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PRILOGA 1B

1 - načrti s področja arhitekture

0_1_vodilni načrt - načrt arhitekture
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

sprememba dokumentacije

številka projekta

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

številka in naziv načrta

številka načrta

datum izdelave

ime in priimek pooblaščenega 

arhitekta, pooblaščenega inženirja ali 

druge osebe

identifikacijska številka

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

projektant (naziv družbe) Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.

sedež družbe Gregorčičeva 9, Ljubljana

vodja projekta Robert Potokar , u.d.i.a.

identifikacijska številka A - 0735

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Robert Potokar 

podpis odgovorne osebe projektanta

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

Obnova kopališča Domžale

Obnova kopališča Domžale zajema izgradnjo novega olimpijskega bazena s 

pripadajočima servisnim in vhodnim objektom ter dodatnimi vodnimi površinami.  

Uredijo se zunaje površine, okolica in dostopi.

PZI_projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

1 - načrti s področja arhitekture

01/2018-1

april 2019

Robert Potokar, u.d.i.a.

A-0735

01/2018

0_1_vodilni načrt - načrt arhitekture
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0_1.2  Kazalo vsebine vodilnega načrta PZI 
0_1.3  Priloge na obrazcih: 
  Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji  (PRILOGA 1A) 
  Kazalo vsebine projekta        (PRILOGA 3) 
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PRILOGA 1A

Občina Domžale

Ljubljanska ulica 69, 

1230 Domžale

investicije@domzale.si

62862006

Iztok Obreza

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta

datum izdelave

projektant (naziv družbe) Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.

sedež družbe Gregorčičeva 9, Ljubljana

vodja projekta Robert Potokar , u.d.i.a.

identifikacijska številka A - 0735

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Robert Potokar 

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O 

UDELEŽENCIH, GRADNJI 

IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov

davčna številka

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

PZI_projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Obnova kopališča Domžale

Obnova kopališča Domžale zajema izgradnjo novega olimpijskega bazena s pripadajočima 

servisnim in vhodnim objektom ter dodatnimi vodnimi površinami.  Uredijo se zunaje 

površine, okolica in dostopi.



UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

navedba gradiv, ki so jih izdelali

navedba gradiv, ki so jih izdelali

navedba gradiv, ki so jih izdelali

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

Mirjana Kraljič Kenk u. d. i. g., G-1785

Geotehnično poročilo

Gašper Dimc, dipl.ing.geod., IZS Geo 0151

Geodetski načrt

 4 - PZI načrt strojnih instalacij in strojne opreme, april 2019

Bojan Rizman u.d.i.s., S-1598

5 - PZI načrt bazenske tehnologije, april 2019

Andrej Fojkar u.d.i.k.i. TP0738

6 - PZI načrt požarne varnosti, april 2019

Gregor Dojer u.d.i.a., IZS T-0702

5 - PZI načrt kuhinjske tehnologije, april 2019

TOMAŽ PETERLIN, el.tehnik, IZS E-9048

3 - PZI načrt elektro instalacij in elektro opreme, april 2019

Branko Medvešek u.d.i.s., S-1303

Robert Potokar u.d.i.a., A - 0735

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture, april 2019

Vilko Šuligoj u.d.i.g., G-0711

2 - PZI načrt gradbenih konstrukcij, april 2019

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 

služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 

predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 

se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

2_2 PZI načrt zunanje ureditve, april 2019

Elaborat gradbene fizike, april 2019

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, april 2019

1_1 načrt za odstranitev, april 2019
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ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice

Nika Šubic, mag. inž. grad.

Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah
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PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture 01/2018-1

1_2 načrt za odstranitev 01/2018-1_2

2 - PZI načrt gradbenih konstrukcij 71877

2_2 PZI načrt zunanje ureditve 01/2018-ZU

3 - PZI načrt elektro instalacij in elektro opreme E-24/19

4 - PZI načrt strojnih instalacij in strojne 

opreme
4-138-2018

5 - PZI načrt bazenske tehnologije GB-006-PZI

5 - PZI načrt kuhinjske tehnologije 07/19

6 - PZI načrt požarne varnosti 72/2018

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 01/2018-E1

Elaborat gradbene fizike 01/2018

Geotehnično poročilo 9949/18

Geodetski načrt

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza št. izkaza

72/2018

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

izkaz požarne varnosti

izkaz toplotnih karakteristik stavbe

izkaz zaščite pred hrupom

izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe



PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI
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PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Ravnikar Potokar Arhitekturni Biro d.o.o.
sedež družbe Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana,
odgovorna oseba projektanta Robert Potokar

vodja projekta Robert Potokar, u.d.i.a.
identifikacijska številka A-0735

IZJAVLJAVA

Robert Potokar, u.d.i.a.

A-0735
podpis vodje projekta

Robert Potokar, u.d.i.a.
podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 
strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge 
značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 
tehničnimi smernicami in pravili stroke,



PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

glavni objekt olimpijski bazen 50 x 25 m

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina k.o. Domžale

številka katastrske občine 1959

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Obnova kopališča Domžale

Obnova kopališča Domžale zajema izgradnjo novega olimpijskega bazena s pripadajočima 

servisnim in vhodnim objektom ter dodatnimi vodnimi površinami.  Uredijo se zunaje površine, 

okolica in dostopi.

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

servisni objekt z bazensko strojnico - B5, vhodni objekt z garderobami - C5, otroški bazen 15 x 

10 m, bazen za učenje plavanja 20 x 15 m, masažni bazen fi 6,0 m, masažni bazen fi 5,0 m



parc. št.

4426/1, 4426/4, 4435,  

4436,  4437,  4438,  

4439,  4440/1,  4440/2, 

4440/3, 4440/4, 4440/9, 

4441/1, 4441/2, 4442/1, 

4442/2 4443, 4444, 

4445/1, 4445/2, 4445/3, 

4446/1, 4446/2, 4610/1, 

4610/2 4611/1 4611/2, 

4611/3, 4612/1 4612/2, 

4612/3, 4608/7, 4608/9

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

TELEKOMUNIKACIJE

katastrska občina

številka katastrske občine

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI
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parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za prijavo gradnje. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z

zemljiščem

b) tlakovane odprte bivalne površine

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine

d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 

komunalna oskrba
lokacija priključitve k.o. parcelna št.

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

Odlok o ureditvenem načrtu območja D21/1 Športni park - sever (Ur. vestnik Občine Domžale, 

št. 10/02); Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja D21/1 

Športni park - sever (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/07 in št. 7/18)
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K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.
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OBJEKT 1 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

4438, 4439

1959

novogradnja - novozgrajen objekt

zahteven

NE NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

24110 Športna igrišča

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

obstoječi bazen dimenzij 50x18 m se poruši, izvede se nova temeljna 

ploča in nova bazenska školjka v montažni izvedbi globine od 135 do 

200 cm
parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

olimpijski bazen 50 x 25 mimenovanje objekta

DRUGA MNENJA

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

5



Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - STAVBA

servisni objekt z 

bazensko strojnico

4440/1, 4440/2, 4440/3, 4440/4, 4436, 4443, 4446/2

1959

novogradnja - novozgrajen objekt

zahteven

NE

NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

klasifikacija po CC-SI 12650 Stavbe za šport

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

kratek opis objekta nov objekt bazenske strojnice z vkopanimi kompenzacijskimi bazeni, z novo nadomestno TP Tenis park (ki je predmet ločenega GD)

vrsta gradnje

olimpijski bazen 50 x 25 m, globina od 135 do 200 cm

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Zazidana površina (m2)

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju
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višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 3 - STAVBA

vhodni objekt z 

garderobami, 

sanitarijami in 

gostinskim delom

4443, 4446/1, 4446/2

1959

novogradnja - novozgrajen objekt

manj zahteven

NE

NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

najvišja višinska kota  (n. v.)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

imenovanje objekta

kratek opis objekta nov vstopni objekt z garderobami, sanitarijami, servisnimi prostori in gostinskim lokalom

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI 12650 Stavbe za šport

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 4 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

bazen za učenje 

plavanja 15 x 20 m

4440/1, 4443

1959

novogradnja - novozgrajen objekt

manj zahteven

NE

NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta nov bazen za učenje plavanja globine 80 cm, dim. 15x20 m, bazenska školjka v montažni tehnologiji izvedbi

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI 24110 Športna igrišča
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zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 5 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

otroški bazen 10 x 15 

m

4440/1, 4426/4, 4442/2

1959

novogradnja - novozgrajen objekt

manj zahteven

NE

NE

Samo v PZI.

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

bazen za učenje plavanja 15 x 20 m, globina 80 cm

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

parcelna številka

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta nov otroški bazen globine 0-30 cm, dim. 15x10 m

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI 24110 Športna igrišča
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NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 6 - 

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna številka

katastrska občina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje
otroški bazen 10x15 m, globine od 0 do 30 cm
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0_1.4   Zbirno tehnično poročilo 

0_1.4 .1  Načrt arhitekture 
Tehnično poročilo načrta arhitekture glej v poglavju 0.1_7 tega dokumenta. 

0_1.4 .2  Načrt gradbenih konstrukcij 
Obstoječe zunanje kopališče v Domžalah je dotrajano in zastarelo, zato ga želi investitor (Občina 

Domžale) prenoviti. V sklopu gradnje se odstranijo obstoječi objekti in nadomestijo z novimi. Tako je 

v sklopu novogradnje predvidena izgradnja velikega plavalnega bazena, malega bazena, vodna 

površina, tobogana, servisni objekt, spremljevalni prostori (gostinski lokal, garderobe, sanitarij,…) ter 

drugi manjši elementi v sklopu končne zunanje ureditve. V nadaljevanju so podrobneje opisani 

objekti obdelani v sklopu tega načrta.  
 

Predmet tega načrta so samo gradbene konstrukcije novih objektov, tako je potrebno načrt gledati 

kot celota skupaj z ostalimi načrti, ki so del projekta.  

 

Veliki plavalni bazen:  

Glavni objekt predstavlja veliki plavalni bazen dimenzij 25,0 x 50 m. Globina objekta znaša med 1,37 

m in 2,02 m. Nerjaveča (inox) bazenska školjka je predvidena kot pred izdelana po sistemu 

proizvajalca 'Myrtha pools' in ni predmet tega načrta. Bazenska školjka se vijačno (uvrtana sidra) 

pritrjuje na AB talno ploščo dimenzij 27,4 x 52,0 m in debeline 0,45 m. AB plošča se izvede v dveh 

nivojih z enakomernim prehodom med njima (Δ = 65 cm, l = 10,8 m), tako da sledi predvidenemu 

poteku dna bazena. Pod ploščo se izvede minimalno 30 cm utrjene tamponske grede (Ev2 > 100 MPa) 

in podložni beton debeline 20 cm. Plošča se izvede iz štirih med seboj podobnih polj, ki se pozneje 

povežejo z betonskimi ekspanzijskimi dilatacijami širine 70 cm ter tesnijo s tesnilnimi trakovi (npr.: 

Besaflex profil A ali AA). Ekspanzijske dilatacije se izvaja po zadostni starosti betona osnovnih 

betoniranih polj in se jih ustrezno obteži.  Za izvedbo betonske plošče se izdela projekt betona s 

tehnologijo in navodili izvedbe, ki se ga pošlje projektantu v pregled. Zgornja površina betonske 

plošče mora dosegati visoke nivoje geometrijske tolerance in ravnosti. Tako so dovoljena odstopanja 

2,0 cm, površina pa se strojno gladko izravna (podrobna navodila glede geometrijskih toleranc in 

gladkosti poda izdelovalec bazenske školjke). Večjo končno kvaliteto plošče se zagotavlja z ustrezno 

nego po betoniranju (projekt betona). Tesnjenje bazena proti AB plošči je predmet načrta izbranega 

izdelovalca bazenske školjke.    
 

Izbrani izdelovalec bazenske školjke mora izdelati svojo lastno dokumentacijo ter izvajalcu podati vsa 

potrebna navodila za pred dela, ki so potrebna za postavitev bazena.  

 

Mali bazen za učenje plavanja:  

Mali bazen je po načinu izvedbe zelo podoben velikemu bazenu, zato se vseh navodil in tehničnih 

rešitev ne navaja še enkrat, tako je potrebno gledati prejšnje poglavje.  



Bazen je pravokotne tlorisne oblike z dvema končnima krožnima izboklinama na enem koncu. Zunanji 

gabariti bazena tako znašajo 26,6 x 18,6 m. Globina bazena je 80 cm, na manjšem delu pa 35 cm. 

Izvedba AB talne plošče je podobna kot pri velikem bazenu, le da je debelina plošče 30 cm. Večja 

razlika je le pri stranicah bazena in med prekati bazena, ki se izvedejo AB parapetni zidovi. Končen 

izgled in vodotesnost bazenske školjke je tudi tu pred izdelano (Myrtha pools).    

 

Vodna ploščad:  

Vodna ploščad je objekt tlorisnih dimenzij 10 x 15 m. Globina ploščadi je na robu 0 cm, v sredini pa 30 

cm. AB plošča je debeline 30 cm in na robu ojačena z robnimi temeljnimi gredami. Predpriprava tal je 

podobna prej navedenemu, le da je zaradi plitve izvedbe potreben globlji izkop in večja debelina 

tamponske grede.   

 

Tobogan:  

Ob malem bazenu je predvidena postavitev tobogana. Iz prejetih shem se tobogan pritrjuje na dveh 

točkah. Tako je v sklopu tega načrta obdelan AB točkovni temelj b/l/h = 2,5 x 2,5 x 0,8 m v centru 

krožnega tobogana, ki sega pod dno temeljne plošče malega bazena. Iz temelja sega AB temeljni 

nastavek do predvidene kote zunanje ureditve, kjer se vijačno pritrjuje steber tobogana. Druga 

predvidena točka pritrditve tobogana je pod podestom le tega. Temelj se izvede kot AB jašek, ki 

hkrati služi kot temelj in strojniški jašek malega bazena. Jašek je tlorisnih dimenzij 3,0 x 5,0 m in višine 

2,8 m. Vsi AB elementi (plošča, stene in talna plošča) so debeline 30 cm, le v območju vpenjanja 

tobogana je plošča odebeljena na  50 cm. Temeljna tla se pripravi po enakem postopku kot prej 

navedeno.   
 

V času projektiranja točnih podatkov glede dimenzij in obremenitev na temeljna tla nismo uspeli 

pridobiti. Ko bo znan in izbran izdelovalec tobogana je potrebno ponovno preveriti lokacijo, dimenzije 

AB temeljev.  Izbrani izdelovalec tobogana mora izdelati delavniške risbe, ki jih pošlje projektantu in 

izvajalcu pred izvedbo temeljev (temelj tobogana je pod koto temeljne plošče malega bazena!). 

