15 m ter dimenzijami 20cm /
85 -110cm, ter strešnimi nosilci dolžine 38.92m ter dimenzij 20cm / 170 cm z medsebojnim osnim razmikom
prav tako 2,15 m. Med lesenimi strešnimi nosilci je izvedena lesena konstrukcija za zavetrovanje, na katero
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so položeni ognjevarni strešni paneli, izolacija in strešna kritina. V osni ravnini strešnih nosilcev so na
ustreznih mestih postavljena horizontalna zavetrovanja. Za potrebe zmanjšanja razpetine glavnih strešnih
nosilcev je na AB konstrukciji tribunskega dela dvorane izvedena podporna konstrukcija, ki zmanjša svetlo
razpetino lesenih strešnih nosilcev na 32.65m.
Stebri lesenega dela dvorane so ravno tako lepljeni elementi, preko katerih je na zunanji strani izvedena
zavetrovalna konstrukcija, ki tvori fasado objekta. Zavetrovalno-fasadna konstrukcija je izvedena ravno tako
iz lepljenih elementov, ki so medsebojno povezani z ustreznimi spojnimi elementi, dimenzij 15cm /24cm, ter
jeklenih horizontal iz cevi 50mm/50mm, 80mm/50mm ter 100mm/80mm.
Objekt športne dvorane je delno vkopan, (kota pritličja se nahaja 1.00m nižje od okoliškega terena) pri čemer
je nosilna konstrukcija armiranobetonska iz sten debeline 20cm in 24cm ter talne plošče debeline 25 cm.
Objekt je plitvo temeljen s kombinacijo talne plošče in pasovnih temeljev, izvedene v vodotesnem betonu.
Ostali deli objekta bodo izvedeni iz armiranobetonskih sten debelin 20cm in 15cm, ter stropnih plošč
debeline 20cm ter mestoma armiranobetonskih nosilcev različnih dimenzij.
Strešna konstrukcija nad malo plesno-borilno dvorano bo ravno tako izvedena z lesenimi lepljenimi nosilci
dim 20cm / 45cm in razpetine 8.61m. Na nosilce z medosnim razmakom 2.00m bodo položeni ognjevarni
strešni paneli, izolacija in strešna kritina.
* natančne mere konstrukcijskih elementov , detajli in zasnova konstrukcije so obdelani v Načrtu gradbenih
konstrukcij.
V veliki večini so betonske konstrukcije predvidene v kvaliteti VB3, saj je tudi notranjost objekta projektirana
tako, da ostajajo betonski stenski in stropni elementi vidni.
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o. Vidni betoni
1.0

Vidni beton uvod

Po projektu se za posamezne konstrukcijske sklope večnamenske športne dvorane zahteva, da so izvedeni kot
vidni betoni razreda VB 3. Izvajanje vidnih betonov zahteva posebne tehnološke ukrepe in bistveno bolj
skrbno delo: pri čiščenju opažev , manipulaciji, tesnjenju opažev, nanašanju ločevalnega sredstva,
postavljanju opažev, vgradnji betona, zgoščevanju betona in negi. Pri gradnji se morajo uporabiti nove
opažne plošče (smiselno tudi novi nosilni opažni sistemi), za opaže je potrebno ustrezno skrbeti, da se ne
poškodujejo (med manipulacijo, sestavljanjem, razstavljanjem, čiščenjem in skladiščenjem). Pri sestavljanju
opažev je potrebno uporabljati posebna tesnilna sredstva predpisana s strani proizvajalca opažev (npr. Doka)
ali druga, ki ustrezno zatesnijo opaže in so preverjena na testnem poskusnem polju. Uporablja se ločilno
sredstvo – emulzijo (npr. Doka OptiX), ki jo predlaga proizvajalec opažev ali drugo, ki ustrezno zagotovi vidno
betonsko površino in je preverjeno na testnem polju. Recepture betona morajo biti prilagojene končnemu
videzu in zahtevani vidni površini betona VB3, ustreznega trdnostnega razreda in ustrezne obstojnosti.
Ustreznost vsake recepture za vidni beton se preveri na testnem poskusnem polju.

2.0

Vidni beton razreda VB 3 - zahteve

Vsi vidni betoni morajo biti izvedeni najmanj kot razred vidne površine VB 3 (slika 1), kot je podano v
standardu SIST EN 13670:2010/A101:2010 preglednica N7 in N8, in s prikazom koncentracije zračnih
por/teksture, ravnosti in barve podanimi v tehničnem poročilu SIST-TP CEN/TR 15739.

Slika 1: Prikaz
idealiziranih
razredov
vidne
površine.
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Za VB 3 veljajo naslednje zahteve:
 Površina brez segregacije, krušenja robov, izcedkov, eflorescence in širših mrežnih razpok na
površinskem sloju. Barvno odstopanje dovoljeno po kriteriju C3, zračne luknjice in tekstura po kriteriju
T3 in ravnost po kriteriju P3 (kriteriji so podani v standardu SIST-TP CEN/TR 15739). Točka s katere
opazovalec opazuje/ocenjuje površino je najmanj 5 m oddaljena od površine betona. Opažena napaka na
površini ne sme biti večja od 15 cm2 pri oddaljenosti opazovalca 5 m.


Barvno odstopanje je dovoljeno po kriteriju C(3) analogno k CIB grey scale. Dopustno odstopanje med
dvema sosednjima površinama na barvni lestvici CIB znaša »1 senčenje« proti »povprečni barvi«.
Dopustno odstopanje med dvema NE sosednjima površinama znaša »2 senčenji« proti »povprečni
barvi«. Merodajna je originalna lestvica iz standarda SIST-TP CEN/TR 15739 saj na fotokopijah in slikah ni
prikazano pravo razmerje barv.

