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1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 

Lokacija novo predvidenega objekta se nahaja ob Dimičevi cesti v 

Ljubljani. Območje leži v predelu Bežigrada kjer prevladuje 

izobraževalna dejavnost. Mikrolokacijo določajo objekti nekdanje 

srednje poklicne gradbene šole in dijaški domovi ter kvalitetne 

zelene in parkovne površine. 

Predviden objekt bo zasnovan kot montažni objekt, ki bo prislonjen 

– dodan k obstoječemu objektu telovadnica, namenjen izvajanju 

umetniškega programa gimnazije. Objekt bo postavljen na utrjeno 

površino ob obstoječi telovadnici in delno na površine športnega 

igrišča. Zaradi novogradnje se obstoječa žična ograja in del 

igrišča prestavi proti vzhodu. 

Morfološka zasnova predvidene gradnje povzema kompozicijo 

obstoječih volumnov. Novi volumen je enostaven, pravokotne 

oblike. Tlorisna velikost je 20,00m x 12,00 + 4,00m x 8,00m in 

okvirne višine 4,50m. 

Novi objekt je kompozicijsko sestavljen iz dveh delov. Prvi del 

predstavlja volumen, ki je opremljen z dvema plesnima dvoranama. 

Drugi del objekta bo izveden v vrzeli med novim in obstoječim 

volumnom in bo namenjen kabinetu učiteljev. 

Orientacija objekta je vzdolžna v smeri s – j. Vzdolžna stranica 

objekta je priključena na obodno steno obstoječe telovadnice kjer 

sta objekta funkcionalno povezana preko obstoječega hodnika – 

predprostora. Glavni vhod je predviden v sklopu obstoječega 

objekta. 

Programsko je objekt sestavljen iz dveh dvoran, kabineta in 

prostora za rekvizite. 

2. LOKACIJA 

Po določilih veljavnega prostorskega dokumenta se predmetno 

območje nahaja v Enoti urejanja prostora (EUP) BE-365. Namenska 

raba območja ima oznako Cdi – območja centralnih dejavnosti za 

izobraževanje. Predpisana je tipologija objektov z oznako C – 

svojstvena stavba. Dopustni objekti in dejavnosti so stavbe za 

izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, muzeji in knjižnice. 

Poleg naštetega pa še stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo 

osnovno namembnost območja. Vrste dopustnih gradenj so 

novogradnja, rekonstrukcija objekta, odstranitev objekta in 

vzdrževanje objekta. 

Podatki o zemljiški parceli: 

 Katastrska občina Bežigrad 

 Zemljiška parcela št. 221/1, 222/1 in 224/1 

Veljavni prostorski akti: 

 Odlok o OPN MOL – strateški del (Ur. L. RS št. 78/10, 10/11-DPN); 
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 Odlok o OPN MOL – izvedbeni del (Ur. L. RS št. 78/10, 10/11-DPN, 

22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C in 53/12 – obv. razl.). 

Novi objekt bo dostopen preko že izoblikovane komunikacijske 

povezave v območju in sosednjih objektov, ki so del enotne 

funkcionalne enote gimnazije. 

3. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

Objekt bo namenjen programu umetniške gimnazije. Zasnovan je kot 

eno etažni objekt (pritličje) z dvema plesnima dvoranama in 

kabinetom. Z obstoječim objektom tvori programsko celoto. Dostop 

do vsebin novega objekta je predviden preko obstoječega glavnega 

vhoda na severni strani objekta in predprostora, ki omogoča 

dostop do glavne dvorane, sanitarij, garderob, skladišča in 

programa novega objekta. 

Zunanja ureditev predstavlja minimalen poseg v obstoječe površine 

v smislu ureditve površin okoli objekta po končanju gradnje in 

izvedbo nove peš povezava na Dimičevo cesto. 

Prometna ureditev območja ostaja nespremenjena. Dostop motornih 

vozil je predviden iz Dimičeve ceste po obstoječem vozišču do 

površin za mirujoči promet oz. za dovoz do objektov. Mirujoči 

promet je rešen v sklopu že izvedenih parkirnih površin na nivoju 

terena. 

4. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 

 vrste objekta glede na zahtevnost gradnje in vzdrževanja 

(zahteven/manj zahteven/ nezahteven/enostaven objekt) skladno 

z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 

37/2008, spremembe: Ur.l. RS, št. 99/2008) 

Manj zahteven objekt 

 klasifikacija delov objekta in objekta kot celote po CC-SI 

Nestanovanjske stavbe 

področje 1, oddelek 12, skupina 126, razred 1263, podrazred 

12630 - Stavbe za izobraževanje – srednja šola in gimnazija 

 druge klasifikacije: 

Požarno manj zahteven objekt 

 opis numeričnih podatkov o velikosti objekta: 

horizontalni gabarit = 19,80m x 12,00m + 7,93m x 4,04m 

vertikalni gabarit =P 

etažna višina = 4,00m 

višina zaključnega venca =4,41m 

 skupna neto površina objekta = 255,90m2 
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 skupna bruto površini objekta = 269,86m2 

 zazidana površina = 269,96m2 

 izračun parkirnih mest: 

Območje spada v parkirno cono 2. Normativ za klasifikacijo 

objekta je 1,25 PM /učilnico od tega do 20 % za obiskovalce, za 

kolesa je normativ 1 PM na 6 dijakov in 1PM na 6 zaposlenih. 

Ker je parkirna cona 2 je po 4. alineji 38. člena OPN zadostno 

zagotoviti 50% predpisanih PM za avtomobile. 

(Izračun: 2 plesni učilnici 2x1,25 = 2,50 PM : 2 = 2 PM za 

avtomobile). 

Pojasnila: predvideni plesni učilnici nadomeščata učilnici na 

lokaciji pedagoške fakultete v sklopu že obstoječega programa 

in delovanja šole. Za ta program je mirujoči promet urejen in se 

ne spreminja, saj program novih dveh učilnic na tej lokaciji 

nadomešča obstoječe, ki se ukinejo. Posledično ni potrebno 

urejati dodatnih (izračun 2PM) parkirnih mest za motorni 

promet. V sklopu celotnega urejanja izobraževalnega območja 

je tudi že zagotovljenih dovolj PM za kolesa. Vsa parkirna 

mesta se zagotovijo v sklopu obstoječih površin za parkiranje. 

4.1 TABELA NUMERIČNIH PODATKOV 

(izračuni po standardu SIST ISO 9836) 

- površina zemljišča namenjenega gradnji 269,96m2 

- zazidana površina 269,96m2 

- bruto tlorisna površina 269,96m2 

- neto tlorisna površina 255,90m2 

- bruto prostornina 1.190,52 m3 

- neto prostornina 1023,60 m3 

- število etaž 1 (P) 

- tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem 269,96m2 

- tlorisna velikost projekcije najbolj 

izpostavljenih delov objekta na zemljišče 269,96m2 

- absolutna višinska kota 0,00 = 300,70 nm 

- najvišja višina objekta 4,41 m n.v. 

4.2 TABELA NETO POVRŠIN PROSTOROV 

(izračuni po standardu SIST ISO 9836) 

Tabela prostorov z označenimi šiframi prostorov in površinami 
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5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

5.1 KONSTRUKCIJA 

modularna enota je zasnovana na lahki osnovni konstrukciji 

podnega in strešnega okvirja ter vogalnih profilov. Konstrukcija 

omogoča sestavljanje posameznih modularnih enot v vzdolžni in 

prečni smeri brez omejitev. 

Nosilna konstrukcija je kovinska iz hladno oblikovanih jeklenih 

profilov debeline 2,5 do 3 mm, kvalitete jekla S-235JR (EN 10025-

2) in S-355MC (EN 10149-2). statični izračun skladno z E 3 in SIST 

EN 1993. 