 

Spremljevalni prostori bazena:  

Na južni strani območja obdelave se izvede pritlični objekt, ki predstavlja vhod ter spremljevalne 

prostore (garderobe, sanitarije, gostinski lokal). Tlorisno gledano je objekt podolgovate pravokotne 

oblike tlorisnih dimenzij 54,8 x 8,8 m. Objekt je v celoti pritličen višine ≈4,10 m (od vrha do vrha 

notranjega tlaka). Glavno nosilno konstrukcijo predstavlja sistem AB sten debeline 20 cm in slopov 

dimenzij b/h  = 20/40 cm, ki so razporejeni po tlorisu objekta. AB plošča je ravna in debeline 25 cm. 

Plošča prekriva prostore in hkrati tvori zunanji nadstrešek na severni in vzhodni strani v dolžini  2,6 m 

(konzola). Objekt je temeljen na sistemu AB pasovnih  temeljev b/h = 60/80 cm pod nosilnimi 

stenami/slopi. Med temelji se izvede AB plošča debeline 15 cm. Temeljna tla se pripravi po enakem 

postopku kot prej navedeno (izkop do nosilnih tal z zamenjavo z uvaljano tamponsko gredo).   

 

Servisni objekt:  

Objekt predstavlja podaljšanje spremljevalnih prostorov na zahodni strani. Čeprav izgled kaže na en 

objekt je objekt v celoti ločen in dilatiran od spremljevalnih prostorov.  

Servisni objekt je razdeljen na podzemne rezervoarje na severni strani in strojnico na južni strani. 

Vkopani rezervoarji so tlorisnih dimenzij 17,45 x 14,10 m in skupne višine od 2,65 m do 3,80 m. 

Konstrukcija je zasnovana iz AB zgornje plošče debeline 30 cm, ki se naslanja na AB stene debeline 30 



cm in nato na AB temeljno ploščo enake debeline. Rezervoarji so zaradi tehnologije različnih višin 

(globin), zato prihaja do skokov v temeljni in stropni plošči. Zasipanje se lahko izbvede šele ko je 

izvedena stropna plošča. 

Strojnica je nadzemni objekt (nadaljevanje spremljevalnih prostorov) in je tlorisnih dimenzij 26,4 x 

8,8 m. Objekt je v celoti pritličen višine ≈4,85 m (od vrha do vrha notranjega tlaka), pri čemer je 

streha ravna, višinska razlika s spremljevalnimi prostori pa nastane zaradi delne vkopanosti. Nosilni 

sistem je zasnovan iz AB sten debeline 20 cm, ki potekajo po obodu in med prostori, AB stropne 

plošče debeline 25 cm, ki na severni strani tvori konzolni nadstrešek dolžine 1,6 m. Temeljenje je 

izvedeno na enotni talni plošči debeline 40 cm.    

Objekt je temeljen na AB talni plošči debeline 30 cm pod rezervoarji in AB talni plošči debeline 40 cm 

pod strojnico. Temeljna tla se pripravi po enakem postopku kot prej navedeno (izkop do nosilnih tal z 

zamenjavo z uvaljano tamponsko gredo). Posebno pozornost je potrebno posvetiti višinskim 

preskokom v temeljih, ki se izvedejo iz pustega betona ali kamenja v betonu v naklonu 45°.   
 

Konstrukcija je dimenzionirana v skladu s standardom Evrokod, in sicer SIST EN 1992 za beton in SIST 

EN 1998 za potres. 

Izbrani materiali v objektu zagotavljajo uporabnost, nosilnost in trajnost za projektirano življenjsko 

dobo. 

Preglednica 1: Tabela vgrajenih materialov za nosilne betonske elemente 

Element: 
Kvaliteta 

betona: 

Razred  

izpostavljenosti: 

Dmax 

[mm] 

Krovni  

sloj [mm] 

Kvaliteta  

armature: 

Podložni beton  C 25/30  XC2  32  /  / 

Temeljne plošče bazenov   C 30/37  XC2, XD2, XF1 PV‐II  22  50  B 500B 

Podzemni rezervoarji  C 30/37  XC2, XD2, XF1 PV‐II  22  50  B 500B 

Temelji prostorov  C 25/30  XC2, PV‐I  32  50  B 500B 

Stene prostorov   C 25/30  XC1  22  30  B 500B 

Stebri prostorov  C25/30  XC1  22  30  B 500B 

Stropne plošče  C 25/30  XC1  32  30  B 500B 

Temelji strojnice  C 30/37  XC2, XD2, XF1, PV‐II  22  50  B 500B 

Stene strojnice  C 30/37  XC2, XD2, XF1, PV‐II  22  30  B 500B 

Plošče strojnice  C 25/30  XC1  22  30  B 500B 

 

Vsi jekleni elementi konstrukcije, ki niso izpostavljeni vremenskim vplivom, so iz konstrukcijskega 

jekla kvalitete S235 J0. Za jeklene elemente konstrukcije, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom, se 

uporabi konstrukcijsko jeklo kvalitete S355 J2. Izpostavljene dele jeklene konstrukcije klorirani vodi se 

izdela iz ustreznega nerjavečega jekla (npr.: AISI 316). Ostale jeklene elemente se ščiti s cinkanjem in 

barvanjem (C4‐M SIST EN 12944‐2 in SIST EN 12944‐5).   

Leseni deli konstrukcije se izdelajo iz žaganega lesa C24 in lepljenega lesa kvalitete Gl24h. 



0_1.4 .3  Načrt elektro instalacij in elektro opreme 

Objekt se napaja z električno energijo iz nizkonapetostne plošče v transformatorski postaji. Priklop in 

meritve električne energije so predvidene na nizkonapetostni plošči. Meritve električne energije so 

zajeti v sklopu ločenega načrta transformatorske postaje.  

Priključna moč objekta je 345kW, glavne varovalke 3x500A. 

Inštalacija je predvidena v TN‐C‐S sistemu. 

V objektu je predvideno mrežno napajanje. 

Glavni razdelilnik R‐B je predviden v strojnici bazenske tehnike. Od tu je predviden rqazvod do 

posameznih razdelilnikov oziroma naprav. V objektu je zaradi električnih karakteristik strojnih in 

tehnoloških naprav predvidena kompenzacijska naprava. 

Razsvetljava je predvidena s svetilkami v LED tehniki. Prižiganje razsvetljave je predvideno delno s 

stikali, delno z IR senzorji, ter delno preko stikalne ure ter svetlobnega senzorja. 

Po objektu so predvidene splošne vtičnice ter vtičnice na delovnih mestih. Predvideni so tudi 

priključki za strojne naprave, tehnološke porabnike, pogone senčil, telekomunikacijske centrale, … 

Predvideno je napajanje strojnih inštalacij po podatkih projektanta strojnih inštalacij. 

Objekt je pred škodljivimi atmosferskimi vplivi ščiten s strelovodno inštalacijo. 

TK dovod in omarica sta zajeta v sklopu ločene mape TK priključka.  

V objektu so predvidene signalno komunikacijske inštalacije univerzalnega ožičenja, protivlomne 

inštalacije, video domofonske inštalacije, inštalacije ozvočenja, SOS inštalacije in inštalacije kontrole 

dostopa in odpiranja garderobnih omaric. 

Izvedba inštalacij v posameznem prostoru je prilagojena glede na možnost izvedbe, nadometno, 

podometno oziroma vloženo v betonski plošči. 

 

   



0_1.4 .4  Načrt strojnih instalacij in strojne opreme 
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TEHNIČNO POROČILO 

UVODNI DEL 
Ta načrt strojnih inštalacij in strojne opreme je sestavni del celotnega projekta za obnovo 
kopališča Domžale. Načrt obravnava vhodni objekt z barom in garderobami.  
Kot osnova projektu so služile arhitekturne podloge arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar. 
 
V tem načrtu so obravnavane le inštalacije za vhodni objekt in bar ter vodovodne cevi do 
dezinfekcijskih bazenov. 
Stavba je gradbeno zasnovana tako, da so izpolnjene zahteve o racionalni rabi energije iz 
Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10), kar je utemeljeno v 
elaboratu URE – skladno s 17 členom imenovanega pravilnika. 
 
Notranje strojne inštalacije in strojna oprema zajemajo inštalacijo notranjega vodovoda z 
vertikalno kanalizacijo, centralnega ogrevanja in hlajenja ter  prezračevanja in izvedbo 
priključka na javno vodovodno omrežje. 
 

OPIS INŠTALACIJSKIH DEL IN NJIHOVIH FUNKCIJ 

1.1. NOTRANJA VODOVODNA NAPELJAVA 
 
Izračun vršnega pretoka pitne vode, upoštevajoč DIN 1988, 3. del (12.88), je 
naslednji: 
 

Sanitarni element Število Iztočni Temp. 

Vršni 
pretok 
vode   Zmnožek   

    tlak vode Vt Vh Vtxn Vhxn 

  n bar t  (oC) l/s l/s l/s l/s 
stranišče s kotličkom 17 0,50 10 0,00 0,13 0,00 2,21
pisoar 7 1,00 35 0,00 0,12 0,00 0,84
umivalnik 12 1,00 35 0,07 0,07 0,84 0,84
pomivalno korito 4 1,00 35 0,07 0,07 0,28 0,28
kad   1,00 35 0,15 0,15 0,00 0,00
varnostni tuš 0 1,00 35 0,00 0,15 0,00 0,00
tuš 7 1,00 35 0,15 0,15 1,05 1,05
trokadero 1 1,00 10 0,00 0,15 0,00 0,15
pralni stroj 1 1,00 10 0,00 0,15 0,00 0,15
pomivalni stroj 1 1,00 10 0,00 0,15 0,00 0,15
iztočni ventil DN 15 2 1,00 10 0,00 0,07 0,00 0,14
SKUPAJ:           2,17 5,81

Vršni pretok 

Vs=0,25(VR)0,65 +1,25 (l/s) DN v (m/s) 

topla voda: 1,66 l/s 40 1,324567 

hladna voda: 2,03 l/s 50 1,036745 

SKUPAJ: 2,21 l/s 7,97 m3/h 50 1,128339 
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Skupni vršni pretok hladne pitne vode, znaša 7,97 m3/h in je merodajen za določitev velikosti 
vodomera in zunanjega cevovoda. 
 
Vodovodna napeljava je preko vodomera DN 40 priključena na javno mestno vodovodno 
omrežje. Priključek je obdelan v svojem poglavju. 
 
Za glavnim vodomerom se skladno z standardom DIN 1988, 2. del (12.88) namestijo še 
samočistilni fini filter, katerega čiščenje je samodejno v nastavljenih časovnih intervalih. Filter 
zagotavlja zahtevano čistost vode in ima proste odprtine v vložku med 105 in 135 m.  
 
Od vodomernega jaška dalje pri pripravi vode v tehničnem prostoru in dvižnih vertikalah so 
uporabljene cevi  po EN 10240 kvalitete A.1. vroče globoko cinkane srednje težke navojne 
cevi po EN 10255 za PN 10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz vroče cinkane temprane 
litine po EN 10242 ter teflonskim tesnilnim materialom.  
 
Cevni razvodi hladne in tudi tople vode potekajo v izolacijski plasti tal, nad AB ploščo. Ti 
razvodi in priključki so izdelani iz večplastnih gibljivih cevi in spojnih ter oblikovnih kosov s 
spajanjem z zatiskanjem.  
 
Cevi hladne in tople vode, ki so vodene v stenskih utorih in/ali v tlaku, morajo biti ustrezno 
izolirane, za kar je predvidena zaščitna in toplotna izolacija z zaprto celično strukturo, 
debeline 4 mm.  
 
Topla pitna voda za bar se pripravlja s kompaktno samostoječo toplotno črpalko z 
zalogovnikom volumna 300l. Ta topla voda je namenjena uporabnikom v delu objekta kjer se 
nahaja lokal in obratuje celotno leto. Priklop hladne vode je potrebno izvesti skladno s 
predpisom DIN 1988, 2. del (12.88). 
 
Toplotna črpalka ogreva sanitarno vodo posredno preko toplotnega menjalnika izdelanega 
skladno s sanitarno-higienskimi zahtevami Tehničnih ukrepov za znižanje okužb z legionelo 
DVGW: Delovni zvezek W551 (julij 2004), ki zahteva segretje vode na temperaturo 70 °C za 
čas trajanja najmanj 3 minute. Načrtovani sistem deluje tako, da se sveža hladna voda ali topla 
voda v hranilniku segreje na 70 °C v hranilniku preko el. grelnika (el. grelnik je namenjen tudi 
pokrivanju morebitnih konic ali gretju v sili ob izpadu TČ), kjer se zadrži pri tej temperaturi za 
več kot 3 minute (načrtovano 10 minut). Bakterije legionele so pri tej temperaturi in času 
izpostavitve pomorjene. Hranilnik bo izdelanega iz nerjavne pločevine in ustreza zahtevam po 
DVGW-VP 670, ter opremljen z odprtino za čiščenje in nadzor. Za obtok vode skrbi obtočna 
črpalka, ki deluje nenehno.  
Pri vršnem odvzemu vode se ta vroča jemlje iz gornjega dela zbiralnikov, hladna pa vstopa 
vanju v spodnjem delu. 
Za potrebe tušev in sanitarij za bazenske goste je nameščen hranilnik tople sanitarne vode 
volumna 950l. Zbiralnik se ogreva preko sončnih zbiralnikov skupne površine 13,8 m2. 
Zbiralniki so nameščeni na strehi objekta. Ta priprava tople vode se uporablja le v poletnih 
mesecih ko je bazen v uporabi. Hranilnik STV ima nameščen še dodatni električni grelnik 6kW. 
Priklop hladne vode je potrebno izvesti skladno s predpisom DIN 1988, 2. del (12.88). 
 
Za ustrezno kemično pripravo vode je kot zaščita pred izločanjem apnenca na prenosnih 
površinah toplotnih menjalnikov in cevnega sistema predvidena galvanska nevtralizacija. 
 
Vsi cevovodi vodovodne napeljave so položeni s padcem 0,05-0,10 % proti vertikalnim 
priključkom ali pa iztočnim mestom. Vodovodna napeljava mora biti po končani izvedbi in 
pred zazidavo utorov in prebojev preskušena na tlak s hladno vodo, tlaka 1,5 krat višjega od 
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najvišjega delovnega tlaka, oziroma v tem primeru 10 bar, o čemer mora biti voden zapisnik. 
Po uspelem tlačnem preskusu je izvesti izpiranje cevovodov, pri čemer mora biti v 
posameznih cevovodih dosežena hitrost vsaj  0,5 m/s, kot to sledi iz tabele 10. DIN 1988, 2. 
del (12.88). Nadalje je namestiti sanitarno opremo in iztočno armaturo, katero je nastaviti 
praviloma na iztočni tlak 50-100 kPa. 
 