Slika 2: Prikaz CIB Grey scale z označenim primerom ene stopnje senčenja.




Zračne luknjice in tekstura po stopnji T(3).
- Stopnja T(3) predpisuje največjo zračno luknjico površine 0,3 cm2 (premer 6,18 mm) in globine 2 mm.
- Stopnja T(3) omejuje skupno površino vseh zračnih luknjic na 2% celotne površine.
- Stopnja T(3) omejuje koncentrirane zračne luknjice na opazovanem delu površine na največ 5%
opazovanega dela površine.
Ravnost po »kompromisnem« kriteriju P(3).
- Splošna ravnost P(3) predpisuje višinsko odstopanje (neravnino) ≤ 7 mm pri meritvi z ravnorobo
letvijo dolžine L=2,0 m.
- Lokalno ravnost P(3) sli zamik opažne lošče predpisuje višinsko odstopanje (neravnino) ≤ 4 mm pri
meritvi z ravnilom / linealom dolžine L=20 cm.
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3.0

Ocena videza – opazovalec je najmanj 5 m oddaljen od površine betona. Opažena napaka na površini ne
sme biti večja od 15 cm2 pri oddaljenosti opazovalca 5 m. Ocenjevanje vidne površine betona se opravi
po izvedenih vsaj nekaj fazah betoniranja in po zaključeni negi betona predvideni v projektu izvajanja
betonskih konstrukcij (projekt betona). Ocenjevanje se izvede po postopkih podanih v standardu SIST-TP
CEN/TR 15739.
Popravila na površini: Površino je mogoče dodatno fino oprati, fino ali grobo brusiti kar je potrebno
predhodno uskladiti z arhitektom, nadzorom in investitorjem. Kjer je smiselno se pred ocenjevanjem
videza predhodno izvedejo popravila na tistih površinah, ki ne izpolnjujejo zahtev razreda vidne površine.
Popravila se izvede na način in po postopkih s katerimi lahko dosežemo zahtevani razred vidne površine
(kozmetika betona). Popravila in postopke predpiše tehnolog z ustreznimi izkušnjami in izvajanjem
kozmetike betona.
Neustrezno izvedene konstrukcije, konstrukcije, ki ne izpolnjujejo zahteve VB 3 in/ali so neustrezno
popravljene se odstrani /poruši in ponovno izvede..
Opaži za vidne betone