Površine so peskane v kvaliteti Sa 2,5, enoslojni poliuretanski 

premaz debeline 110 m, razred antikorozijske zaščite C3M do 15 

let (ISO 12944-2). Odtočni žleb je v strešnem okvirju. 

5.2 STREHA 

Streha objekta je ravna v sklopu montažne modularne enote 

sestavljena iz: 

 pocinkane jeklene ravne pločevine debeline 0,6 mm, 

 izolacijskega polnila - mineralna volna debeline 200 mm med 

lesenimi legami, 

 parne zapore PE folija debeline 150 μm (Sd≤5, μ=100000), 

 notranje obloge iverna plošča debeline 10 mm, kvalitete P2 (EN 

312), E1 (EN 13986), B2 (DIN 4102), obdelana s folijo v beli 

barvi, spajanje ivernih plošč s PVC profili. 

Odvod meteorne vode je predviden s PVC odtočnimi cevmi Ø50 v 

vogalnih stebrih. Toplotna prevodnost strehe U=0,181 W/m2K. 

5.3 FASADA 

Fasada je zasnovana z dvojnim ognjevarnim in toplotno izolativnim 

fasadnim panelom. Notranji panel je debeline 8,0cm in se izvede v 

sklopu modularne enote med nosilno konstrukcijo objekta. Zunanji 

panel je postavljen zvezno po obodu objekta in ima debelino 12cm. 

Fasadna elementa sta med seboj razmaknjena za 3cm  

Ognjevarni fasadni panel je sestavljen iz dveh plitvo profiliranih, 

obojestransko pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin debeline 

0,5 - 0,7 mm. Pločevina je prilepljena na jedro panela iz negorljive 

lamelirane mineralne volne razreda A1 (EN ISO 1182). 

Skupna toplotna prevodnost U=0,20 W/m2K 

Skupna požarna odpornost EI 180 

5.4 POD 

Tla modularne enote se postavijo na AB temeljno podlago. 

Sestavljena so iz: 

 zunanje obloge pocinkana jeklena ravna pločevina debeline 0,5 

mm, kvalitete EN 10326, 

 izolacijsko polnilo mineralna volna (DF 39) debeline 150 mm 

(EN 13162, razred gorljivosti A1 po EN 13501-1) med jeklenimi 

prečnimi nosilci, 

 parna zapora PE folija debeline 80 μm (Sd≤5, μ =100000) 

 nosilna obloga iz leso-cementne plošče debeline 20 mm, 



SVŠGL – PLESNA DVORANA SVŠGL-02/15-G PZR STUDIOO3DESIGN d.o.o. 
 

 

1.03. TEHNIČNO POROČILO  stran 7 

 

 finalna notranja obloga parket. 

Dopustna obremenitev: 5,00 KN/m2, Toplotna prevodnost: U=0,240 

W/m2K. 

5.5 STAVBNO POHIŠTVO 

VRATA 

Notranja vrata v kabinet so enokrilna, polna vrata iz alu profilov 

dimenzij 1005/2060 mm, opremljena s cilindrično ključavnico. Krilo 

je polnjeno s stiroporjem debeline 40 mm, razred gorljivosti E (EN 

13501-1). U=1,80 W/m2K. 

Notranja vrata v plesne dvorane so dvokrilna, polna vrata 

dimenzij 1975/2060 mm, opremljena s cilindrično ključavnico. 

Podboj in krilo sta iz barvanih AL profilov. AL okvirju; krilo je 

polnjeno s stiroporjem debeline 40 mm, razred gorljivosti E ( EN 

13501-1). U=1,80 W/m2K. Vrata so opremljena z anti-panik 

garnituro ter samo zapiralom na aktivnem krilu (DORMA TS-90). 

OKNA 

Okenske odprtine so izvedene iz AL profilov, zasteklitev je 

toplotno izolativna - steklo 4/16/4 Ug = 1,1 W/m²K. 

dodatno lepljeno steklo na notranji strani oken. Okenske odprtine 

so opremljene z zunanjimi alu žaluzijami. 