1.2. NOTRANJA VERTIKALNA KANALIZACIJA 
Vršni pretok fekalne kanalizacije: 
 

sanitarni element priključna 
odtočna 
vrednost 

nazivna 
velikost 

število zmnožek 
števila in 

priključnih 
odtočnih 
vrednosti  

- Aws DN N n*Aws 

- l/s mm - l/s 

ročni umivalnik 0,5 40 12 6 

pomivalno korito 1 50 4 4 

kopalna kad 1 50 0 0 

pršna kad 1 50 7 7 

pisoar 0,5 40 7 3,5 

straniščna školjka 2,5 100 17 42,5 

bide školjka 0,5 40 0 0 

priključek P.S. 32 1 7 1 1 

podni sifon 50 1 38 4 4 

Seštevek      68 

vršni pretok (l/s)     4,12 

nazivna dimenzija     DN 150 

Fekalna kanalizacija je vodena ločeno od meteorne kanalizacije. Izvedba priključkov fekalne 
kanalizacije od sanitarnih elementov do vertikal je izvedena po SIST EN 12056-1 in -2: 2001 
in predvideva cevi iz umetne mase s spajanjem z obojkami po DIN 19538 vrsta PVC-C. 
Kanalizacijske cevi, ki so v celoti vodene podometno in v tlaku, je polagati gole, in jih ni 
potrebno izolirati. Kanalizacijski dvižni vodi in pa zbirni horizontalni vodi fekalne kanalizacije, 
vodeni pod stropom kletne etaže, pa so predvideni iz lahkih litoželeznih SML cevi in 
oblikovnih kosov po DIN 19522, 1. del s spajanjem z objemno spojko z gumijevim tesnilom. 
Vse kanalizacijske cevi nazivne velikosti do vključno DN 100 je speljati v najmanjšem 
dovoljenem padcu 2 % v smeri odtekanja. Najmanjši dovoljeni padec za cevi DN 125 in 150 
pa znaša 1,5 %, za DN200 pa 1%. 
 
Kanalizacijski vodi morajo imeti kontrolne revizijske odprtine predvidene najmanj na 
naslednjih mestih: na začetku zbirne mreže več priključkov v vrsti, pred prehodom 
navpičnega voda v vodoravnega, pri vodoravnih vodih do vključno nazivne velikosti DN 125 
na vsakih 20 m, oziroma pri večjih velikostih na 40 m, in pred izstopom iz objekta. 
 
Kanalizacijsko napeljavo je po končani izvedbi potrebno preskusiti na pretok in tesnost, o 
čemer je potrebno sestaviti zapisnik.  
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Lokacije in število sanitarnih elementov  je določeno v načrtu arhitekture, pri čemer je 
dogovorjeno, da so biti vsi elementi 1.A. kvalitete, iz sanitarne keramike, bele barve in 
konzolne izvedbe.  
 

1.3. OGREVANJE 
Toplotni izgube objekta so določene na podlagi SIST EN 12831 (02.04) z ustreznimi notranjimi 
temperaturami med 15 in 22 °C. V izračunu so upoštevane U-vrednosti vgrajenih gradbenih 
elementov, kot so podane s strani načrtovalca gradbene fizike. Toplotni dobitki za pisarniške 
prostore, ki se hladijo v poletnem obdobju, so določeni po nemških smernicah VDI 2078 
(07.96) z upoštevanjem maksimalne zunanje temperature 33 °C pri 38 % r.v. in notranje 
temperature največ 26 °C pri 50 % r.v. V določitvah so upoštevani ocenjeni notranji toplotni 
dobitki razsvetljave, zaposlenih in ocenjene tehnološke opreme ter zunanje senčenje steklenih 
površin z žaluzijami.  
 
Računska izhodišča: 
 
1.Koeficienti toplotnih prehodnosti: 
 -zastekljena fasada: Us,f = 1,1 W/m2K 
 -zasteklitev z okvirjem: Uok = 1,1 W/m2K 
 -masivna fasada: Us,f = 0,28 W/m2K 
 -streha – pohodna in nepohodna: Ustr = 0,2 W/m2K 
 -pod v pritličju: Upod = 0,35 W/m2K 

-korekcijski faktor toplotnih mostov – že zajet v gornjih koeficientih 
 
2.Podnebni podatki za lokacijo: 

-projektna zunanja temperatura: z,p = -13°C 
 
3.Normirane temperature po prostorih: 
 -lokal 20 °C 

- sanitarni prostori: n = 20 °C- kopalnice: n = 24 °C 
-neogrevani pomožni prostori (pomožno stopnišče): n = 15 °C 

 
Pri zagotavljanju učinkovite rabe energije je s stališča trajnostne gradnje potrebno upoštevati 
celotno življenjsko dobo stavbe. Cilji načrtovanja inštalacij so kakovostni bivalni in delovni 
pogoji. Kar dosežemo z naravno in/ali umetno osvetlitvijo, z mehanskim prezračevanjem z 
visoko stopnjo vračanja odpadne toplote ter s kakovostnim ogrevanjem ter poletnim hlajenjem. 
Vire energije je treba uporabljati smotrno. Poleg ostalih lastnosti, ki naj bi jih materiali 
izpolnjevali s stališča trajnostne gradnje, morajo biti kakovostni izdelki tudi kakovostno vgrajeni 
ter zagotavljati zračno tesnost do največ 1,5 urnih izmenjav pri tlačni razliki 50 Pa med 
notranjostjo in zunanjostjo objekta. 

 

Izračun potreb po toploti za ogrevanje: 

    
Izračun 
površine   Izračun toplotnih izgub   Potrebna 

Ozna Dolžina, Višina Površina Površina k temp. t.k Izguba toplota 

ka širina     izračun   razlika   toplote Q0 Qh=Q0+Qp

          W W   

  (m) (m) (m2) (m2) m2 t0 m2 W W 

Lokal             
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          SKUPAJ 7027,2 W 

P= 101,00 V= 282,8 tn = 20 0C, tz = -13 0C 
T     101,00 101,00 0,35 15 5,25 530,3 W 
T     101,00 101,00 0,2 33 6,6 666,6 W 
SS 15,8 3,6 56,88 56,88 1,1 33 36,3 2064,7 W 
JS 15,8 3,6 56,88 56,88 1,1 33 36,3 2064,7 W 
VS 6,45 3,6 23,22 23,22 1,1 33 36,3 842,9 W 
ZS 6,45 3,6 23,22 23,22 0,28 33 9,24 214,6 W 

Q0 =               6383,8 W 
Št. 
izmenjav 
zraka:   n = 0,2 Qp = .V.cp.(tz-tn)  =   643,4 W 

Količina svežega  zraka V = 56,56 m3/h          

 

Za vir ogrevanja bo služila toplotna črpalka zrak - zrak po VRV sistemu in bo namenjena tako 
hlajenju kot ogrevanju. Imela bo 5 notranjih enot. 
 

1.4. VRF SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA 
Kot vir ogrevalne energije pozimi in osnovni vir hladilne energije poleti, je izbrana VRV 
(Variable Refrigeration Volume ) sistem -  toplotna črpalka / hladilnik  toplotne moči 13,6kW in 
hladilne moči 12,1kW. Postavitev zunanjih enot se izvede na strehi objekta ob upoštevanju 
varnostnih predpisov za hladilne naprave VBG 20 (1.93). Zvočni tlak, ki ga povzročajo zunanje 
enote, naj bi bil nižji, oziroma enak kot je dopustni nivo zvočnega tlaka na prostem. Po Uredbi 
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05) je omejen ponoči na 48 
dB(A) in podnevi na 58 dB(A), pri čemer so upoštevane omejitve III-poslovno območje. 
 
Zunanje enote morajo biti izdelane in opremljene skladno z nemškimi varnostnimi predpisi za 
hladilne naprave VBG 20 (1.93). Cevovod hladiva sistema VRV, predvideno je ekološko 
sprejemljivo HFC hladivo R 410a, dopušča medsebojne razdalje do 100 m in višinsko razliko v 
primeru zunanje enote nad notranjimi brez izdelave oljnih sifonov 50 m, v nasprotnem pa 40 
m.  
 
Notranje enote ločljivega, z večjimi notranjimi enotami sestoječega se hladilnega VRV sistema, 
so vse predvidene stenske s tipsko masko v pomožnih prostorih ter stropne v prosturu lokala. 
Vse enote imajo  elektronski nadzorni ventil za nadzor pretoka hladiva v odvisnosti od hladilne 
obremenitve posameznega prostora.  
 
Cevno povezavo je izvesti v stropu ali steni iz bakrenih cevi po DIN 8905, kvalitete SF-Cu 
(brez vsebnosti kisika in razmaščene), ki se uporabljajo v hladilni tehniki. Cevi se med seboj 
spajajo s trdim spajkanjem, najbolje v zaščiti N2. Za odcepe je potrebno uporabljati izključno 
tovarniško izdelane kose. Pri spremembah smeri cevovodov, se lahko izdela lok iz same cevi, 
pri čemer je paziti, da radij krivljenja ni manjši od 3,5. Po končani izvedbi cevovodov in 
uspelem tlačnem preskusu z dušikom tlaka 24 bar (brez notranjih in zunanjih enot), je izvesti 
vse faze izsuševanja inštalacije, ki zajemajo: 
1. faza: Sistem se vakumira na tlak manjši od 100 Pa (1 mbar). Vakumiranje naj traja po 

možnosti nekaj ur. Čim daljše je vakumiranje, tem več zraka in vlage je potegnjeno iz por 
materijala. Pri tem je paziti, da so vsi vgrajeni elementi (ventili) v cevovodu odprti. Parni 
tlak vode znaša pri 20 C 23 mbar in pri 5 C 9 mbar. 
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2. faza: V tako vakumirano inštalacijo se spusti dušik do tlaka 1 bar. Pod temi pogoji je dušik 
v plinastem stanju in veže nase preostalo vlago. S tem je omogočeno nadaljnje 
izsuševanje inštalacije. 

3. faza: Inštalacija se ponovno vakumira z namenom odstranitve dušika, vezanega z vlago in 
pomešanega z zrakom in drugimi plini. 

4. faza: Ponovi se druga faza s čistim dušikom. 
5. faza: Ponovi se tretja faza. Napeljavo je pustiti pod vakumom pri absolutnem tlaku 1 mbar 

v trajanju 24 ur, pri čemer tlak ne sme narasti za več kot 0,5 mbar, kar pomeni, da je 
napeljava tesna in izsušena. V kolikor tlak naraste pri 20 C nad 23 mbar, oziroma pri 5 C 
nad 9 mbar, pa to pomeni, da inštalacija še ni izsušena, in je potrebno vakumiranje 
nadaljevati. 

6. faza: Inštalacija se napolni s predvideno količino hladiva R 407c, deloma iz zunanjih enot, 
doda se računsko predvidena količina okoli 40 kg. Zaradi zaščite inštalacije pred vlago je 
najbolje spuščati hladivo v inštalacijo preko filternega sušilnika visokega učinka. Polnjenje 
je izvesti v tekočem stanju preko polnilnega ventila s trnom na tekočinskem vodu pred 
filternim sušilnikom. Nato je dopolnjevati inštalacijo na kompresorskem sesalnem 
priključku, ki je predviden za ta namen. Med polnjenjem se jeklenko lahko postavi v posodo 
z vodo max. 40 C. Hladilni kompresor naj bo med polnjenjem v pogonu. PRI VSEH TEH 
DELIH JE OBVEZNO UPOŠTEVATI NAVODILA PROIZVAJALCA OPREME, KI IMAJO 
VEČJO TEŽO OD TEGA OPISA! 

 
Odvod nastalega kondenza se iz lovilnih korit notranjih enot vodi v meteorno kanalizacijo na 
prostem. Predvidene so PVC cevi. Te cevi je možno voditi z minimalnim padcem 0,5-1,0 %.  
 
Kot izolacija cevi hladivnega ali ogrevnega medija je predvidena pena iz sintetičnega kavčuka 
z zaprto celično strukturo, težko gorljiva – z neprestano kontrolo po DIN 4102-B1 oz. po EN 
13505-1, toplotno prevodnostjo  < 0,036 W/mK pri 0 °C, koeficientom upornosti proti difuziji 
vodne pare  > 3000, debeline 10 mm. Izolacija mora biti lepljena na cev s specialnim lepilom, 
ki zagotavlja homogeno strukturo in varen spoj. Pritrjevanje cevovodov mora biti izvedeno 
preko izolacijskih vložkov, da so preprečeni toplotni mostovi in s tem rosenje izolacije. Izolacija 
cevovodov so na prostem še dodatno premazani in na ta način zaščiteni pred sončnim 
sevanjem in vlago s posebno barvo proizvajalca izolacije. 
 
Zasnova sistema upošteva izvedbo, ki omogoča racionalno izrabo električne energije, varstvo 
okolja ter investicijsko in obratovalno ekonomičnost in zanesljivost.  
 
Ventilatorski konvektorji so stropne/stenske izvedbe, opremljeni s toplotnimi menjalniki, 
povezane skupaj z ventilatorji v priključno elektro škatlico konvektorja. V vsakem posameznem 
prostoru je predvideno temperaturno tipalo s prigrajenim stikalom za izbiro intenzivnosti vrtenja 
ventilatorja in izklopa po več ventilatorskih konvektorjev skupaj, ki so vezani na priključne 
elektro škatlice konvektorjev. V večjih prostorih, kjer je število konvektorjev večje od treh, sta 
predvidena po dva ali več stenskih tipal. Lokacija tipal je predvidena ob stikalu za luč ob vratih. 
 
Zatesnitev prehodov skozi požarne sektorje mora biti skladno s SZPV 408 oz. SIST EN 1366-3 
Napeljave skozi meje požarnih sektorjev morajo potekati skozi:  požarno zatesnjene odprtine. 
Požarna odpornost prehodov kablov in cevi mora biti enaka požarni odpornosti, ki je 
zahtevana za element, skozi katerega prehaja napeljava, pz.  znotraj inštalacijskih jaškov in 
kanalov iz negorljivih materialov, katerih požarna odpornost skupaj s požarno odpornostjo 
vseh zapornih elementov odprtin mora biti enaka požarni odpornosti, ki je zahtevana za 
element, skozi katerega prehaja napeljava. 
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Tlačna opreme mora biti skladna  s Pravilnikom o tlačni opremi (Ur. list RS, št. 15/02, 47/02, 
54/03 in 114/03) na podlagi direktive EU 97/23/ES 
 
Od pravilne namestitve in izvedbe podpor, obešal, vodil in fiksnih podpor je odvisna 
obratovalna varnost cevovoda in drugih naprav. Podporne konstrukcije morajo ustrezati 
nastopajočim statičnim in dinamičnim obremenitvam. Podpore morajo biti izvedene tako, da ni 
potrebno nobeno vzdrževanje in, da oslabitve materiala zaradi eventualne korozije ne ogrožajo 
nosilnosti. Funkcija podpore mora ostati tudi po daljšem obratovanju nespremenjena. 
Vse podpore morajo biti protikorozijsko zaščitene in obarvane z vremensko obstojnimi 
premazi. Po končani montaži cevovodov je treba preveriti pravilnost lege in funkcije podpor. Pri 
tem morajo biti cevovodi napolnjeni z vodo. 
Pred vgradnjo fiksnih točk je treba statično preveriti gradbene elemente na katere bo fiksna 
točka pritrjena in pridobiti soglasje nadzornega organa za gradbena dela oziroma zahtevati, da 
se gradbeni del izvede po navodilih izvajalca strojnih instalacij. 
 