Opaži za zunanje vidne površine
Pri gradnji večnamenske športne dvorane so za zunanje vidne površine razreda VB 3 predvideni velikostenski
opaži (npr. Doka Top 50), ki ne pušča odtisov opažnih okvirjev (slika 3)in kjer je možno predvideti razpored
stikov opažnih plošč in povezovalnih sider opažev. V kombinaciji velikostenskih opažev je za fasado
predvidena uporaba novih plastificiranih opažnih plošč (npr. Doka Xface), za notranje vidne površine pa je
predvidena uporaba novih lesenih opažnih plošč velikega formata in zaščitenih s posebnimi premazi (npr
Doka Dokaplex).
Predlagani opažni sistemi morajo poleg ustreznega sistema podpiranja, vezanja, in primerne kvalitete opažnih
plošč vsebovati tudi ustrezen in dovršen sistem tesnjenja. Ta mora biti rešeno sistemsko, za vse možne
primere izvajanja. Rešitve pripravi tehnolog proizvajalca opažev.
Sestavljanje in tesnjenje velikostenskih opažnih sistemov (Doka Top 50) je bistveno bolj zahtevno kot
sestavljanje okvirnih opažnih sistemov (npr. Doka Framax).
Za vidne betonske površine je ključnega pomena zagotoviti popolno tesnjenje opažnih plošč tako med samimi
ploščami kot na stiku kjer nalegajo plošče na beton, da se prepreči kakršnokoli iztekanje cementnega mleka.
Zahtevano je dvojno tesnjenje opažev. Za tesnjenje se uporabi tesnilne penice, ki se namestijo na notranji
strani opažne površine (ob betonu), dodatno se na zunanji strani uporabi še tesnilni kit primeren za tako
tesnjenje. Prav tako mora biti zagotovljeno tesnjenje vseh opažnih povezav (npr. Doka tesnila, konusi in
»juvidur cevi« za vidni beton). Za razpiranje opažev se uporablja distančnike ustreznih dolžin s končnim
konusom na katerega se namesti penasto tesnilno podložko.
Velikostenski opažni sistem ne pušča odtisov okvirja opaža v betonu kot okvirni opažni sistem (slika 3), ki je
sestavljen iz elementov standardnih dimenzij tako, da ne omogoča učinkovitega kombiniranja opažnih
površin in enakomernega prekrivanja površine z opažnimi elementi.
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Slika 3: Prikaz okvirnega opažnega sistema in tipični izgled odtisa okvirja opaža.
Opaži za notranje vidne površine
Pri gradnji večnamenske športne dvorane so za notranje vidne površine razreda VB 3 predvideni velikostenski
opaži (npr. Doka Top 50), ki ne pušča odtisov opažnih okvirjev (slika 3)in kjer je možno predvideti razpored
stikov opažnih plošč in povezovalnih sider opažev. V kombinaciji velikostenskih opažev je za notranje
površine predvidena uporaba novih lesenih opažnih plošč velikega formata in zaščitenih s posebnimi
premazi (npr Doka Dokaplex).
Dvojna sendvič stena betonirana istočasno:
Kot preverjeno primerno tehnologijo gradnje predlagamo izdelavo obodne dvojne »sendvič« stene po
principu istočasnega betoniranja zunanjega in notranjega dela stene tako, da se obe steni armira, istočasno,
med armaturo se namešča toplotno izolacijske plošče (predvidene EPS), ki se medsebojno lepijo in sidrajo,
med plošče in armaturo so nameščeni ustrezni distančniki z večjo površino naleganja. Tako pripravljena
»sendvič« stena se potem zaopaži z velikostenskimi opaži in zabetonira tako, da se istočasno v pasovih
betonirata obe steni zunanja in notranja. Z ustreznim odrom in dodatnim načinom podpiranja ter pritrjevanja
opažev na obstoječ beton je tak sistem možno uporabiti tudi na visoki vzhodni fasadni steni in notranji steni
telovadnice.
Plošče vidne s spodnje strani:
Na ploščah vidnih s spodnje strani je potrebno zagotoviti ustrezno ravnost in tesnost med opažnimi ploščami
in tudi tesnost med opažem in konstrukcijo (vidnim betonom sten). Preprečeno mora biti kakršnokoli
iztekanje cementnega mleka.
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Plošče vidne s spodnje strani so problematične zaradi rjavenja armature med izvajanjem del. Pri delih je
potrebno uporabljati nerjavo armaturo za kar je potrebno pravočasno poskrbeti in jo pravilno skladiščiti
(zagotoviti prezračevanje sklada armature tako, da ne pride do kondenzacije vode!
Za vezanje armature in distančnikov v plošči se obvezno uporablja pocinkana žica. Armaturo je potrebno čim
hitreje namestiti in zabetonirati. Delati je potrebno v primernih in kontroliranih vremenskih pogojih.
Morebitno rjo se iz opažev opere in opaže spiha do suhega, ali samo spiha odvisno od količine rje na armaturi
in v opažu. Ker ni za pričakovati, da bo odstranjena vsa rja iz opažev pred betoniranjem bo spodnjo vidno
površino potrebno očistiti – fino brusit, da se bo odstranila rja in drugi madeži. Brušenje se ne sme izvesti
samo na delu vidne konstrukcije ampak na celotni površini.
Preverjena alternativa – uporaba ustreznega epoksi premaza armature ali vroče cinkanje armature!
Projekt opažev in tesnjenje opažev
Izvajalec del mora za izdelavo opažnih načrtov angažirati tehnologa opaža, ki bo pripravil opažne načrte s
kosovnicami in vsem veznim in pomožnim materialom (tesnilni material). Pred začetkom izvajanja betonskih
del morajo biti opažni načrti za vse vidne betonske površine usklajeni in potrjeni s projektantom arhitekture.
V ceni (del enotnih cen) je potrebno upoštevati projekt opažev, nakup ali najem velikostenskih opažev npr.
Doka Top 50 z novimi opažnimi ploščami (npr. Xface) za zunanje stene in opažnimi ploščami (npr. Dokaplex)
za notranje vidne stene. Opažni sistem mora poleg ustreznega sistema podpiranja, vezanja, in primerne
kvalitete opažnih plošč vsebovati tudi ustrezen in dovršen sistem tesnjenja .
Tesnjenje:
Sistem tesnjenja mora biti rešeno sistemsko (za vse uporabljene opažne sisteme), za vse možne primere
izvajanja tako, da je zagotovljen razred VB 3. Opažni sistem mora biti na vseh stikih in odprtinah tako
zatesnjen, da je preprečeno kakršnokoli iztekanje cementnega mleka ali vode iz betona. Že samo iztekanje
vode na opažnih stikih pusti barvno spremembo na površini. Zahtevano je dvojno tesnjenje opažev. Za
zagotavljanje tesnih opažnih stikov se uporabi tesnilne penice na strani betona in dodatno kitanje stika opaža
z ustreznim kitom na zunanji zračni strani. Pri opažnih povezavah skozi »juvidurke« je obvezna uporaba
konusov in podložnih tesnilnih penic. Dosežena mora biti ravnost zahtevan za razred VB3 tako opažne
površine kot stikov med opažnimi ploščami. Dopusten zamik opažnih plošč mora biti manjši od 4 mm kriterij
P(3) za razred VB 3. Vsi robovi stikov opažnih plošč so pravokotni, uporabo trikotnih letev v opažih mora
predhodno odobriti arhitekt. Med fazami del in prekinitvami betonaž je predvidena uporaba trapeznih letvic.
Trapezne letvice so predviden tudi v horizontalnih stikih med fazami betoniranja. Razporeditev trikotnih letvic
potrdi arhitekt. Letvice morajo biti primerno nameščene – zagotovljena mora biti tesnost med letvico in
opažno ploskvijo. Na mestu horizontalnih letvic (v utoru in pod njim) se med fazami del po višini izvede vse
tesnjenje horizontalnega stika opaža! Videz nameščanje in odstranjevanje letvic se preveri na testnem polju.
Po potrebi se spodnja površina utora, kjer ostane ujeti zrak naknadno obdeluje z naknadnim brušenjem
betona ali z zapolnjevanjem neravne površine utora z ustrezno barvno usklajeno polimerno malto po
postopku kozmetike betona!
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Distančniki:
Za distančnike armature od opažne plošče so na vidni površini zahtevani »metuljčki« zadostne velikosti (npr.
dimenzije 55x45x25) iz vlaknocementnega betona, ki se pritrjujejo z žico na armaturo. Na vidni površini je
prepovedana je uporaba plastičnih distančnikov in tudi vlaknocementnih distančnikov, ki se natikajo na
armaturo (brez pritrjevanja žice) ali so premajhni in premalo nosilni. Količina distančnikov mora biti
prilagojena zahtevanemu razredu VB3. Obvezna je tudi uporaba tudi ustreznih distančnikov (dimenzije) med
armaturo elementov (razmik armature), ki morajo biti ustrezno gosto razporejeni in pritrjeni na armaturo.
Priporočamo uporabo pocinkane žice za vse vrste vezanja armature in distančnike.
Inštalacije in inštalacijske doze:
Vse doze (elektro in strojnih inštalacij na vidni površini betona morajo biti z ustreznimi pokrovi (zagotovljeno
tesnjenje) in ustrezno nameščene ter pritrjene v opaže tako, da ne prihaja do zatekanja cementnega mleka ne
teh mestih. Doze morajo biti prilagojene za izvedbo vidnega betona razreda VB3.
Vse strojne in elektro inštalacije morajo biti ustrezno nameščene v opaže. Kasnejši popravki niso možni!
Inštalacije morajo biti razporejene tako da omogočajo vgradnjo betona in zgoščevanje betona!
Priporočamo uporabo pocinkane žice za vse vrste vezanja doz in inštalacij na armaturo in opaže.
4.0