5.6 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV 

Vse notranje talne površine so izvedene iz lesene finalne obloge 

parketa primernega za namen plesa in baleta. 

Stenske in stropne površine imajo finalno obdelavo iz materiala v 

sklopu modularne fasadne in stropne konstrukcije, strop iz ivernih 

plošč obdelanih s folijo, stene iz alu barvane pločevine. 

5.7 FINALNE OBDELAVE – IZBOR PREDVIDENIH MATERIALOV 

Finalne obdelave in izbor predvidenih materialov je natančno opisan 

v predhodnih poglavjih. 

5.8 KANALIZACIJA 

Objekt nima predvidenih mokrih prostorov zato ne potrebuje 

priključitve na fekalno kanalizacijo. Sanitarne in garderobne 

prostore bodo uporabniki novih površin uporabljali v obstoječem 

objektu. 

Odvod meteorne kanalizacije je rešen v sklopu modularne enote s 

PVC odtočnimi cevmi Ø50 v vogalnih stebrih. Objekt bo priključen 

na obstoječi sistem odvoda meteorne kanalizacije v sklopu 

sosednjega objekta. 
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5.9 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ 

FASADA 

Fasada je zasnovana z dvojnim ognjevarnim in toplotno izolativnim fasadnim panelom. 

Notranji panel je debeline 8,0cm in se izvede v sklopu modularne enote med nosilno 

konstrukcijo objekta. Zunanji panel je postavljen zvezno po obodu objekta in ima 

debelino 12cm. Fasadna elementa sta med seboj razmaknjena za 4cm  

Skupna toplotna prevodnost U=0,20 W/m2K 

 

F-01  debelina 

 

Zunanji ognjevarni fasadni panel 

(sestavljen iz dveh plitvo profiliranih, obojestransko 

pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin debeline 0,5 - 

0,7 mm. 

Pločevina je prilepljena na jedro panela iz 

negorljive lamelirane mineralne volne razreda A1 (EN ISO 

1182) 

U toplotna prehodnost [W/m2K] = 0,32 W/m2K 

EI razred ognjeodpornosti = EI 120 12,0 cm 

 Zračni prostor 4,0cm 

 

Notranji ognjevarni fasadni panel 

(sestavljen iz dveh plitvo profiliranih, obojestransko 

pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin debeline 0,5 - 

0,7 mm. 

Pločevina je prilepljena na jedro panela iz 

negorljive lamelirane mineralne volne razreda A1 (EN ISO 

1182) 

U toplotna prehodnost [W/m2K])= 0,47 W/m2K 

EI razred ognjeodpornosti = EI 60 8,0 cm 

   

 debelina slojev ob steni 24,0 cm 

F-02  debelina 

 

Zunanji ognjevarni fasadni panel 

(sestavljen iz dveh plitvo profiliranih, obojestransko 

pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin debeline 0,5 - 

0,7 mm. 

Pločevina je prilepljena na jedro panela iz 

negorljive lamelirane mineralne volne razreda A1 (EN ISO 

1182) 

U toplotna prehodnost [W/m2K] = 0,32 W/m2K 

EI razred ognjeodpornosti = EI 120 12,0 cm 

 Zračni prostor 4,0cm 

 

Notranji ognjevarni fasadni panel 

(sestavljen iz dveh plitvo profiliranih, obojestransko 

pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin debeline 0,5 - 

0,7 mm. 

Pločevina je prilepljena na jedro panela iz 

negorljive lamelirane mineralne volne razreda A1 (EN ISO 

1182) 

U toplotna prehodnost [W/m2K])= 0,26 W/m2K 

EI razred ognjeodpornosti = EI 180 15,0 cm 

   

 debelina slojev ob steni 31,0 cm 
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NOTRANJE STENE 

Skupna zvočna izolativnost Rw = 63 dB 

F-03  debelina 

 

ognjevarni fasadni panel 

(sestavljen iz dveh plitvo profiliranih, obojestransko 

pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin debeline 0,5 - 

0,7 mm. 