Večino instalacij je nameščene v zaprtih ogrevanih prostorih kjer ni nevarnosti zmrzovanja.  
 
Po uspešnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiše nadzorni organ. 
 
Cevne napeljave in vse elemente napeljav ter naprav se po končanih delih označi z 
označevalnimi tablicami v uveljavljeni mednarodni barvni skali posameznega medija skladno s 
standardom DIN 2403. 
 

1.5. PREZRAČEVANJE LOKALA 
Za načrtovanje prezračevanja je upoštevan Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb 
(Ur.l. RS, št. 42/02), ki v 8. členu, odstavek 5, zahteva načrtovanje sistema prezračevanja po 
DIN 1946, 6. del.  
Prezračevalne in klimatske naprave bodo usklajene s Pravilnikom o prezračevanju in 
klimatizaciji stavb (Ur.l. RS, št. 42/02) in z Zahtevami za prezračevalne naprave DIN 1946, 2. 
del (1.94).  
 

NAPRAVA  KOLIČINA 
ZRAKA 

  

LOKACIJA NAMEN 

KN1 1500 m3/h Pod stropom strojnice 
Prezračevanje 
lokala 

 
Klimatske naprave morajo biti opremljene s sistemom za povratek odpadne toplote, ki 
ustreza Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10).  
Količina zunanjega zraka se določi glede na talno površino stanovanja  in mora znašati 
najmanj 1,5 m3/h na kvadratni meter talne površine prostora, brez upoštevanja drugih virov 
onesnaževanja zraka.  
 
Z uporabljenim sistemom prezračevanja se prepreči pretok zraka iz bolj obremenjenih 
prostorov (npr. kuhinje, sanitarije, ...) v ostale prostore. V času odsotnosti ljudi v prostorih 
stavbe, ki so namenjeni za delo in bivanje ljudi, je treba zagotoviti in vzdrževati izmenjavo 
zraka najmanj n = 0,2 h-1 za odstranitev emisij iz stavbe in preprečitev drugih škodljivosti (npr. 
kondenzacije).  
 
Tehnična rešitev prezračevanja je zasnovana z lokalno nameščenimi prezračevalnimi 
napravami z vgrajeno rekuperativno enoto za predpripravo svežega zraka in zmanjšanje 
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vpliva hladnega jedra.  Klimatska naprava bo opremljena s ploščnim rekuperatorjm z 
izkoristkom nad 80%. Zajemanje toplote s pomočjo regeneratorja glede na vrsto odvodnega 
zraka (vonjave iz sanitarnih prostorov in kuhinj) ne bi bila ustrezna tehnična rešitev. 
Elektronski regulatorji pretoka lahko pri tem zagotavljajo samo nespremenljivo (najmanjšo) 
potrebno količino zunanjega zraka, ali pa se ta tudi povečuje v odvisnosti od dejanske 
odvodne količine oziroma kvalitete zraka v prostoru (CO2). Odtok zraka pa se izvaja na 
podoben način preko odvodnih ventilov v sanitarnih in drugih pomožnih prostorov, pri čemer 
se količina prav tako vodi. 
 
Vsaka naprava ima vgrajena filtra F5 oziroma G4 po EN 778 na vstopnih straneh zunanjega 
in zavrženega zraka, sistem za rekuperacijo toplote in ventilatorja za dovod oziroma odvod 
zraka. Naprava ima toplovodni grelnik zraka nameščen ob napravi. Posluževanje ima vsaka 
naprava predvideno s svoje spodnje strani oziroma s strani. Priključene so na kanala za 
zajem zunanjega in zavrženega zraka in na kanale za dovod in odvod iz prostorov. 
Prezračevalno-klimatske naprave so električno vezane na lastne elektrokomandne omare z 
vgrajenimi samozadostnim regulacijami delovanja z vzdrževanjem temperatur zraka v 
prostorih ali kanalih odvodnega zraka. Elektrokomandne omare s stikali so nameščene na 
stenah posameznih prostorov. V sistemih niso vgrajeni kanalski dušilniki zvoka, saj naravno 
dušenje zvoka v kanalskih sistemih zadošča. 
 
Glavni zračni kanali za dovod in odvod zraka se izdelajo iz pocinkane pločevine debeline po 
prEN 1505, oblike »F« (vzdolžno zarobljeni), med seboj spojeni prednostno prirobnično, na 
mestih pa, kjer je potrebno ohranjanje višine, pa s »S« pasom. Posamezni deli se izdelajo tudi 
iz zračnih cevi ustrezne velikosti. Vtočni kanali so znotraj prostorov izolirani z lepljenimi 
ploščami iz sintetičnega kavčuka debeline 10 mm, ki ima zaprto celično strukturo, ki je težko 
gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 
4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno 
prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s 
koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000. Pocinkani zaključni deli dovodnih in 
odvodnih zračnih kanalov in cevi nad streho so na prostem izolirani z mineralno volno debeline 
5 cm, z zunanje strani zaščiteno z Alu folijo, kar predstavlja predvsem toplotno zaščito. Vsi 
spoji so prelepljeni s samolepljivim Alu trakom.  

1.6. PREZRAČEVANJE BAZENSKE STROJNICE 
Za prezračevanje prostora PR-1 in PR-2 kjer se nahaja oprema za pripravo bazenske vode 
je potrebno bilo izdelati prezračevanje. V vsak prostor se namesti odvodni ventilator in sicer 
za prostor PR-1 z pretokom 2000m3/h in za prostor PR-2 z pretokom 1500m3/h. Odvod zraka 
je voden na streho. 
Za zajem zraka se v vratih vgradijo rešetke. 
 

1.7. OGREVANJE BAZENSKE VODE 
Za potrebe tehnologije in sicer gretja bazenske  je potrebno namestiti toplotno črpalko. Ta bo 
delovala v režimi 45/38oC. Nameščena bo na strehi nad strojnico bazenske tehnike. Ta načrt 
zajema le namestitev toplotne črpalke do priklopa na toplotne menjalnike v strojnici. 
Toplotna črpalka bo kompaktne izvedbe in opremljena s vsemi varnostnimi napravami kot 
tudi obtočnimi črpalkami. Izdela se le priklop na toplotni menjalnik v strojnici in cevno 
povezavo iz jeklenih cevi, ki jih je potrebno toplotno izolirati in zaščititi izolacijo. 
Toplotna moč črpalke bo 658,3 kW. Električna priključna moč pa 165,7kW ; 3x400V. 
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1.8. CEVNE POVEZAVE DO DEZINFEKCIJSKIH BAZENOV 
V okviru tega načrta je potrebno položiti cevno povezavo iz PE cevi med priključki iz strojnice 
bazenske tehnike do dezinfekcijskih bazenov. Ta povezava oskrbuje bazene s dezinfecirano 
vodo. 
 

1.9. PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA VODOMERNEGA JAŠKA IN OSKRBA S 
PITNO VODO STROJNICE BAZENSKE TEHNIKE 
 
V okviru načrta je potrebno prestaviti obstoječi vodomerni jašek s vodomerom DN100. Pri 
prestavitvi je potrebno izvesti povezave na obstoječe priključke in pa izdelati novo razvod do 
pitnikov in tušev ob dezinfekcijskih bazenih. Na ta vodomer se priklopi tudi porabniki v 
bazenski tehnici. Povezava se izvede preko cevnega ločevalnika. 
 

VODOVODNI PRIKLJUČEK 

Osnove za projektiranje 
Novogradnja se priključi na javno vodovodno napeljavo, vršna poraba znaša 2,06 l/s. 
 

 Velikost priključkov 
Glede na podatke o vršni porabi objekta, ki znaša 2,06 l/s oz. 7,4 m3/h izberemo vodomer 
DN40 z Qn=10m3/h. 
 
Priključni cevovod bo dimenzije d63, kjer je pri pretoku 7,4m3/h hitrost vode 1,04m/s. 
 

Tlačni padec  

Št. Odseka L Ksi 
vol. 
pretok DN w L*R+Z 

  m   m3/h   m/s Pa 
Odsek 1 DN50 18,00 5,00 7,4 55,10 0,86 21228,27 
Odsek 2 DN50 4,00 2,00 6 55,10 0,70 17002,24 
Odsek 3 DN40 5,00 2,00 3 44,10 0,55 16834,44 
Odsek 4 DN25 5,00 2,00 1 29,20 0,42 16709,53 
Odsek 5 DN15 5,00 2,00 0,5 15,80 0,71 19444,29 
oprema           5000,00 

geodetska višina :      3 m   29419,8 
Celotne izgube         skupaj [Pa]: 125638,57 

          skupaj[bar]: 1,25 
 
 
Ocenjen tlačni padec od vodomernega jaška do iztoka na najbolj oddaljeni pipi znaša 125,6 
kPa ali 1,25 bar z upoštevanjem geodetske višine 3 m. Tako imam tudi na najbolj kritičnem 
mestu na voljo dovolj tlaka ob vstopnem tlaku min 3bar. 
 

Opis priključka 
Obravnavan objekt bo na javno vodovodno omrežje priključen preko vodomernega mesta. 
Priključek d63 se izvede z vgradnjo T kos iz NL za njim se vgradi  zaporni element z cestno 
kapo in nadaljuje  s cevjo PE100 d63 do  vodomernega jaška. 
 
Lokacija je prikazana na prilogi situacija vodovodnega priključka.  
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Materiali elementov vodovoda 
Materiali, iz katerih so izdelani elementi vodovoda, vključno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, ne 
smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na kakovost vode, kar mora 
biti potrjeno z ustreznimi dokazili.  
 
Za nove vodovode, ki so enaki ali večji od DN 80 oziroma nad d 90, se smejo uporabljati 
izključno elementi vodovodov, izdelani iz nodularne litine (NL) z natezno trdnostjo, ki ni nižja 
od 400 N/mm2.  
 
Za priključne vodovode do vključno DN 50 oziroma d 63, pa se uporabljajo cevi iz polietilena 
(PE) z minimalno zahtevano trdnostjo 10 Mpa.  
 

Tehnična izvedba vodovoda 
Priključna cev mora biti izvedena v padcu, v smeri proti priključku na javni vodovod zaradi 
odzračevanja. Padec proti objektu je dopusten le v primeru, ko je zagotovljeno odzračevanje 
prek zračnikov, vgrajenih na javnem vodovodu. 
 
Sprememba nivelete priključne cevi do vključno DN 80 mm se zaradi poteka drugih 
komunalnih vodov lahko spremeni do ± 1 m od osnovne linije brez vgradnje zračnikov ali 
blatnikov. Priključna cev naj poteka pravokotno na objekt ali vzporedno z objektom. V tem 
primeru naj bo odmik priključne cevi od objekta v mejah 1–2 m.  
 
Priključna oziroma zaščitna cev mora biti na območju, kjer je vgrajena v teren, položena na 
peščeno posteljico debeline 10 cm iz dvakrat sejanega peska ter obsipana in zasipana s tem 
materialom v višini najmanj 10 cm nad temenom cevi. 
 
Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi 
obvezno vgrajen opozorilni trak s kovinskim vložkom in napisom “POZOR VODOVOD”. 
Priključna cev do vključno DN 50 (d 63) mora biti obvezno vgrajena v zaščitni cevi. Material 
zaščitne cevi je PE z minimalno tlačno stopnjo PN6. 
Velikost zaščitne cevi: 
– za priključno cev do DN 50 (d 63) je velikost zaščitne cevi najmanj d 110. 
 
Zaščitno cev je glede na vrsto materiala priključne cevi možno vgrajevati tudi v največ treh 
krivinah, katerih polmer je določen s pogojem proizvajalca cevi. 
 
Prostor med notranjo steno zaščitne cevi in zunanjo steno vodovodne cevi mora biti elastično 
zatesnjen zaradi preprečitve vdora vode v merilno mesto. 
 
Prehodi zaščitne cevi med stenami objekta in pri vstopu v merilno mesto morajo biti trajno 
elastično zatesnjeni. 
 

Tlačni preizkus 
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj se izvede 
tlačni preizkus na vodovodni instalaciji (na vseh odsekih) z vodnim tlakom, ki je 1,5 
krat večji od delovnega tlaka, vendar ta ne sme biti manjši od 10 bar. Pred izvedbo tlačnega 
preizkusa je potrebno zagotoviti, da se temperatura napolnjene vode izravna s temperaturo 
okolice. Temperaturno izravnavo je potrebno upoštevati s t.i. čakalno dobo po vzpostavitvi 
preizkusnega tlaka. 
 
Tlačni preizkus velja kot uspešno zaključen, če se preizkusni tlak po 2 urah ne zniža za več 
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kot 0,2 bara. 
Po opravljenem tlačnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo nadzorni organ 
upravljalca, izvajalec tlačnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda. Zapisnik o 
uspešno opravljenih tlačnih preizkusih je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije. 
 

Dezinfekcija 
Po zaključku gradnje je treba vodovode in priključke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati 
po določilih poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in 
po navodilih, potrjenih od IVZ. 
 
Dezinfekcijo izvaja pooblaščena organizacija. 
 
V primeru, ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s 
sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna. 
 
Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno-kemično 
analizo v primernem časovnem presledku. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. 
Na podlagi tega potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje. 
 

ZAKLJUČEK 
Po končanih delih bo potrebno izvesti preskusni zagon vseh sistemov in naprav in izvedene 
meritve njihovih zmogljivosti. O vseh poskusih in nastavitvah bo potrebno sestaviti zapisnike. 
Izvesti bo potrebno tudi meritve mikroklimatskih pogojev v prostorih in sicer samo za zimsko 
obdobje ter meritve šumnosti v prostorih in na prostem, v okolici. Dopustni mejni nivo 
zvočnega tlaka s strani posameznih naprav na prostem je za II. območje stopnje varstva 
pred hrupom (območje stanovanj čiste stanovanjske površine) omejen podnevi na Ldan = 52 
dB(A), zvečer na Lvečer = 47 dB(A) in ponoči na Lnoč = 42 dB(A), vse skladno s pregeldnico 4. 
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05). 
 