Vidni beton splošne zahteve za beton

Za doseganje vidnih betonov razreda VB 3 mora biti usklajen sistem izvajanja del, postavljanja opažev,
betoniranja in nege. Vsi zunanji vidni betoni morajo biti vodotesni (XC4, PVII) in zmrzlinsko odporni (XF1,
NOZT 100). Zahtevano vodocementno razmerje ne sme presegati vrednosti 0,50 (v/c < 0,50). Zaradi
zagotavljanja enakega videza in omejitve vodocementega razmerja (v/c < 0,50) zahtevamo, da se enak
beton uporablja (XC4) tudi za vse notranje vidne konstrukcijske elemente. Konsistenčna stopnja betona (S3,
S4 ali S5) mora biti prilagojena načinu vgrajevanja in zgoščevanja ter načinu tesnjenja opažev. Izbrana
konsistenčna stopnja se med gradnjo ne sme spreminjati. Maksimalno zrno agregata D max mora biti
prilagojeno količini armature in velikosti preseka elementa.
Za doseganje ustrezne kvalitete betona in videza vidnih površin VB 3 je potrebno tekom celotne gradnje
zagotavljati enakomerno kvaliteto osnovnih materialov (cement, agregat, dodatki, armatura) in opažev
(opažne plošče, distančniki, tesnilni sistem opažev, pomožni material), kot tudi postopkov (način vgrajevanja,
čas razopaževanja, nega betona, zaščita vgrajenih elementov).
Izdelava PIBK in kontrola med gradnjo:
Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt izvajanja betonske konstrukcije PIBK skladen s
standardom SIST EN 13670 in ga predložiti nadzoru in projektantu v pregled in potrditev! PIBK mora pripraviti
strokovno usposobljena oseba z izkušnjami pri izvedbi vidnega betona razreda VB3. PIBK mora biti prilagojen
gradnja vidnih betonskih površini razreda VB3, vrstam konstrukcije/konstrukcijskim elementom in
omejevanju velikosti razpok zaradi krčenja betona tako pri vidnem betonu kot betonu za belo kad.
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V PIBK mora biti predpisana tudi nega vidnih površin in trajanje le te, ter obvezna notranja kontrola med
izvajanjem del z odvzemom preskušancev na gradbišču. Pri gradnji elementov z vidno površino razreda VB3 je
potrebno obvezno upoštevati neugodne vremenske vplive (določijo se skupaj s tehnologom in so podani v
sklopu PIBK, ki ga potrdita arhitekt in nadzor) tako, da se terminski plan gradnje prilagodi tudi možnim
neugodnim vremenskim vplivom.
Med gradnjo vidnih betonskih elementov razreda VB3 mora biti vzpostavljena kontrola betona na gradbišču,
ki zajema vsakokratno spremljanje vseh dospelih količin betona na gradbišče in korigiranja konsistence po
potrebi pred vgradnjo beton ter odvzema potrebnih vzorcev za dokazovanje kakovosti. Vzpostavljena mora
biti tudi kontrola ostalih del (opaži, ločevalno sredstvo, postavitev armature, namestitev distančnikov,
postavitev elektro doz, potek inštalacij, vgradnja betona, zgoščevanje betona, odstranjevanje opažev nega
betona in zaščita pred nadaljnjim delom)
Sestava betona
Sestave vidnih betonov pripravi tehnolog z ustreznimi izkušnjami. Sestave morajo biti prilagojene tako, da
zagotavljajo odlično zapolnjevanje opažev in odzračevanje ter s tem omogočajo doseganje zahtevanega
razred vidne površine VB 3. Sestave morajo biti izdelane iz ustreznih materialov. Izbrani cement mora
zagotavljati svetlo sivo barvo betona. Priporočen je cement razreda CEM I in CEM II/A (Odsvetujemo uporabo
cementa CEM II/B v kakršni koli kombinaciji z elktrofilterskim pepelom -oznaka V ali W). Efektivno
vodoodocementno razmerje v/c je omejeno na največ 0,50 (ta omejitev velja tudi za notranje betone !!) zato
je potrebno v sestavi uporabiti hiperplastifikator. Po potrebi se sestavam betona dodajo tudi dodatki proti
krčenju. Tako, da se prilagodi (poveča) geometrijsko zahtevo po razmerju višina : dolžini element je največ 1:2
na tistih elementih kjer je to potrebno (dolgi nizki elementi, nosilci, dolge nizke stene, ograje, parapeti ….). Za
betone izveden po sistemu bele kadi je uporaba dodatkov proti krčenju betona obvezna!
Agregati (prodnati ali drobljeni) morajo biti ustrezne frakcije, čisti/brez nečistoč in konstantne kakovosti (brez
nihanj npr. finih delcev) ves čas gradnje.
Ustreznost sestave betona se preveri na testnem polju, ki se izvede pred prvim betoniranjem. Ustreznost
testnega polja in videz površin potrdi arhitekt.
Omejevanje krčenja
Sestave morajo biti prilagojene tudi glede omejevanja krčenja (količina cementa, v/c, Dmax in dodatki proti
krčenju) odvisno od velikosti in geometrije elementov, ki se bodo betonirali (stene, nosilci, parapetni zidovi).
Pri izvedbi sten je potrebno upoštevati geometrijsko razmerje višina stene / dolžina = 1/1,5 (oz. največ 1:2).
Za vse elemente, ki se betonirajo izven tega priporočenega geometrijskega razmerja je potrebno v sestavo