Pločevina je prilepljena na jedro panela iz 

negorljive lamelirane mineralne volne razreda A1 (EN ISO 

1182) 

U toplotna prehodnost [W/m2K] = 0,26 W/m2K 

EI razred ognjeodpornosti = EI 180 15,0 cm 

 Zračni prostor - dilatacija 5,0cm 

 obodna stena obstoječega objekta  

   

 debelina slojev ob steni 20,0 cm 

Z-01 STEMA MED DVORANO IN KABINETOM debelina 

 

ognjevarni fasadni panel 

(sestavljen iz dveh plitvo profiliranih, obojestransko 

pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin debeline 0,5 - 

0,7 mm. 

Pločevina je prilepljena na jedro panela iz 

negorljive lamelirane mineralne volne razreda A1 (EN ISO 

1182) 

U toplotna prehodnost [W/m2K] = 0,26 W/m2K 

EI razred ognjeodpornosti = EI 180 15,0 cm 

 

Zračni prostor 

Zapolnjen s ploščami mineralne volne npr DP 8 4,0cm 

 

ognjevarni fasadni panel 

(sestavljen iz dveh plitvo profiliranih, obojestransko 

pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin debeline 0,5 - 

0,7 mm. 

Pločevina je prilepljena na jedro panela iz 

negorljive lamelirane mineralne volne razreda A1 (EN ISO 

1182) 

U toplotna prehodnost [W/m2K])= 0,47 W/m2K 

EI razred ognjeodpornosti = EI 60 8,0 cm 

 ***Skupna zvočna izolativnost Rw = 63 dB  

 debelina slojev ob steni 24,0 cm 

Z-02 STENA MED DVORANAMA debelina 

 

ognjevarni fasadni panel 

(sestavljen iz dveh plitvo profiliranih, obojestransko 

pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin debeline 0,5 - 

0,7 mm. 

Pločevina je prilepljena na jedro panela iz 

negorljive lamelirane mineralne volne razreda A1 (EN ISO 

1182) 

U toplotna prehodnost [W/m2K] = 0,39 W/m2K 

EI razred ognjeodpornosti = EI 90 10,0 cm 

 

Zračni prostor 

Zapolnjen s ploščami mineralne volne npr DP 8 4,0cm 

 

ognjevarni fasadni panel 

(sestavljen iz dveh plitvo profiliranih, obojestransko 

pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin debeline 0,5 - 

0,7 mm. 

Pločevina je prilepljena na jedro panela iz 

negorljive lamelirane mineralne volne razreda A1 (EN ISO 10,0 cm 
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STREHA 

** predvidi se izvedba klasične strelovodne napeljave 

TLAKI 

STAVBNO POHIŠTVO 

Okenske odprtine so izvedene iz AL profilov, zasteklitev je toplotno izolativna - 

steklo 4/16/4 Ug = 1,1 W/m²K, dodatno lepljeno steklo na notranji strani oken. 

Okenske odprtine so opremljene z zunanjimi alu žaluzijami. 

6. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 

Skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 

dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi (Ur.l. RS, št. 

97/2003, spremembe Ur.l. RS, št. 77/2009 Odl.US: U-I-138/08-9) 

je objekt zasnovan brez arhitektonskih ovir. 

Objekt je pritličen, vsi dostopi so predvideni v pritlični etaži preko 

vhodnih vrat ustrezne širine brez arhitektonskih ovir. Horizontalna 

komunikacija poteka preko skupnega hodnika do vhodov v posamezne 

dvorane in ostale prostore. 