Ob primopredaji del bo izvajalec investitorju predal naslednjo tehnično dokumentacijo: 
*zapisnike o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za prezračevalno klimatske 
naprave in sisteme, izdelani po SIST EN 12599 (12.01), overjeni s strani izvajalca in 
investitorja, odnosno njegove nadzorne službe, ter meritve mikroklimatskih pogojev v 
prostorih ter šumnosti strojnih naprav na prostem in v prostorih, vse izdelano s strani 
pooblaščenega podjetja; 
*potrdilo o ustreznosti plinske napeljave po zahtevah DVGW-TRGI 2008/96, preizkušenega 
in izdanega s strani distributerja plina; 
*zapisnike o vseh tlačnih in trdnostnih preizkusih cevovodov in napeljav; 
*dokazila o ustreznosti vgrajenih vseh gradbenih proizvodov po Zakonu o gradbenih 
proizvodih (Ur.l. RS, št. 52/00); 
*ateste in garancijske liste za vgrajene strojne naprave in opremo; 
*načrt izvedenih del strojnih inštalacij in strojne opreme, ter kot posebna priloga še 
naslednje: navodilo za obratovanje in vzdrževanje s slikovnim gradivom iz 28. člena 
Pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije oziroma v predpisanem obsegu 94. 
člena ZGO-1, ki opredeljuje projekt za vzdrževanje in obratovanje, z izjavo nadzornika o 
vnesenih vseh spremembah; 
*gradbeni dnevnik (če se bo izvajal skladno s pogodbo); 
*dokazilo o zanesljivosti objekta, ki ga podpiše odgovorni vodja del izvajalca ter odgovorni 
nadzornik, skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur.l. RS, št. 110/02) in Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1A) (Ur.l. RS, št. 47/04). 
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POVZETEK TEHNIČNEGA POROČILA 
Priprava kopalne vode v letnem kopališču Domžale 
 
 
1.  UVOD 

Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme za pripravo kopalne vode in vodnih efektov je izdelan 
v skladu s prejeto Projektno nalogo, z gradbenim načrtom kopališča in v skladu s standardom 
SIST DIN 19643  1-4:2012-11 in SIST DIN 19605:2016-05. 
  
Kopališče Domžale obsega naslednje zunanje bazene: 
 olimpijski bazen za dim. 25x50m, površine 1.250m2, globina vode od 1,36 do 2,0m, 

temperatura kopalne vode do 26ºC *(ogrevanje oz. dogrevanje kopalne vode se izvede, ko 
se bazen prekrije z balonom, v tej fazi se pripravi le razdelilnik za možno ogrevanje), 

 bazen za učenje plavanja dim. 15x20m, površine 300m2, globina vode 0,8m, z delom za 
sprostitev površine cca. 83,5m2, temperatura kopalne vode do 30ºC  

 otroški bazen, površine 150m2, globina vode 0 - 0,3m, temperatura kopalne vode do 30ºC  
 
 

2.  FILTRIRNI SISTEM 
Predviden je sledeči postopek priprave kopalne vode: 
FLOKULACIJA – FILTRACIJA  (ADSORPCIJA NA AO) – KLORIRANJE 

 
Za filtriranje kopalne vode sta uporabljena dva filtrska sistema, ki ju sestavlja več avtomatskih 
večslojnih tlačnih peščenih filtrov in sicer: 
 za bazen za plavanje dim. 25x50m s temperatura vode do 26ºC, je predviden filtrirni 

SISTEM I, ki ga sestavljajo trije avtomatski večslojni peščeni filtri FI.1, FI.2, FI.3 vsi s 
premerom 2.800mm s skupno filtrirno površino 18,46m2 in 

 za otroški bazen in bazen za učenje plavanja z delom za sprostitev s temperaturo vode do 
30ºC, je predviden filtrirni SISTEM II, ki ga sestavljata dva avtomatska večslojna peščena 
filtra FII.1 in FII.2, oba premera 3.000mm s skupno filtrirno površino 14,13m2  

 
Vezava bazenov na posamezni filtrirni SISTEM je določena na osnovi temperature kopalne 
vode v posameznem bazenu ter prostorskih omejitev strojnice glede na sprejete prostorske 
akte. Obtočne količine po posameznem bazenu so razvidne v tehničnem izračunu. 

 
 

Filtrirni sistem sestavljajo: 
 fini tlačni peščeni filter – posoda iz armiranega poliestra, znotraj zaščitena s kemično 
odporno oblogo, izdelana po tehnologiji križnega navijanja, ki ima v notranjosti spodnjega 
dela ploščo s PVC svečkami. Posoda je do določene višine napolnjena z Aktiviranim 
Filtrskim Medijem - AFM iz zelenega stekla raznih granulacij ter AO na vrhu (spodaj je groba 
granulacija, v zgornjem delu pa je filtrirni sloj s fino granulacijo AFM stekla in AO) kot sledi: 

-   90 mm  –  aktivno oglje iz kokosove lupine  granulacije 1,20-2,4 mm, 
- 750 mm  –  AFM »Korn 1«  granulacije 0,4-1,00 mm, 
- 180 mm  –  AFM »Korn 2«  granulacije 1,0-2,00 mm in 
- 180 mm  –  AFM »Korn 3«  granulacije 2,0-4,00 mm. 

Na najnižjem delu posode je priključek za praznjenje in puhalo, na najvišjem pa priključek za 
odzračenje posode (avtomatsko in ročno odzračevanje). Na posodi so še odprtine za 
polnjenje posode s filtrskim medijem, praznjenje in revizijo ter montažo elementov v 
notranjosti posode. Na zunanji strani posode se nahaja cevna inštalacija (filterni križ) iz PVC 
instalacije z vgrajenimi pnevmatskimi loputami za avtomatsko delovanje filtra, 
 nizkotlačna centrifugalna črpalka z integriranim grobim filtrom in frekvenčnim regulatorjem, 
 dozirna naprava za doziranje sredstva za flokulacijo v sesalno cev pred grobim filtrom, 
 puhalo, 
 komandna omara za upravljanje s filtrirnim sistemom in 
 PVC cevna instalacija 
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Filtriranje kopalne vode za zunanje bazene poteka samo v času poletne sezone z možnostjo 
celoletnega delovanja v primeru pokritja olimpijskega oz. ostalih bazenov. 
Vezava filtrskih črpalk na filtrirnem SISTEM-u I in II je izvedena na način, da je na vsak filter 
vezana po ena filtrska črpalka s frekvenčnim regulatorjem. Filtriranje preko dneva poteka tako, 
da vse črpalke dobavljajo izračunano količino obtočne vode. V nočnem času, ko v bazenu ni 
kopalcev in ko vsi parametri kopalne vode ustrezajo zakonsko predpisanim pa preidemo v 
varčni način obratovanja, kar pomeni, da s pomočjo frekvenčnih regulatorjev zmanjšamo 
količino obtočne vode za do 50%. Tlačne instalacije do posameznih filtrov SISTEM-a I in II 
imajo možnost dodatne medsebojne poveze preko ročne lopute, ki v primeru okvare ene izmed 
filtrskih črpalk z odprtjem omogoča, da z drugo filtrsko črpalko filtriramo vodo preko obeh filtrov 
z zmanjšano obtočno količino, nemoteno pa je možno izvajati fazo pranja posameznega filtra. 
Predvidene so filtrske črpalke s frekvenčimi regulatorji in so izbrane na tri točke obratovanja, 
kar pomeni, da so izbrane za optimalno delovanje v vseh fazah obratovanja (filtriranje, pranje, 
nočni način obratovanja). Pred zagonom je potrebno filtrsko črpalko ustrezno nastaviti glede na 
predpisane pogoje obratovanja.  
 Natančen način vezave posameznih črpalk in filtrskih SISTEM-ov je razviden iz Funkcionalne 
sheme priprave kopalne vode. 

 
Na filtrirni SISTEM I in II sta ločeno vezani puhalo za dodatno rahljanje filtrske mase z zrakom 
v fazi pranja.  
 

 
Proces obdelave vode 
V fazi filtriranja prihaja kopalna voda v fini filter od zgoraj ter prehaja na svoji poti skozi filtrirni 
sloj Aktiviranega Filtrirnega Medija iz stekla in AO ter se odvaja skozi svečice na spodnji strani 
posode v cevno mrežo proti bazenu. Pri pretoku skozi filtrirni sloj Aktiviranega Filtrirnega 
Medija iz stekla se kopalna voda očisti mehanskih in izkosmičenih nečistoč »flokul«. 

 
Pri peščenih filtrih se vrši tako imenovana »globinska« filtracija. Ko se v filtru zviša diferenčni 
tlak za okrog 0,3 bara, pomeni, da je prišlo zamašitve filtrirnih slojev z nečistočami iz kopalne 
vode in je potrebno pristopiti k pranju filtra. 

 
Protitočno pranje filtra se vrši v nasprotni smeri kot se vrši filtracija tako, da se voda pretaka 
skozi tlačni fini peščeni filter od spodaj navzgor proti vrhu filtra in se skozi lijak filtra ter po 
odvodni cevi gravitacijsko odvaja v razbremenilni - nevtralizacijski bazen za odpadne bazenske 
vode, kjer se izvede nevtralizacija klora z dodajanjem natrijevega tiosulfata. Voda za pranje 
filtra se zajema iz kompenzacijskih bazenov posameznega sistema.  
 
V sled preprečitve razvoja »klic« v filtrirnih slojih je potrebno na vsakih 14 dni pri pranju filtra s 
pomočjo dozirne črpalke v samo instalacijo pred filtrom dozirati določeno količino natrijevega 
hipoklorita tako, da dosežemo v vodi za pranje vsebnost prostega klora 2mg/l (1x mesečno je 
potrebno izvesti hiperkloriranje ali uporabiti močno oksidacijsko sredstvo v samem 
kompenzacijskem bazenu) ter šele nato pričeti s pranjem filtra. V času dodajanja natrijevega 
hiplokorita v kompenzacijski bazen mora biti filtrski sistem v celoti izklopljen, tako da 
hiperkloriramo le vodo v kompenzacijskem bazenu in ne kopalne vode v samem bazenu.  
 
Po končanem protitočnem pranju z vodo se prvi filtrat odvaja v nevtralizacisjki bazen za 
odpadne bazenske vode. Voda za fazo »prvi filtrat« se dovaja s filtrskimi črpalkami iz 
kompenzacijskega bazena. Trajanje faze določimo glede na bistrost vode, ki jo opazujemo 
skozi pokazno steklo na iztoku iz filtra. Na odvodu umazane bazenske vode od pranja filtra je 
vgrajeno pretočno stikalo, ki vklopi dozirno črpalko za doziranje natrijevega tiosulfata in s tem 
1.stopnjo nevtralizacije odpadne bazenske vode že pred vstopom v sam nevtralizacijski bazen.  
Pretočno stikalo ob pogoju, da je v bazenu za nevtralizacijo dovolj vode vklopi tudi črpalko za 
mešanje vode v razbremenilnem bazenu in dovod vode na analizator Redox potenciala 
nameščenega v podzemnem delu strojnice. 
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Pogoj k pristopu pranja filtrov je dovolj prostega volumna v zadrževalnem - 
nevtralizacijskem bazenu oz. mora biti le ta prazen!  
 
Višino vode v razbremenilnem bazenu je možno spremljati preko merilne letve na panelu 
elektro komandne omare. 

 
Kvaliteta filtrirne vode in delovna perioda filtra je v največji meri odvisna od pranja tako, da 
moramo pranju filtra posvetiti največjo pozornost! 
 
Glede na predvideno uporabo filtrirne mase AFM iz zelenega stekla se predvideva, da se le v 
nekatere filtre doda sloj AO in s tem zmanjša poraba dezinfekcijskega sredstva. V kolikor bi se 
tekom obratovanja pokazalo, da so vrednosti navedenih spojin v katerem koli SISTEM-u 
prekoračene je potrebno filter odpreti, odvzeti del filtrske mase AFM »Korn 1« in ga 
nadomestiti z aktivnim ogljem iz kokosove lupine granulacije 1,2-2,4mm v debelini max. do 
100mm. AO se dobavi tekom investicije in se skladišči v podzemnem delu strojnice. 

 
Pri peščenih filtrih je potrebno dodajanje sredstva za flokulacijo. Flokulacija je fizikalno – 
kemični postopek, s katerim se koloidni delci v vodi z dodajanjem flokulansa spojijo v večje 
delce »flokule«, ki se lažje filtrirajo. Pri normalni obremenitvi bazena doziramo flokulacijsko 
sredstvo v količini cca. 0,3-0,5 cm3/m3 obtočne količine, pri veliki obremenitvi pa  0,7 cm3/m3. 
Sredstvo za flokulacijo se s pomočjo dozirne naprave dozira v sesalno cev pred grobim filtrom 
črpalke. 

 
 
3. POLNJENJE BAZENA 

Prvo polnjenje bazena se vrši z vodo iz vodovodnega omrežja preko filtrirnega sistema. 
Filtrske črpalke sesajo vodo iz kompenzacijskega bazena in jo transportirajo skozi fini peščeni 
filter ter preko razvodne tlačne bazenske inštalacije in posebnih stenskih ali talnih šob v bazen. 
Pri prvem polnjenju preko filtrirnega sistema se voda filtrira, ogreva in dezinficira tako, da 
prihaja v bazen že pripravljena.  
Vodo pri prvem polnjenju segrevamo postopoma po navodilih dobavitelja oblog bazena oz. 
zahtevah iz načrta gradbenih konstrukcij!  
Bazen je poln, ko voda doseže zgornji rob prelivnega žleba in se preko njega preliva v 
kompenzacijski bazen. 
Na dovodu za polnjenje posameznega SISTEM-a sta nameščena ločena odštevalna vodomera 
s katerima je možno spremljati dnevno porabo oz. dodano količino sveže vode v posamezen 
kompenzacijski bazen. Oba odštevalna vodomera sta dimenzije DN80. Prvo polnjenje obeh 
SISTEM-ov se izvaja preko ročnih loput DN100. Dopolnjevanje pa poteka avtomatsko preko 
loput z motornim pogonom DN80. V skladu s projektnimi pogoji je pri vstopu vode v podzemni 
del strojnice nameščen cevni ločevalnik DN100.   
Glede na volumen bazenov in kompenzacij ter potreb po sveži vodi zaradi pranja filtrov, izgub 
zaradi izhlapevanja kopalne vode iz vodnih površin ter iznosa vode na telesih kopalcev, 
zmanjšane za predvideno količino padavin, ki padejo na vodno površino bazenov v času 
kopalne sezona je ocenjena sledeča poraba sveže vode na sezono.  