betona dodati dodatke za omejevanje krčenja betona. Za stene betonirane po principu bele kadi je uporaba
dodatkov proti krčenju obvezna!
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Razpoke:
Kjer je projektirani razred vidne površine betona VB 3 mora biti betonska površina brez segregacije, krušenja
robov, izcedkov, eflorescence ter barvno in teksturno usklajena.
Priporočene vrednosti omejitve širine razpoke za ustrezne razrede izpostavljenosti so podane v SIST-EN 19921-1 vpreglednici 7.1N in znašajo 0,4 mm za stopnjo izpostavljenosti X0 in XC1 (notranji elementi) ter 0,3 mm
za stopnje izpostavljenosti XC2, XC3 in XC4 (fasadni in zunanji elementi).
Razpoke, ki bi bile moteče zaradi zahteve vidne površine betona VB 3 pa se lahko popravijo z za ta namen
pripravljeno neskrčljivo reparaturno malto, ki mora biti barvno usklajena s konstrukcijo. Popravila se izvaja po
predhodno izdelanem »Postopku z opisom izvedbe«, ki mora biti predhodno preverjen na testnem polju in
odobren s strani arhitekta, nadzora in investitorja.
Na delu konstrukcije izveden po sistemu bele kadi razpoke niso dovoljene razen kontroliranih razpok
izvedenih s pomočjo tesnilnih elementov (npr. tesnilni trakovi in trapezna letev na vidni površini ter
obvezna uporaba dodatkov proti krčenju v sestavi betona).
Bela kad, ki je obenem vidni beton:
Del sten kletnih in fasadnih sten se izvede po sistemu bele kadi, kjer so obenem betoni bele kadi tudi vidni
betoni razreda VB3. Tak primer so notranje in zunanje stene. Belo kad se izvaja z uporabo jeklenih tesnilnih
trakov, ki imajo na vodni strani nameščen poseben polimerni / bitumenski premaz oziroma lepilo, ki se zlepi z
betonom (npr. Tricosal Fugenblech). Tesnilna pločevina za tesnjenje delovnih stikov. Trakovi se obvezno
uporabljajo v stiku plošča stena in tudi v stenah na predvidenih razdaljah in mestih prekinitev betoniranja
(kampade/faze del) Trakove je potrebno ustrezno pritrditi in namestiti tako v horizontalni kot v vertikalni
smeri. Stikališča vertikalnih in horizontalnih trakov moraj biti ustrezno izvedena (ustrezen spoj traku!). Na
mestih trakov se na vidni strani betona uporabijo trapezne letvice.
Kjer se beton sistema bele kadi nadaljuje v vidni beton se element zabetonira v celoti kot vidni beton z
uporabo jeklenih tesnilnih trakov in trapeznih letvic na vidni strani. Če se betoniranje po višini prekine
(betoniranje bele kadi in v nadaljevanju vidnega betona) mora biti v horizontalnem stiku stene bela kad –
stena vidni beton tudi nameščen tesnilni trak! Horizontalni in vertikalni jekleni tesnilni trakovi morajo biti
med seboj pravilno spojeni. Zaradi omejevanja krčenja je pri sistemu bele kadi obvezna uporaba dodatkov za
omejevanje krčenja. Količina dodatkov je prilagojena dolžini elementa in razmerju višina : dolžini, ki ne sme
presegati razmerja 1:2 ! Razporeditev trapeznih letev na vidni površini diktira tudi razporeditev elementov
bele kadi. Vsi stiki v beli kadi pa morajo biti izvedeni s pomočjo ustrezno nameščenih in spojenih jeklenih
trakov.
Nega in zaščita:
Vse vidne betonske površine je potrebno ustrezno negovati (del enotnih cen). Način nege betona se predpiše
v PIBK zagotovljeno pa mora biti čim manjše krčenje betona zaradi izsuševanja. Pri uporabi betonov z dodatki
za kompenzacijo krčenja mora biti vzpostavljen poseben režim nege.
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Po končani gradnji vidnih betonskih elementov je potrebno izvesti zaščito vseh vidnih betonskih površin (del
enotnih cen), za čas dokončanja gradbenih del, pred poškodbami in neprimernimi posegi (madeži od
umazanih rok, pisanje po vidni steni). Še posebej morajo biti zaščiteni pravokotni vogali na vseh
»transportnih« poteh, da se prepreči poškodbe v obliki odbitih robov in vogalov. Vse ostale gradbene
izvajalce – kooperante, ki sodelujejo pri gradnji je potrebno opozoriti na vidne betonske površine in skrb, da
se ne poškodujejo in umažejo do konca gradnje oziroma prevzema!
Zaščita notranjih in zunanjih betonov:
Po končani gradnji in zaključeni negi se vsi zunanji vidni betoni zaščitijo s hidrofobnim sredstvom na bazi
silan/siloxana, ki ne spreminja barve betona (npr. Hydroxi 2000, Pieri).
Vsi notranji vidni betoni se ščitijo z zaščitnim premazom, ki ne spreminja barve betona in deluje proti prašno
in proti umazaniji (npr. OS Premium, Reckli).Notranje betone se ščiti po navodilih proizvajalca, po navadi se
premaz izvede čim preje oziroma takoj po zaključeni negi in izvedeni oceni primernosti vidne površine.
Morebitni popravki – kozmetika betona morajo biti izvedeni pred nanosom zaščite.