1182) 

U toplotna prehodnost [W/m2K])= 0,39 W/m2K 

EI razred ognjeodpornosti = EI 90 

 ***Skupna zvočna izolativnost Rw = 63 dB  

 debelina slojev ob steni 24,0 cm 

S-01  debelina 

 

zunanja obloga 

pocinkana in obarvana jeklena pločevina debeline 0,6 mm. 

izolacijsko polnilo 

mineralna volna (DF 39) debeline 200 mm (EN 13162; 

EN13501-1/A1) med lesenimi legami 

parna zapora: PE folija debeline 150 μm (Sd≤5, 

μ=100000) 

notranja obloga: iverna plošča debeline 10 mm, 

kvalitete P2 

obdelana s folijo; spajanje ivernih plošč s PVC profili 

U toplotna prehodnost = 0,18 W/m2K 

20,0 cm 

 

 

1,0 cm 

 

 

 debelina slojev 21,0 cm 

T-01  debelina 

 

finalna notranja obloga: parket 

nosilna obloga: leso-cementna plošča debeline 

20 mm 

parna zapora: PE folija debeline 80 μm (Sd≤5, 

μ=100000 

izolacijsko polnilo: mineralna volna (DF 39) 

debeline 150 mm razred gorljivosti A1 

med jeklenimi prečnimi nosilci 

zunanja obloga: pocinkana jeklena ravna 

pločevina debeline 0,5 mm 

U toplotna prehodnost = 0,24 W/m2K 

Dopustna obremenitev: 5,00 KN/m2 

2,0 cm 

2,0 cm 

 

15,0 cm 

 

 

0,5cm 

 

 debelina slojev 21,0 cm 
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7. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

7.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt 

izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve celotnega ali dela 

objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na 

drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi 

zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale 

zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede 

na osnovni vzrok. 

Objekt je temeljen z AB temeljno konstrukcijo po načrtu statike. 

Nosilna konstrukcija objekta je kovinska zasnovana na lahki 

osnovni konstrukciji podnega in strešnega okvirja ter vogalnih 

profilov. 

Zaščita obstoječega objekta se izvede na vzhodni fasadi na mestu 

stika z novim objektom. Objekt bo na stari objekt priključen preko 

dilatacije debeline 5cm po navodilu statika. Poseg v obstoječi 

objekt se izvede izključno na izvedbi vratnih odprtin za dostop do 

plesnih dvoran in odstranitvi okenskih odprtin in parapeta 

obstoječega kabineta. Stik novega in starega objekta na mestu 

prebojev se izvede s primerno hidro, toplotno in zvočno zaščito. 

Vsi izbrani materiali imajo ustrezno mehansko odpornost. Streha je 

ravna v sklopu montažne modularne enote sestavljena s finalno 

oblogo iz jeklene ravne pločevine. Fasada je zasnovana z dvojnim 

ognjevarnim in toplotno izolativnim fasadnim panelom v skupni 

debelini toplotne izolacije 20cm. Finalna obloga je iz pocinkane in 

obarvane jeklene pločevine. 

Vsi tlaki so mehansko odporni, pohodne površine so izvedene v 

lesu. 

Predelne stene so zasnovane v sklopu sten modularne enote z 

ognjevarnim in toplotno izolativnim panelom. Vse steno so primerno 

izolirane. 

Okna so izvedena v sklopu sistemske rešitve fasadne zasteklitve z 

Alu profilacijo in izolativno zasteklitvijo. Vrata so kovinska. 

Stenske in stropne površine imajo finalno obdelavo iz materiala v 

sklopu modularne fasadne in stropne konstrukcije, strop iz ivernih 

plošč obdelanih s folijo, stene iz alu barvane pločevine. 

7.2 VARNOST PRED POŽAROM 

Sestavni del projektne dokumentacije je zasnova požarne varnosti 

št. 15 07 08, na podlagi katere so predpisani vsi potrebni ukrepi, ki 

zagotavljajo ustrezno varnosti pred požarom. 

7.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno 

mero zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni 

material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v 

zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali 

zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje 

odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost 

vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta. 
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Toplotna zaščita objekta je dosežena s pravilno izbiro materialov 

za gradnjo, toplotno izolacijo, s primernim razmerjem med 

odprtinami in polnimi površinami ter primerno zaščito fasadnih 

odprtin pred sončnimi žarki in prepihom. Izbor materialov in sestava 

slojev izvedbe je obdelana v poglavju 5.9 - sestave vertikalnih in 

horizontalnih konstrukcij. 