1) Praznjenje bazenov 1x letno:   2.800m3/leto 
2) Pranje filtrov:   6.000m3/leto 
3) Izhlapevanje in iznos:   1.200m3/leto 

Skupaj: 10.000m3/leto 
 
Količina porabljene sveže vode za pranje filtrov in nadomeščanje izgub zaradi izhlapevanja na 
sezono to je 7.200 m3 ob upoštevanju potrebne sveže dnevne dodane vode glede na število 
kopalcev to je 30l po kopalcu, bi količina dodane sveže vode zadostovala za cca. 240.000 
kopalcev na sezono. 
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4. KOMPENZACIJSKI BAZEN 
Namen kompenzacijskega bazena je sprejemanje viška prelivne vode iz bazena. Višek vode 
nastaja zaradi normalnega pretoka filtrirane vode, vstopa kopalcev in z valovanjem ter 
pljuskanjem vode v bazenu. Vso to vodo moramo kompenzirati, dokler se razmere v bazenu ne 
normalizirajo. 
Vsak filtrirni sistem ima svoj kompenzacijski bazen betonske izvedbe, ki je lociran pod koto 
terena ob sami strojnici bazenske tehnike. Prelivna inštalacija vsakega bazena je od prelivnega 
žleba bazena do kompenzacijskega bazena izvedena pod določenim padcem in sicer  min 
0,5% (gravitacijski odtok prelivne vode). 
 Dodatno je na prelivno instalacijo otroškega bazena vgrajena ročna loputa, ki upravljalcu 
kopališča omogoča kasnejšo odprtje sezone oz. predčasno zaprtje sezone obratovanja 
otroškega bazena. V sled tega je predviden tudi samo en toplotni izmenjevalec na skupnem 
dovodu kopalne vode v male bazene. V primeru zaprtja lopute na prelivni instalaciji je potrebno 
odpreti loputo, ki povezuje prelivno instalacijo z meteorno kanalizacijo, tako, da je možno višek 
meteornih vod, ki bi padle na površino otroškega bazena odvesti v samo kanalizacijo. 

 
 

5. PRETOK VODE V BAZENU 
V olimpijskem bazenu in bazenu za učenje plavanja (samo del za plavanja) je glede na 
predviden sistem modularne izvedbe bazenske školjke izbran horizontalni pretok vode (100% s 
strani) preko posebnih impulznih stenskih vstopnih šob. Vstopne šobe so del same bazenske 
školjke. Razporeditev šob in pravilna izbira cirkulacije vode po bazenih s stenskimi šobami ni 
predmet tega projekta, pač pa je povzeta po proizvajalcu modularne bazenske školjke – 
vstopne šobe so vgrajene v samo bazensko školjko.  
  V delu bazena za učenje plavanja – del za sprostitev in otroškem bazenu je zaradi same 
oblike bazena in dna predviden vertikalni pretok kopalne vode.  Vsa filtrirana voda vstopa v 
otroški bazen in sprostitveni del bazena za učenje plavanja skozi talne usmerjevalne šobe. V 
vseh bazenih je predviden odvod kopalnih vod s pomočjo prelivnih žlebov, ki so nameščeni po 
celotnih obodih bazenov (100% odvod preko preliva). To sta sodobna sistema pretoka vode, s 
katerima učinkovito odstranimo nečistoče v površinskem sloju kopalne vode v bazenih. Ta 
sistema nudita  izmenjavo vode po celem volumnu bazena in enakomerno porazdelitev 
dezinfekcijskega sredstva. Ob zagonu sistema za pripravo kopalne vode je potrebno obvezno 
nastaviti pretoke talnih in stenskih šob, po nastavitvi pa obvezno izvesti barvni preizkus in o 
tem sestaviti zapisnik s priloženimi fotografijami. 
 

 
6. RECIRKULACIJA VODE V BAZENU 

Pri obdelavi bazenske vode je v času obratovanja bazena naslednja recirkulacija: 
Umazana voda iz bazena odteka preko prelivnega žleba v kompenzacijski bazen. Od tod 
filtrska črpalka umazano vodo sesa in jo transportira skozi filtrirno napravo. Kopalna voda 
potuje skozi grobi filter, fini filter napolnjen z Aktiviranim Filtrskim Medijem iz zelenega stekla in 
AO. Tako filtrirana prihaja v toplotni menjalnik, kjer se dogreje do želene temperature. Po 
izstopu iz toplotnega menjalnika sprejme določeno količino dezinfekcijskega sredstva in tako 
oplemenitena prihaja preko razvodne tlačne inštalacije in posebnih usmerjevalnih talnih ali 
stenskih šob v bazen. 

 
 
7. OGREVANJE KOPALNE VODE 

Ogrevanje kopalne vode je izvedeno s ploščnima toplotnima menjalnikoma, ki sta montirana v 
obvodnem tlačnem cevovodu skupne tlačne cevi posameznega SISTEM-a. Toplotna 
menjalnika sta dimenzionirana na potrebo po toploti za doseganje želenih temp. kopalne vode 
po posameznem SISTEM-u v mesecu juniju. V skupni tlačni instalaciji posameznega SISTEM-
a se vgradita pretočni stikali, ki v primeru, da v tlačni instalaciji proti bazenom ni pretoka 
izključijo ogrevanje oz. preusmerijo toploto v delujoči SISTEM. Pred in za toplotnima 
izmenjevalcema je predvidena vgradnja termometrov in manometrov tako, da je možno tudi 
vizualno spremljati temperature kopalne vode v instalaciji. 
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 Glede na zahteve projektne naloge in želja investitorja je v tej fazi za ogrevanje kopalne vode 
predvidena le ena toplotna črpalka zrak-voda. Moč toplotne črpalke je izbrana na način, da 
pokrije le potrebe po toploti v času obratovanja bazenov vezanih na skupni toplotni 
izmenjevalec na SISTEM-u II s temp. kopalne vode do 30ºC v mesecu juniju. Tekom ostale 
sezone, ko se potreba po toploti za bazene vezane na SISTEM II zmanjšuje pa se lahko višek 
toplote preusmerja za dogrevanje kopalne vode v olimpijskem bazenu. Tako zasnovan sistem 
ogrevanja omogoča tudi, da se vsa proizvedena toplota iz TČ preusmeri le v olimpijski bazen in 
ga dogreje do določene temperature kopalne vode, ki pa je odvisna od zunanjih klimatskih 
razmer. Za istočasno segrevanje kopalne vode v vseh bazenih bi bilo potrebno namestiti še 
eno dodatno toplotno črpalko, kar pa ni predmet te faze izgradnje. Na strani bazenske vode je 
vse pripravljeno za vgradnjo dodatne toplotne črpalke. 
  Priprava ogrevnega medija s toplotno črpalko, dovodni in povratni cevovodi primarne strani 
ter vsi potrebni elementi za avtomatsko regulacijo primarne strani niso predmet tega projekta in 
so obdelani v projektu splošnih strojnih instalacij. Bazeni se morajo izven obratovalnega 
časa kopališča obvezno pokrivati! 

 
 
8. DEZINFEKCIJA KOPALNE VODE 

   Dezinfekcija bazenske vode za vse bazene bazenskega kompleksa je predvidena z natrijevim 
hipokloritom (SIST DIN 19643-1:2012-11, točka 11.2.3.3). Natrijev hipoklorit (min. 12,5% 
raztopina) se skladišči v posebnem prostoru v rezervoarjih nameščenih v dodatnih lovilnih 
posodah.  

 
Ker dezinfekcija kopalne vode s pomočjo natrijevega hipoklorita zvišuje pH vrednost kopalne 
vode je potrebno za zniževanje le te dozirati ustrezno količino pH minus regulatorja (npr. 
žveplene kisline). pH minus regulator v posamezni bazen doziramo iz rezervoarjev 
nameščenih v dodatnih lovilnih posodah s pomočjo dozirnih črpalk v tlačni cevovod 
posameznega bazena. 
 
Vse kemikalije za potrebe dezinfekcije in uravnavanja kopalne vode in flokulans so nameščene 
v ločenih lovilnih posodah. 
 
Vzorec kopalne vode za analizo oziroma elektrokemijsko meritev vode za prisotnost prostega 
klora, pH vrednosti in redox potenciala, vzamemo iz bazena v sredini najdaljše stranice bazena 
in sicer 25 – 30 cm pod vodno gladino ter jo s črpalko vodimo na armaturo za jemanje vzorca 
(merilne celice) zato, da pride vzorčna voda čim hitreje na analizator in je meritev čim bolj 
točna trenutnim razmeram v bazenu. Zajem vzorca kopalne vode je zaščiten s posebno 
rešetko za preprečitev »prisesanja« kopalcev ali nečistoč na sesalno mesto. V olimpijskem 
bazenu in sprostitvenem delu bazena za učenje plavanja se vzorec kopalne vode zajema na 
dveh mestih in se združen vodi na merilne celice. Iz otroškega in bazena za učenje plavanja je 
vzorec kopalne vode vzet na enem samem mestu. Del vode se tako vodi na merilne celice 
višek pa v kompenzacijski bazen posameznega bazena. V sled preprečitve nižanja vodne 
gladine bazena v času zaustavitev filtrskega sistema je na tlačni strani predvidena vgradnja 
EM ventila v NC izvedbi, ki se tudi v primeru izpada električnega toka samodejno zapre s 
pomočjo vzmeti. Meritve kopalne vode za olimpijski, otroški bazen, bazen za učenje plavanja in 
delom za sprostitev se izvajajo z ločenimi merilno-regulacijskimi sistemi.  

      Merilno vodo iz vseh merilnih naprav po postopku merjenja vodimo v kompenzacijski bazen    
      olimpijskega bazena in s tem preprečimo izgubo vode 
 
 
9.  DEZINFEKCIJA NOG KOPALCEV 

Dezinfekcijo nog kopalcev se izvaja pri vstopu kopalcev iz garderobe ali nečistih površin na 
bazensko ploščad s pomočjo dezinfekcijskih bazenčkov v katerih se nahaja voda s povečano 
vsebnostjo klora. 
Voda za obtok skozi dezinfekcijske bazenčke se odvzema iz vodovodne instalacije. Takoj za 
priklopom na vodovodno instalacijo je vgrajen dodatni cevni ločevalnik in EM ventil, ki 
prepušča vodo preko v obvod vgrajenega klorinatora in razdelilca v posamezen dezinfekcijski 
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bazenček. Voda iz dezinfekcijskih bazenčkov se preko posebnega odvodnega elementa, ki je 
na vrhu pred poškodbami zaščiten z gobico odvaja v bazen za nevtralizacijo.  
Dezinfekcijski propustnik je izveden v obliki mulde tako, da je omogočen dostop na bazensko 
ploščad tudi invalidnim osebam na invalidnem vozičku. Odvod umazane vode od čiščenja in 
praznjenje dezinfekcijskih bazenčkov je izvedeno preko talnega sifona v kanalizacijo.  
Predmet tega projekta je le priklop na vodovodno omrežje, vgradnja cevnega ločevalnika, EM 
ventila, klorinatorja ter razdelilca s potrebno PVC instalacijo za posamezen dezinfekcijski 
bazenček – meja obdelave je zid podzemnega dela strojnice BT.  
 Vsi ostali razvodi po kompleksu do samih dezinfekcijskih bazenčkov in povratek vode v bazen 
za nevtralizacijo niso predmet tega projekta in so obdelani v projektu splošnih SI in zunanje 
ureditve. 

        
 
10. PRAZNJENJE BAZENA IN ODVOD ODPADNIH BAZENSKIH VOD 

Praznjenje bazenov (1x letno pred pričetkom kopalne sezone) se vrši preko posebnih talnih 
rešetk (dobavljene v sklopu dobave bazenske školjke) v fekalno kanalizacijo. Način odvoda je 
obdelan v projektu zunanje ureditve. S praznjenjem bazena lahko pričnemo šele takrat ko 
vsebnost prostega klora v kopalni vodi znižamo (nevtraliziramo) pod zakonsko določeno mejno 
vrednost za izpust v kanalizacijo (Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
v vode in javno kanalizacijo Ur.l RS, št. 64/2012).  Ob posameznem bazenu je predviden 
betonski jašek v katerem se pod spodnjo koto AB plošče posameznega bazena nahaja ročna 
loputa ustrezne dimenzije s pomočjo katere praznimo posamezen bazen oz. posamezen del 
bazena. 
Vsa odpadna voda od pranja filtrov, varnostna preliva SISTEM-a I in II ter voda od 
prečrpavanja iz jaška v tleh ob kompenzacijskih bazenih se zbira v nevtralizacijskem bazenu, 
ki isto časno služi tudi kot zadrževalni bazen.  Vso tako zbrano odpadno bazensko vodo v tem 
bazenu nevtraliziramo  (mešanje odpadne bazenske vode s črpalko in doziranjem natrijevega 
tiosulfata). 100l rezervoar s pripravljeno raztopino natrijevega tiosulfata je lociran v 
podzemnem delu strojnice. Mešanje odpadne bazenske vode v nevtralizacijskem bazenu in 
doziranje natrijevega tiosulfata poteka dokler meritve na analizatorju Redox potenciala ne 
pokažejo, da je vsebnost prostega klora v odpadni vodi znižana na minimum. Šele, ko meritve 
na analizatorju pokažejo, da je odpadna voda ustrezno nevtralizirana se ustvari pogoj za vklop 
potopnih črpalk za prečrpavanje odpadne vode v javno kanalizacijo. V nevtralizacijskem 
bazenu je vgrajen tudi merilnik nivoja vode v samem bazenu. Višina nivoja vode v 
nevtralizacijskem bazenu je prikazana na »Displey-u« nameščenem na elektro komandni 
omari tako, da ima vzdrževalec ves čas na voljo podatke o količini odpadne vode v samem 
nevtralizacijskem bazenu in ali so ustvarjeni pogoji za pričetek pranja posameznega filtra. 
Pogoj k pristopu pranja filtrov je dovolj prostega volumna v zadrževalnem bazenu ali pa 
mora biti le ta prazen! 
 S projektnimi pogoji upravljalca kanalizacijskega omrežja je predpisana max. obremenitev 
javne kanalizacije in sicer 30l/s. Na osnovi teh pogojev je določena velikost samega 
zadrževalnega bazena, ki omogoča zadržanje vode od 1x pranja filtra premera 2.800mm in 1x 
pranja filtra premera 3.000mm. Za prečrpavanje odpadne vode sta predvideni dve potopni 
črpalki Elektrokovina VCG510 R1A. Obe potopni črpalki v nevtralizacijskem bazenu sta 
vgrajeni na način, da sta pritrjeni z verigami iz nerjavnega jekla AISI 316L in jih je v primeru 
okvare možno s pomočjo prirobnic odklopit od instalacije ter jih s pomočjo verig dvigniti na 
površje.   

 
 V jašek za prečrpavanje, ki se nahaja v tleh ob kompenzacijskih bazenih se odvajajo sledeče 
odpadne vode:  
 praznjenje kompenzacijskih bazenov, 
 pranje prelivnih žlebov, 
 praznjenje instalacij v strojnici, 
 merilna voda iz razbremenilnega bazena in 
 voda od praznjenja filtrskih črpalk. 
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 Iz jaška za prečrpavanje se odpadne vode s pomočjo dveh potopnih črpalk za umazano vodo 
prečrpajo v nevtralizacijski bazen odpadnih vod. Potopni črpalki v jašku za prečrpavanje 
vklaplja merilnik nivoja  vode v jašku. Pri max nivoju, kjer obstaja nevarnost poplave strojnice, 
pa se vklopi alarmna naprava in izključijo se vsa postrojenja v njej razen navedenih potopnih 
črpalk. Ob vsakokratnem vklopu potopnih črpalk v jašku za prečrpavanje se vklopi dozirna 
črpalka za doziranje natrijevega toisulfata, ki dozira natrijev tiosulfat v skupno tlačno cev obeh 
črpalk. 
 