5.0

Popravila površine (kozmetika betona) za zagotavljanje razreda VB 3

Popravila nepravilnosti za doseganje razreda VB 3 (iztekanja, segregacijska mesta, okrušeni robovi…) so
dovoljena, če so ustrezno izvedena. Popravila se izvaja po predhodno izdelanem »Postopku z opisom
izvedbe«, ki mora biti predhodno preverjen na testnem polju in odobren s strani arhitekta in nadzora.
Za izvajanje popravil se uporablja takšne materiale, da je dosežena barvna usklajenost in enotna tekstura s
površino betona.
Za vidne betonske površine razreda VB 3 je predviden gladek videz betonske površine brez naknadne
mehanske obdelave. Površina betona, se lahko ročno rahlo pobrusi zaradi poenotenja barve in videza. Če se
brusi je potrebno pobrusiti celotno vidno površino sklopa. Takoj po brušenju se površino ustrezno opere in
zaščiti z zaščitnim sredstvom na osnovi silana/siloxana, ki zagotavlja visoko stopnjo hidrofobnosti (npr.: Pieri
Hxdroxi 2000).
Neustrezno izvedene konstrukcije, konstrukcije, ki ne izpolnjujejo zahteve VB 3 in/ali so neustrezno
popravljene se odstranijo in ponovno izvedejo. Lahko se skladno z dogovorom med vpletenimi stranmi
dogovori tudi za manjvrednost dela konstrukcije.
Opažne odprtine:
Opažne odprtine, ki ostanejo na površini kot posledica vezave opaža je potrebno ustrezno zapolniti (del
enotnih cen). Odprtine se zapolni po predhodno izdelanem »postopku z opisom izvedbe« z neskrčljivo,
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ustrezno pripravljeno, polimerno malto namenjeno zunanji uporabi. Način zapolnjevanja opažnih povezav se
prikaže na testnem polju, kjer ga potrdi arhitekt in nadzor.

6.0

Izdelava testnega polja

V ceni (del enotnih cen) je potrebno upoštevati izdelavo testnih polj za izbrane sestave vidnih betonov in
izbrani opažnih sistemov. Testno polje morajo biti zadosti veliko, npr. stena v približno naravni višini in
velikosti 5-6m2 (zahtevana je proizvodnja vsaj 1m3 vidnega betona) in izdelana po enaki tehnologiji (opaž,
ločilno sredstvo, armatura, distančniki, proizvodnja betona, črpanje, vgrajevanje, zgoščevanje, nega,...) in z
enakimi materiali (osnovni materiali, sestava betonske mešanice, opaži, ločilno sredstvo…) kot vidni element
na objektu. Ob izvedbi testnega polja se oceni tudi izbrano sestavo betona. Po izvedenem testnem polju se
izvede ocene skladno s standardom SIST-TP CEN/TR 15739 in določi/označi referenčno območje na testnem
polju velikosti 0,5 do 1,0 m2, ki mora ostati ves čas gradnje nedodaknjeno.
Predhodno pred izdelavo testnih polj velikega formata arhitekt in nadzor potrdita sestavo betonskih mešanic
za vidne betone na podlagi predloženih manjših vzorcev dimenzije 30x30 cm. Beton mora biti vgrajen
vertikalno v vzorec za stene in vodoravno za plošče vidne s spodnje strani. Opažne plošče kalupa morajo biti
enake kot se bodo uporabljale pri gradnji. Vzorci se pripravijo za vse vrste različnih opažnih plošč, ki so
predviden pri gradnji (Xface in Dokaplex).