Pri oceni osončenja za sosednje objekte so upoštevana sanitarno 

higienska priporočila za gradnjo objektov. Objekt ne bo vplival na 

poslabšanje bivalnih pogojev glede osončenja v obstoječih 

sosednjih objektih. 

V objektu imajo vsi prostori vsaj eno stranico orientirano na 

fasado, tako da je omogočena ustrezna naravna osvetlitev 

prostorov. 

Vsi prostori imajo predvideno prezračevanje preko okenskih odprtin 

in prisilno mehansko prezračevanje. 

Odvod meteorne kanalizacije s strehe je rešen v sklopu modularne 

enote s PVC odtočnimi cevmi Ø50 v vogalnih stebrih. Objekt bo 

priključen na obstoječi sistem odvoda meteorne kanalizacije v 

sklopu sosednjega objekta. 

Vse površine in stiki oboda objekta so načrtovani tako, da trajno 

ščitijo objekt v horizontalni in vertikalni smeri pred prodorom 

atmosferskih vod, vlage in vdorom zraka. To je doseženo: 

- s pravilnim odtokom površinskih vod, 

- s pravilnim odvajanjem atmosferskih vod s horizontalnimi in 

vertikalnimi odvodi (dimenzioniranje), 

- z ustrezno izbiro in načrtovanjem hidroizolacij, 

- z ustreznim načrtovanjem instalacij, 

- s pravilno izvedbo tlaka ob objektu. 

7.4 VARNOST PRI UPORABI 

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta 

ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, 

eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil. 

Objekt je zasnovan na način, da v nobenem primeru ni ogrožena 

varnosti otrok in starejših oseb. 

Skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 

dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 

večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, št. 97/2003, spremembe Ur.l. RS, 

št. 77/2009 Odl.US: U-I-138/08-9) je objekt zasnovan brez 

arhitektonskih ovir. Vsi dostopi v objekt so projektirani brez 

arhitektonskih ovir. Višinske razlike so premoščene ali preko ramp z 

ustreznim naklonom. Vse svetle odprtine dostopov so v mejah 

predpisanih za gibanje hendikepiranih oseb. 

Vsi vgrajeni materiali na tlakih so proti zdrsni ali pa imajo zaščito 

proti zdrsom (SIST DIN 51097). Tlaki so primerno mehansko 

odporni. 
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7.5 ZAŠČITA PRED HRUPOM 

Za ustrezno omejevanje ogrožanja zdravja in zagotavljanje 

sprejemljivih pogojev za delo, so v objektu predvideni ukrepi za 

zaščito pred hrupom. Ukrepi so opredeljeni glede na predpisane 

zahteve po Pravilniku o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS št. 14/99). Za 

hrup v poslovnih prostorih so upoštevane mejne ravni po Pravilniku 

o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu 

pri delu (Ur.l. RS št. 17/06 in 18/06). Za hrup v okolju stavbe so 

upoštevane mejne ravni po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev 

hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 105/05).  

Za zaščito pred zvokom v zraku in udarnim zvokom iz drugih 

prostorov stavbe skladno z zahtevami za zvočno izolacijo ločilnih 

konstrukcij po Pravilniku o zvočni zaščiti stavb so predvidene 

ustrezne sestave ločilnih sten in medetažnih konstrukcij. 

Za zaščito prostorov stavbe pred hrupom iz okolice, pri čemer 

prevladuje hrup prometa po Dimičevi cesti, se glede na medsebojno 

lego stavbe in virov hrupa predvidi pasivna zvočna zaščita z 

doseganjem ustrezne zvočne izolirnosti fasad. 

Natančen opis zaščite pred hrupom je razviden v Elaboratu zvočne 

zaščite št. 15 07 11, ki je sestavni del tega projekta. 

7.6 VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 

Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote je podano v Elaboratu 

gradbene fizike št. 15 07 10, ki je sestavni del tega projekta. 

 