 Praznjenje tlačnih cevi posameznega bazena se vrši na najnižji točki to je v poglobljenem 
jašku v stojnici BT s pomočjo krogelnih pip DN40. Prav tako so na vseh ostalih instalacijah na 
najnižjih delih predvidene krogelne pipe DN15 ali DN25 za popolno izpraznitev instalacij  

 
 Pri praznjenju in čiščenju bazenov je potrebno obvezno opraviti tudi temeljito čiščenje 
kompenzacijske bazena, ter nevtralizacijskega bazena. Čistočo kompenzacijskih bazenov je 
potrebno redno spremljati in ju po potrebi tudi večkrat na leto izprazniti, temeljito očistiti in 
dezinficirati, saj je čistoča kompenzacijskih bazenov bistvena za kvaliteto kopalne vode. 

 
Predvidena letna količina odpadnih bazenskih vod iz objekta znaša: 
 

Praznjenje bazenov: 2.800m3 
Pranje filtrov: 6.000m3 

Pranje prelivnih žlebov:      75m3 
Skupaj: 8.875m3 

 
11. CEVNA INŠTALACIJA 

Cevna inštalacija za bazensko vodo je iz materiala PVC-U za tlak 16, 10 in 6 barov (PN16, 
PN10 in PN6). Cevi in fazonski komadi iz PVC-U materiala se spajajo z lepljenjem, pri vgradnji 
armatur pa z veznimi pušami in prostimi prirobnicami. Vse cevi, ki potekajo v strojnici morajo 
biti konzolirane na ustreznih razdaljah. Cevi je potrebno vgrajevati in konzolirati po navodilih 
proizvajalca. Prehode cevi skozi AB stene strojnice in kompenzacijske bazene je potrebno 
izvesti vodotesno in sicer v vgradnjo plošč za tesnjenje na skoznjike in opeskanjem. Cevi, ki 
potekajo v zemlji je potrebno položiti na peščeno posteljico debeline min. 10cm (okrog peska 
cevi, ki so položene na globini možne talne vode je potrebno položiti zaščitni filc ali jih 
obbetonirati). Po izvedbi tlačnega preizkusa je potrebno cevi obsipati s peskom v višini min. 
20cm nad cevjo. Cevi razvoda tlačne mreže v olimpijskem bazenu in delu bazena za učenje 
plavanja potekajo na oz. ob AB talni plošči bazena. V otroškem bazenu in delu bazena za 
učenje plavanja – del za sprostitev je tlačna instalacija vgrajena pod samo AB ploščo na način, 
da je obbetonirana in z armaturo togo povezana s samo AB ploščo bazena. Vse tlačne cevi, ki 
potekajo pod AB ploščami ali zemlji je potrebno položiti pod padcem min 0,1% proti strojnici, 
tako da je omogočeno popolno praznjenje inštalacije v poglobljenem delu strojnice. Prav tako 
je potrebno vse instalacije v strojnici izvesti pod padcem min. 0,1% tako je možna njihova 
popolna izpraznitev. Za preprečitev zamrzovanja je v sami strojnici BT vgrajen električni 
radiator, ki je obdelan v projektu splošnih SI. Sama prelivna instalacije je položena pod 
padcem min. 0,5% proti kompenzacijskim bazenom. Na lokaciji bazenov se prelivne cevi 
konzolirajo s pomočjo konzol in objemk na AB plošče bazenov. Instalacija za odvzem vzorcev 
kopalne vode je od posameznega bazena do strojnice BT izvedena iz PE-HD PN 10. 
 Na mestih kjer prihaja do povišanih temperatur (izstop zraka iz puhal in toplotnih menjalnikov) 
je predvidena vgradnja cevi iz PVC-C materiala obstojnega na povišane temperature, ki se 
prav tako spaja z lepljenjem. Na delih kjer se vgrajujejo PVC-C cevi je potrebno uporabiti 
fazonske komade iz PVC-C materiala! Na samem izstopu iz puhala za rahljanje filtrske mase 
se zaradi ekstremno visoke temperature v dolžini min. 3,5m vgradi pocinkana instalacija, ki se 
preko prirobnice spoji s PVC-C instalacijo. 
 Po končani montaži cevne instalacije je potrebno izvesti tlačni preizkus z vodo in sicer s 
tlakom 4bar. O izvedbi tlačnega preizkusa je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga podpišeta 
izvajalec in nadzornik nad izvedbo SI del. 
 
Dovoljen razdalje med podporami za PVC-U cevi za temp. do 30°C:  
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Premer cevi : Razdalja med podporami:  Premer cevi: Razdalja med podporami: 
Ø25 65cm  Ø125 185cm 
Ø32 70cm  Ø140 195cm 
Ø40 90cm  Ø160 210cm 
Ø50 110cm  Ø225 240cm 
Ø63 120cm  Ø250 270cm 
Ø75 135cm  Ø280 290cm 
Ø90 150cm  Ø315 310cm 
Ø110 170cm  Ø400 300cm 

 
 
12. ČIŠČENJE DNA IN STEN BAZENA 

Odstranjevanje nečistoč z dna bazena vršimo s pomočjo posebnega bazenskega sesalca – 
robota, po izboru investitorja. Čiščenje je potrebno izvajati v skladu s Pravilnikom o minimalnih 
higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Ur.l. RS, št. 
36/2018, 51/18, 52/18), ter smernicami standarda SIST DIN 19643 1-4;2012-11. 

 
 
13. ČIŠČENJE PRELIVNEGA ŽLEBA BAZENOV 

Čiščenje prelivnega žleba bazenov je omogočeno s tem, da so prelivni cevovodi pred vstopom 
v kompenzacijska bazena povezane s posebnim cevovodom v jašek za prečrpavanje odpadnih 
vod iz tal podzemnega dela strojnice. Na povezovalnem cevovodu je vgrajena ročna armatura, 
ki se odpre, ko se začne faza čiščenja žlebov. S to izvedbo prelivne inštalacije preprečimo, da 
bi umazana in s čistilnimi sredstvi pomešana voda prišla v stik s kopalno vodo. Pred pričetkom 
faze čiščenja prelivnih žlebov je potrebno izklopiti filtrski sistem in dopolnjevanje vode v sam 
kompenzacijski bazen. Čiščenje prelivnih žlebov izvajamo najmanj 1x tedensko in sicer po 
izvedbi pranja filtrov saj se takrat vodna gladina v kompenzacijskih bazenih zniža pod koto 
vstopa prelivnih cevi v sam kompenzacijski bazen.   

 
 
14. ODVOD KONDENZA IZPOD FINALNE OBLOGE BAZENOV 

Po izboru arhitekta in željah investitorja je finalna obloga talnih AB plošč obeh bazenov 
izvedena s posebno bazensko folijo. Zaradi difuzijske netesnosti le te, je predviden odvod 
kondenza izpod folije in filca preko talnih šob z večjim številom luknjic na sami plošči šobe. 
Šobe se nahajajo na različnih mestih v bazenih. V vsakem bazenu je predvidena min. 1 šoba, 
v bazenu za učenje plavanja pa so predviden tri, ki so po ločenih ceveh speljane v jašek z 
loputami za praznjenje posameznih bazenov. Na ta način je možno spremljati tudi ali sama 
bazenska obloga tesni in na katerem mestu v bazenu prihaja do morebitnega puščanja finalne 
obloge. 

 
 
15. VODNI EFEKTI 

V bazenu za učenje plavanja in otroškem bazenu so vgrajeni vodni efekti, kot jih zahteva 
investitor po projektni nalogi. 
 Obtočne črpalke za vodne efekte sesajo bazensko vodo iz bazenov preko posebnih sesalnih 
rešetk in jo pošiljajo s pomočjo vodnih efektov nazaj v bazene. Zrak v šobe za hidrozračno 
masažo teles kopalcev z vodo in zrakom se dovaja s podtlakom po zračnih ceveh, ki se 
nahajajo v prelivnem žlebu bazena pod prelivno rešetko. Maksimalni dovoljen premer lukenj na 
sesalnih rešetkah znaša 8mm. Zajem vode za delovanje curkov v otroškem bazenu je izveden 
iz tlačne instalacije dovodne vode v otroški bazen. V tlačni instalaciji je vgrajeno pretočno 
stikalo, ki omogoča vklop črpalke za curke izključno kadar je v tlačni cevi proti bazenu pretok! 
 Dovod zraka v klop za zračno masažo je izveden s pomočjo puhal, ki dovajajo zrak iz jaška z 
vgrajenimi črpalkami in puhali pod platojem tobogana. 
Delovanje vodnih efektov ali atrakcij je vodeno preko računalniškega programa oz. jih je možno 
vklopiti tudi preko tlačnih stikal nameščenih ob efektih v samem bazenu. 

 
 



0_1.4 .6  Načrt zunanje ureditve 

V sklopu obnove kopališča Domžale, bo izvedena tudi temeljita preureditev zunanjih površin z 

rekonstrukcijo in novo gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. 

Obstoječe objekte na južni strani območja obdelave se poruši, nadomesti se jih z novim servisnim 

objektom, dostop pa se zagotovi iz južne strani iz obstoječih prometnih površin. Plato na južni strani 

se v celoti oblikuje v betonski obliki, ki ima zagotovljene peš površine v celotni širini objekta ob 

samem objektu. Na shrani zahodni strani se predvidi 9 parkirnih mest v treh sklopih po 3, med 

posameznimi sklopi pa se predvidi zasaditev drevesa z izrezom v betonu s kovinsko rešetko. V smeri 

proti vzhodu se za parkirišči predvidijo stojala za mirujoč promet koles, med katerimi se prav tako 

predvidi zasaditev dveh novih dreves v izrezu v betonski ploščadi s kovinsko rešetko. Na sredini 

objekta je predviden glavni vhod v bazenski kompleks, premostitev višinske razlike 15 cm med 

betonskim platojem in voziščem se premosti s klančino naklon 6%, ki omogoča dostop tako 

dostavnim vozilom kot tudi funkcionalno oviranim osebam.  

Obstoječi teren se proti vzhodu spušča, s tem nastane precejšnja višinska razlika med predvidenim 

betonskim platojem in obstoječimi površinami, za premostitev le te se predvidi betonsko tribuno, ki z 

višinsko razliko tudi povečuje svojo številčnost nastopnih ploskev od ene do treh na skrajnem JV 

robu. Na tem mestu se tribuna obrne proti severu. Na vzhodni strani servisnega objekta se umesti 

gostinski objekt, ki ima na svoji južni in severni strani teraso, južna se oblikuje v sklopu betonske 

ploščadi, severna pa se umesti na zelenico, zaključni sloj pa se oblikuje v lesenimi podnicami. 

Obstoječo depresijo na vzhodni strani se v nadaljevanju servisnega objekta oblikuje v zunanja igrišča, 

zaključni sloj pa se izvede z umetno zelenico, nadaljevanje depresije proti severu se predvidi kot 

prireditveni prostor medtem ko se skrajni severni del zasuje, na zasutje pa se umesti otroško igralo, ki 

za zagotavljanje ublažitve poškodb zaključi s prodcem, stik z zelenico pa se izvede z gumijastim 

robnikom. Brežino prireditvenega prostora in igrišča na prostem se oblikuje s tribuno, nastopne 

ploskve nimajo konstantne širine, medtem ko je višina med posameznimi platoji 40 cm. Del tribune 

se izvede v leseni obliki vse od terase gostinskega lokala pa do skrajnega SV, od tam pa se nadaljuje 

kot zelena tribuna, ki višinsko razliko med posameznimi ploskvami premaguje z brežino naklona 1:1.  

Peš komunikacije in obbazenske ploščadi znotraj bazenske ploščadi se izvedejo s keramičnimi 

ploščicami, ostale površine pa se zatravijo. Na skrajnem zahodnem delu v podaljšku servisnega 

objekta se predvidi površino za druženje v leseni obliki z lesenimi podnicami. Servisna pot med to 

ploščadjo in obbazensko ploščadjo se ohranja ozelenjeno vendar utrjeno s travnimi ploščami. Brežina 

na zahodni strani se podaljša do skrajnega JZ roba, vzhodni del brežine se izvede z blažjim naklonom, 

ki omogoča obiskovalcem ležanje. Obbazenska ploščad se ožiči z ograjo višine 1,0 m, ki se ozeleni z 

grmičevjem (liguster), dostop pa se zagotavlja preko 4 prehodnih točk, zajemajo dezinfekcijske 

bazenčke in zunanje tuše. Severni del območja urejanja se prilagodi novi ureditvi, vse peš površine se 

zaključijo s keramiko, višinsko razliko med vhodi v obstoječi objekt in ostalimi zalednimi površinami 

se premaga s stopnico dveh višin po 15 cm, ki se razpoteza v dolžini trotoarja pred objektom, skrajni 

zahodni iz vzhodni del trotoarja pa se podaljša v klančino za invalide.  

Celotno območje obdelave se ogradi s transparentno panelno ograjo višine 2,4 m, dostop do zunanjih 

igrišč na JV strani se zagotovi z dvokrilnimi vrati širine 3,0m, dostop na zahodni strani servisnega 

objekta do trafo postaje se predvidi z dvokrilnimi vrati širine 1,8 m, medtem ko se izstop iz območja 

urejanja na SZ in SV strani predvidi z enokrilnimi vrati širine 90 cm. Vse zelene površine znotraj 



območja urejanja se izvede s polaganjem travne ruše, vegetacija (predvsem visokorasla drevesa) 

znotraj območja urejanja se ohranjajo v največji možni meri, posebna pozornost mora biti posvečena 

varovanju obstoječe vegetacije med gradnjo. Trio obstoječa drevesa na južni strani se ohranjajo, za 

njih se predvidi izrez v betonski ploščadi zaključen s kovinsko rešetko. Znotraj celotnega območja 

urejanja je predvidena zasaditev 42 novih dreves. Zunanja ograja se ozeleni s plezalkami.  

Odvodnjavanje utrjenih površin se izvede z linijskimi kanaletami in vtočnimi jaški, medtem ko se 

zelene in ostale površine odvodnjavajo globinsko preko drenažne kanalizacije. Izpusti so predvideni v 

novo padavinsko kanalizacijo, ki je razdeljena na 4 veje, vsak od teh ima izpust v sklop ponikovalnic. 

Predvideni so 4 sklopi ponikovalnic, prvi sklop je predviden na JZ strani v zelenici nad teraso za 

druženje, drugi sklop je predviden na severni strani servisnega objekta med objektom samim in 

obbazensko ploščadjo v zelenici, tretji sklop pa na SV strani ob otroškem igralu prav tako v zelenici, ti 

trije sklopi so vsi sestavljeni iz treh zaporedno vezanih perforiranih betonskih ceveh premera 300 cm 

in globine več kot 7 m. Četrti sklop je predviden pod zunanjimi igrišči sestavljen le iz dveh zaporedno 

vezanih perforiranih betonskih ceveh premera 300 cm in globine več kot 6 m.  