7.0

Priprava in izvedba vidnega betona





Objekt mora biti obvezno narejen s pomočjo veliko stenskimi opažev. To so opaži brez okvirjev
oziroma opaži, ki ne puščajo odtisov okvirjev v betonu.
Izvajalec mora za proizvodnjo betona izbrati betonarno z ustreznimi zmogljivostmi in kvalifikacijami
za pripravo vidnega betona razreda VB 3 v količini, ki je potrebna za projekt (min. 500m3). Betonarna
mora biti tehnično primerna za proizvodnjo vidnih betonov in mora imeti ustrezno usposobljeno
osebje za izvajanje takega projekta. Betonarna mora imeti na razpolago usposobljenega laboranta, ki
bo ves čas gradnje z vidnim betonom na gradbišču kontroliral beton in po potrebi korigiral
konsistenco betona. Betonarna mora imeti na razpolago tudi usposobljeno zamenjavo za laboranta v
času bolezni ali dopusta Zahtevana je konstantna prisotnost laboranta betonarne na gradbišču za
izvajanje korekcij betona ves čas gradnje z vidnim betonom!
Izvajalec mora za izvedbo projekta angažirati tehnologa za vidni beton z ustreznimi kvalifikacijami
za pripravo PIBK za vidni beton. Tehnolog za vidni beton bo za izvajalca pripravil PIBK – projekt
izvajanja betonske konstrukcije za vidni beton razreda VB3 in mu svetoval pri gradnji ter po potrebi
svetoval tudi pri izdelavi ali modifikaciji sestav betona.
Pripravil:
Rok Ercegovič, univ.dipl.inž.grad.
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p. Organizacija gradbišča
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 pri prebojih v obstoječem objektu 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. 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 skladičenje 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 odvažati na temu
predvideno javno deponijo. Potek rušenja , organizacija gradbišča in hranjenje ter odvoz odpadkov bodo
organizirani in izvedeni v skladu z Varnostnim načrtom gradbišča , ki ga je potrebno izdelati pred izvedbo del.
Organizacija gradbišča mora zagotoviti nemoteno delovanje, dostop , evakuacijo in proste intervencijske poti
ter delovne površine za gasilska vozila obstoječe osnovne šole in vrtca. Zaradi pozicije športne dvorane na
parceli v zadostni oddaljenosti od obstoječih objektov je vse navedeno možno zagotoviti. Varstvo pri delu - pri
vseh rušitvah in rušitvenih delih je potrebno upoštevati vsa določila Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu,
Pravilnik o rušenju, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o ravnanju z nevarnimi snovmi. Okolje - pri
posegu rušenja v območju novega povezovalnega hodnika ni nevarnosti za okolje. Gradbišče bo organizirano
tako, da bo zagotovljen neoviran dostop do sosednjih zemljišč in do obstoječih objektov na parceli. Dovoz na
gradbišče je predviden s Ceste Notranjskega odreda na severni strani preko obstoječe intervencijske poti ter
opcijsko preko obstoječe makadamske ceste na južni strani parcele. Z ustrezno prometno signalizacijo je
potrebno zagotoviti prometno varnost ob uvozu na gradbišče in z ustreznim čiščenjem preprečiti raznos
materiala na javne površine. V sklopu gradbišča je potrebno zagotoviti fazno postavljene gradbiščne ograje ,
ki bodo ustrezno zavarovale območje gradbišča pred dostopom s strani šole in vrtca.
Začasna deponija gradbenega materiala bo na gradbeni parceli, predvidoma na JV vogalu parcele.

30

r. Stavbni ovoj in energetska učinkovitost - EKO sklad
Projektna dokumentacija PZI je izdelana na podlagi pogojev EKO sklada kot skoraj nič-energijska stavba
Vsi elementi stavbnega pohištva , toplotnega ovoja stavbe in strojnih inštalacij v projektni dokumentaciji
izpolnjujejo izdelani izračun energijske učinkovitosti po metodi PHPP in upoštevajo naslednje pogoje:
1.
Vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 0,9 W/m 2K
(določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je
opredeljeno v smernici RAL.
2.
Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe znaša U ≤ 0,15 W/m 2K.
3.
Vgrajeni so energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri
normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %.
Vgrajeni so sodobni generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo.
4.
Stavba najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje,
klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriva iz obnovljivih virov energije.
5.
Energijska učinkovitost stavbe, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora znašati v segmentu
računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 6 kWh/m3a skladno z izračunom PHPP in je določena glede na neto
ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe
6.
Sestave stvbnega ovoja in vgrajenih materialov so projektirane tako , da po pogojih Eko sklada spadajo v II.
skupino: stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora
(npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora;
Za zagotovitev navedenih projektiranih elementov in pogojev EKO sklada je potrebno pri izvedbi:
- Izvesti preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih
konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50 ≤ 0,6 h -1.
- Za vse vgrajene materiale in proizvode je potrebno predložiti certifikate, ki izpolnjujejo navedene pogoje in
izračun PHPP za celotno sestavo vseh posameznih elementov stavbnega ovoja in stavbno pohištvo v
fasadnem ovoju in sicer:
a.) dokazila o toplotnih karakteristikah zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vrata),
skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, iz katerega morajo biti razvidni podatki o toplotni
prehodnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), podatki o linijski
toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila in zasteklitve;
b.) dokazila o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;
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s. Sestave tlakov, streh in sten

32

t. Sestave tlakov zunanje ureditve
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u. Neto površine objekta

VŠD STARI TRG PRI LOŢU

OBJEKT

REKAPITUALCIJA POVRŠIN

2990,81

PRITLIČJE SKUPAJ

2105,00

NADSTROPJE SKUPAJ

846,74

GALERIJA SKUPAJ

39,07

* opomba - v rekapitulaciji so
zajete vse neto talne površine,
zunanje in druge površine
navedene v tabeli niso zajete v
skupni rekapitulaciji notranjih
prostorov

PRITLIČJE

SKUPAJ

2105,00

prostor / opis, namembnost prostora

tlak /
oznaka
sestave

talna neto
površina v m2

P.1 / VELIKA TELOVADNICA

T.1.1

1398,45

T.1.4

49,00

T.1.1.a

34,30

P.2 SHRAMBA ORODJA

T.1.4

27,00

P.3 SHRAMBA ORODJA

T.1.4

142,50

P.4 ELEKTRO PROSTOR

T.1.4

8,60

P.5 TEHNIČNI PROSTOR

T.1.4

15,55

P.6 ČISTILA

T.1.6

1,85

P.7 WC INVALIDI

T.1.6

4,00

P.8 GARDEROBE A1

T.1.2

13,85

P.9 GARDEROBE A2

T.1.2

13,85

P.10 UMIVALNICA A

T.1.5.a

7,55

P.11 WC A

T.1.6

1,55

P.12 GARDEROBE B1

T.1.2

13,85

P.13 GARDEROBE B2

T.1.2

13,85

P.14 UMIVALNICA B

T,1.5.a

7,55

P.15 WC B

T.1.6

1,55

P.16 GARDEROBE C1

T.1.2

13,10

P.17 GARDEROBE C2

T.1.2

13,10

P.18 UMIVALNICA C

T.1.5.a

6,45

P.19 WC C

T.1.6

1,55
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P.20 GARDEROBE D1

T.1.2

13,10

P.21 GARDEROBE D2

T.1.2

13,10

P.22 UMIVALNICA D

T.1.5.a

6,45

P.23 WC D

T.1.6

1,55

P.24 PEDAGOŠKI KABINET

T.1.3

27,25

P.25 GARDEROBE M

T.1.5

4,60

P.26 UMIVALNICA M

T.1.5.a

0,95

P.27 WC M

T.1.5

1,60

P.28 GARDEROBE Ţ

T.1.5

4,60

P.29 UMIVALNICA Ţ

T.1.5

1,60

P.30 WC Ţ

T.1.5.a

0,95

P.31 STOPNIŠČE

T.1.8

5,75

T.1.8.a

1,55

T.1.3.d

7,45

P.32 ČISTI HODNIK

T.1.3

62,10

P.33 UMAZANI HODNIK

T.1.2

36,75

P.34 VETROLOV

T.1.2

22,90

P.35 GLAVNO STOPNIŠČE

T.1.2

11,50

T.1.8

7,05

T.1.8.a

5,65

T.1.3.d

8,75

P.36 DVIGALO

T.1.7

3,05

P.37 POVEZOVALNI HODNIK

T.1.3

53,50

JAŠEK

T.1.3.d

2,30

HODNIK-OBST.OBJEKT-PRENOVA T.1.11

11,90

zunanje povrsine na nivoju pritlicja

172,41

POŢARNI IZHOD

T.1.3.h

158,10

VHOD

T.1.3.c

3,130

T.1.3.f

11,18

NADSTROPJE

SKUPAJ

846,74

prostor / opis, namembnost prostora

tlak /
oznaka
sestave

talna neto
površina v m2

N.1 VETROLOV

T.1.3e

21,89

N.2 VHODNI LOBBY Z HODNIKI

T.2.4

130,95

TI.1

49,60

T.1.2

112,98

T.2.4.a

49,45

T.2.4

35,12

T.1.2

9,91

T.2.2

4,55

N.3 PISARNA
N.4 KLUB. SOBA/PRESS ROOM
N.5 SKLADIŠČE OPREME
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T.1.3

1,20

T.2.4b

1,46

T.3.3

6,49

T.1.8

6,97

T.2.3

26,12

T.2.3*

3,71

T.1.4

7,53

T.1.4*

3,55

N.8 ČISTLA

T.2.6

2,05

N.9 SANITARIJE M

T.2.5

10,65

T.1.5

3,75

T.2.5

2,25

N.6 STOPNIŠČE

N.7 STROJNICA KLIMAT

N.10 PREDPROSTOR

T.1.5

2,05

N.11 WC INVALIDI

T.2.5

4,30

N.12 SANITARIJE Ţ

T.2.5

16,80

T.1.5

4,85

N.13 STREŢNI PULT

T.2.2

8,75

N.14 PRIROČNO SKLADIŠČE

T.2.2

5,95

N.15 WC

T.2.2

1,50

N.16 STUDIO
N.17 PLESNO-BORILNA
DVORANA
N.18 PREDPROSTOR

T.2.4

3,80

T.2.1

198,90

T.2.2

4,35

N.19 SKLADIŠČE OPREME

T.2.2

12,21

N.20 GLAVNO STOPNIŠČE

T.2.4

6,60

T.1.8.a

6,35

T.1.8

7,15

T.1.3

2,85

T.1.8

5,65

N.23 HODNIK

T.2.4

62,80

DVIGALO

T.1.10

1,70

SKUPAJ

39,07

prostor / opis, namembnost prostora

tlak /
oznaka
sestave

talna neto
površina v m2

G.1 HODNIK

T.3.1

3,18

G.2 NADZORNA KABINA

T.3.1

8,21

G.6 GLAVNO STOPNIŠČE

T.1.8.a

5,05

G.7 STROJNICA

T.3.3*

22,63

N.21 STOPNIŠČE
N.22 SERVISNI HODNIK

GALERIJA

druge povrsine na nivoju galerije
PROSTOR ZA INSTALACIJE

151,40
T.3.3

120,60

36

ZUNANJA TERASA - TEH. PR.

S.4

30,80

Neto površine ZUNANJE UREDITVE
VŠD STARI TRG PRI LOŢU
površina opis / namembnost
SKUPAJ ZUNANJE POVRŠINE

neto
površina
m2
9672,58

* opomba - zajete so površine novih
ureditev na parceli in predvidene površine
za sanacijo po gradbenih delih. Asfaltirane
površine so zajete v Načrtu prometne
ureditve

ZU.T.1

ATLETSKA STEZA

1365,00

ZU.T.2

IGRIŠČA - NOGOMETNO IGRIŠČE

1633,00

ZU.T.2a

IGRIŠČA - NOGOMETNO IGRIŠČE

127,50

ZU.T.2b

IGRIŠČA - NOGOMETNO IGRIŠČE

27,00

ZU.T.3

SKOK V DALJINO - DOSKOČIŠČE

27,00

ZU.T.4

BETONSKA PEŠPOT

746,72

ZU.T.5

TRAVNI TLAKOVCI - PEŠPOT

315,97

ZU.T.5*

TRAVNI TLAKOVCI - TRUBUNA

62,40

ZU.T.6

PRODNATI PAS OB OBJEKTU

29,00

ZU.T.7

OTROŠKO IGRIŠČE

54,30

ZU.T.8

TRATA - NOVO UREJENA

850,40

ZU.T.8a

TRATA - OBSTOJEČA / SANIRANA
TRATA - OBSTOJEČA /DELNO
SANIRANA
ZASADITEV GRMOVNIC

3443,17

ZU.T.8b
ZU.T.10

941,62
49,50

37

v. Popisi in predizmere

38