Odvajanje sanitarne odpadne kanalizacije je ločeno na dve glavni veji, prva ima izpust predviden 

neposredno na obstoječo mešano javno kanalizacijo, ki poteka po južni strani območja obdelave, 

medtem ko ima druga veja izpust predviden v nevtralizacijski bazen, kjer se vrši dodatno 

prečiščevanje. Iz nevtralizacijskega bazena je predviden izpust v javni sistem kanalizacije, ko odpadna 

voda doseže zadostno kakovost. Na javni kanalizacijski sistem je navezan tudi praznotok bazenov, 1x 

letno se izvede popolno praznenje bazenov, največji dovoljeni izpust v javno kanalizacijo je po 

podatkih soglasodajalca 30 l/s, ki smo ga v našem primeru omejili s kapaciteto črpalke v črpališču, ki 

smo ga morali predvideti zaradi neustrezne globine javnega kanalizacijskega omrežja. Pred izpustom 

odpadnih voda v javno kanalizacijsko omrežje, smo skladno z zahtevo upravljalca predvideli merjenje 

volumenskega pretoka odpadnih voda v merilnem jašku, v katerem je predvidena elektromagnetna 

merilna naprava. 

 



Obnova Kopališča Domžale 
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0_1.5 IZKAZI 
  Izkaz požarne varnosti 
  Izkaz energijskih lastnosti stavbe 
  Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah 
  Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja 
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PODATKI O OBJEKTU

Projektni naziv objekta:  OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE

Klasifikacija (CC-SI) objekta: 12650 – Stavbe za šport

Lokacija objekta: parc. št. 4426/1, 4426/4, 4435,  4436,  4437,  4438,  4439,  
4440/1,  4440/2, 4440/3, 4440/4, 4440/9, 4441/1, 4441/2, 
4442/1, 4442/2 4443, 4444, 4445/1, 4445/2, 4445/3, 4446/1, 
4446/2, 4610/1, 4610/2 4611/1 4611/2, 4611/3, 4612/1 
4612/2, 4612/3, 4608/7, 4608/9
vse k.o. Domžale.

Podatki o načrtu požarne varnosti PZI: FOJKARFIRE d.o.o.
Andrej Fojkar, IZS TP 0738
72/2018, april 2019

Podatki o izkazu požarne varnosti PID:

OPOMBA ZA IZVAJALCA: 
 Izvajalec mora pravočasno obvestiti odgovornega projektanta o času začetka in o 

predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na ustreznost 
izvedbe načrtovanih ukrepov varstva pred požarom.

 V celoti izpolnjen izkaz požarne varnosti je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta.

Izvedeni ukrepi (PID)Širjenje požara na 
sosednje objekte

Načrtovani ukrepi (PZI)
Ukrep/ 

zahteva
Datum in 
Podpis

Opombe 
(povzetek 

sprememb in 
dokazila o 
ustreznosti 

izvedbe)
Zahteve za odmike 
od sosednjih objektov 
in mej sosednjih 
zemljišč 

Odmik objekta od relevantne meje so več kot 10 m.

Zahteve za zunanje 
stene, fasade, strope 
in strešno kritino 
oziroma druge 
požarne ločitve med 
objekti

Požarno nezaščitene površine niso omejene. 

Finalna obloga (kritina) strehe bo najmanj razreda 
BROOF(t1). Zelena streha ustreza. 

Finalna obloga zunanjih sten (finalni sloj fasade + 
toplotna izolacija skupaj) objekta mora imeti odziv na 
ogenj D-s2,d1. Dovoljene so tudi lesene obloge. 

Fasada s toplotno izolacijo iz XPS (stiropor) mora biti 
izvedena kot certificiran ETICS sistem z odzivom na 
ogenj B-d1.

Pri prezračevani fasadi mora biti toplotna izolacija 
negorljiva, odziv na ogenj A1 ali A2-s1,d0.

Toplotna izolacija talnega zidca do višine 0,5 m je 
lahko iz gorljivega materiala.

Načrtovana je izvedba fasade s fasadnimi paneli 
KERROCK, ki imajo glede na katalog proizvajalca 
odziv na ogenj B-s1, d0.  Fasadni paneli bodo pritrjeni 
na podkonstrukcij, v sklopu katere bo zračni sloj. Za 
toplotno izolacijo je predvidena mineralna volna – 
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negorljivo. V stiku stene s tlakom (podzidek / cokel) je 
namesto mineralne volne vložena topl.izolacija  EPS 
(do 20 cm nad tlakom). 
Načrtovana izvedba ustreza.

Izvedeni ukrepi (PID)Nosilnost 
konstrukcije ter 
širjenje ognja po 
objektu

Načrtovani ukrepi (PZI)

Ukrep/ 
zahteva

Datum in 
Podpis

Opombe 
(povzetek 

sprememb in 
dokazila o 
ustreznosti 

izvedbe)
Zahteve za požarno 
odpornost nosilne 
konstrukcije objekta

Nosilna konstrukcija bo požarno odporna R 30. 
Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija.
Stene požarnih sektorjev bodo požarno odporne (R)EI 
30. 

Zahteve za razdelitev 
objekta v požarne 
sektorje s požarnimi 
obremenitvami 
požarnih sektorjev in 
površinami požarnih 
sektorjev

Objekt bo požarno ločen na sledeče požarne sektorje:
- PS1: bazenska tehnika, kemija (A=cca 225m2, 
V=cca 950m3)
- PS2: elektro prostor, trafo postaja (A= cca 17m2, 
V=cca 60m3)
- PS3:blagajne, pomoč, garderobe, WC (A= cca 
175m2, V=cca 615m3)
- PS4:  kavarna s spremljevalnimi prostori (A= cca 
130m2, V=cca 455m3)
Površina največjega požarnega sektorja (PS-1) bo 
manj kot 1000m2, prostornina pa manj kot 1000 m3.
 Požarni sektor bo hkrati tudi dimni sektor.

Požarna obremenitev v objektu bo manj kot 800 
MJ/m2.

Zahteve za požarne 
odpornosti na mejah 
požarnih sektorjev 
(stene, stropi, 
odprtine, preboji za 
inštalacije, parapeti, 
fasade, zaščite 
zunanjih požarnih 
stopnišč, ipd.) 

Stene požarnih sektorjev bodo požarno odporne 
(R)EI 30. 
V požarnih ločitvah ni načrtovanih vrat.

Na strehi se na meji požarnih sektorjev izvede  
požarno odporna zaščita dela streha iz spodnje 
strani RE30 v pasu 1m od ločilne stene. Izolacija v 
tem delu mora biti iz negorljivega materiala.

Požarna odpornost zaščite prehodov inštalacij bo 
enaka požarni odpornosti elementa skozi katerega 
inštalacija prehaja. Prehodi oz. preboji skozi 
požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico 
SZPV 408.

Na mestih, kjer bodo prezračevalni kanali prehajali 
požarne sektorje, se na prehodih prezračevanih 
kanalov skozi meje požarnega sektorja vgradi 
požarne lopute s požarno odpornostjo EI30-S.

Zahteve za obložne 
materiale in druge 
vgrajene materiale v 
objektu, kot so npr. 
talne, stenske in 
stropne obloge 

Glede notranjih oblog v prostoru ni zahtev.

Prezračevalni kanali morajo biti iz negorljivih 
materialov.

Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov mora biti 
težko gorljiva, odziv na ogenj C. Pri prehodu preko 
požarne stene mora biti toplotna izolacija negorljiva 
A1/A2.

Izvedeni ukrepi (PID)Širjenja dima po 
objektu in 
prezračevanje

Načrtovani ukrepi (PZI)

Ukrep/ 
zahteva

Datum in 
Podpis

Opombe 
(povzetek 

sprememb in 
dokazila o 
ustreznosti 

izvedbe)
Zahteve za razdelitev 
objekta v dimne 
sektorje, s seznamom 
in površinami dimnih 
sektorjev in opisom 
dimnih zaves

Požarni sektor bo hkrati tudi dimni sektor. 
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Zahteve za odvod 
dima in toplote in 
površine za 
oddimljanje

V objektu ni zahtev za naprave za odvod dima in 
toplote .
Za odvod dima in toplote zadostujejo fasadne 
odprtine.

Zahteve za kontrolo 
dima (npr. naprave za 
kontrolo dima v požarnih 
stopniščih) 

/

Zahteve za 
prezračevalne 
sisteme (požarna 
odpornost, 
dimotesnost, vgradnja 
požarnih loput, 
krmiljenje 
prezračevanja ob 
požaru) 

Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov mora biti 
težko gorljiva, odziv na ogenj C. Pri prehodu preko 
požarne stene mora biti toplotna izolacija negorljiva 
A1/A2.
Prezračevalni kanali morajo biti iz negorljivih 
materialov.

Na mestih, kjer bodo prezračevalni kanali prehajali 
požarne sektorje, se na prehodih prezračevanih 
kanalov skozi meje požarnega sektorja vgradi 
požarne lopute s požarno odpornostjo EI30-S. 
Zapiranje požarnih loput se izvede preko 
termičnega člena v loputi. Omogočeno mora biti 
ročno aktiviranje požarne lopute. Na požarni loputi 
mora biti vidna oznaka o legi požarne lopute in 
projektna označba požarne lopute.

ALTERNATIVNA IZVEDBA:
Prezračevalni kanali se lahko izvedejo tudi kot 
požarno odporni ali zaščiteni s požarnimi oblogami 
enake odpornosti, kot se zahteva za požarni sektor, 
skozi katerega prehajajo (EI30) ter v njem nimajo 
odprtin. V tem primeru vgradnja požarnih loput na 
mejah požarnih sektorjev ni zahtevana.

Izvedeni ukrepi (PID)Evakuacijske poti Načrtovani ukrepi (PZI)

Ukrep/ 
zahteva

Datum in 
Podpis

Opombe 
(povzetek 

sprememb in 
dokazila o 
ustreznosti 

izvedbe)
Predvideno največje 
število oseb, ki se 
lahko hkrati 
zadržujejo v objektu 
in posameznih 
prostorih 

V objektu bo manj kot 150 ljudi.

V objektu ne bo prostorov, kjer bi se hkrati lahko 
zadrževalo več kot 100 ljudi.

Zbirno mesto 
(zahteve za lokacijo) 

Zbirno mesto bo na zemljišču objekta.

Zahteve za 
evakuacijske izhode 
na varno mesto 
(seznam izhodov z 
lokacijami in 
dimenzijami, 
posebnosti glede 
odpiranja) 

Glede na namembnost in velikost objekta je 
načrtovan umik vseh ogroženih ljudi v objektu hkrati, 
po najbolj varni poti  na varno oziroma na prosto. 

Vrata na evakuacijski poti se bodo odpirala v smeri 
evakuacije.Za ostala vrata ni omejitve glede smeri 
odpiranja.

V kolikor bodo vrata na evakuacijskih poteh 
opremljena z elektronsko ključavnico, se morajo 
odpreti na signal:
- Tipke za izklop v sili, ki na pritisk odpre električno 

ključavnico (panik terminal). Tipka mora biti na 
strani vrat iz katere se umikajo ljudje. 

- Kadar zmanjka električnega toka ali pride do 
sistemske napake.

Pri izvedi se upošteva smernico SZPV 411 Električni 
sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh.

V prostorih garderob, tušev in preoblačilnic bo manj 
kot 100 oseb. Zahtevana sta dva izhoda.

V prostorih okrepčevalnice bo manj kot 100 oseb. 
Zahtevana sta dva izhoda.



FOJKARFIRE d.o.o.
Golnik 6a, 4204 Golnik

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI
72/2018

Investitor: Stran/strani: 5/7
Objekt:

Občina Domžale, Oddelek za investicije, Ljubljanska ulica 69, 1230 Domžale
Obnova kopališča Domžale Datum: APRIL 2019

6

Zahteve za 
nezaščitene dele 
evakuacijske poti 
(največje dovoljene 
dolžine in širine) 

Razdalje evakuacijskih poti bodo manjše od:
- Umik v eni smeri znotraj prostora: 20m
- Umik v več smereh znotraj prostora: 35m

OPOMBA:
Razdalja evakuacijske poti znotraj prostora PR-1 
Bazenska strojnica je prekoračena za cca. 5 m 
(skupna razdalja evkuacijske poti znaša cca. 25 m).
V prostoru se lahko nahaja samo pooblaščeno 
osebje, zato smatramo, da je prekoračena razdalja 
evakuacijske poti še ustrezna.

Klančine na evakuacijskih poteh ne smejo imeti več 
kot 6% naklona. 

Širina skupnih hodnikov bo min. 1,20 m.

V prostorih garderob, tušev in preoblačilnic sta 
zahtevana dva izhoda min. svetle širine 0,90 m. Iz 
navedenih prostorov bosta izvedena dva odprta 
izhoda proti bazenu, svetle širine cca. 1,80 m. 
Načrtovano ustreza.

V prostorih okrepčevalnice bo manj kot 100 oseb. 
Zahtevana sta dva izhoda min. svetle širine 0,90 m. 
Načrtovana sta dva izhoda, svetle širine cca. 0,99 m 
in cca. 1,00 m. Načrtovano ustreza.

Ostala vrata na evakuacijski poti bodo minimalne 
svetle širine 0,90 m.

Za vrata v prostore sanitarij, pisarn ipd. ni zahtev 
glede širine vrat.

Vrata iz tehničnih prostorov (bazenska strojnica, 
kemija, trafo postaja) bodo minimalne svetle širine 
0,80 m.

Zahteve za zaščitene 
dele evakuacijske poti 
(lokacija, zahtevana 
širina in največje 
dovoljene dolžine) 

/

Zahteve za označitev 
in osvetlitev 
evakuacijskih poti 

Evakuacijski izhodi bodo izvedeni s piktogrami 
skladno s SIST 1013. Piktogrami bodo postavljeni 
navpično in pravokotno na smer gibanja. Piktogrami 
bodo na evakuacijskih poteh nameščeni pri vseh 
spremembah smeri in nad izhodnimi vrati. 
Velikost piktogramov se določi po formuli v odvisnosti 
od »razdalje do piktograma« in ali bo »piktogram z 
notranjo osvetlitvijo«.

Varnostna razvetljava ni zahtevana.
Zahteve za evakuacijo 
povezane z dvigali 

/

Izvedeni ukrepi (PID)Odkrivanje požara 
in alarmiranje  

Načrtovani ukrepi (PZI)

Ukrep/ 
zahteva

Datum in 
Podpis

Opombe 
(povzetek 

sprememb in 
dokazila o 
ustreznosti 

izvedbe)
Načini odkrivanja 
požara (stalna 
prisotnost - 
organizacijski ukrepi / 
sistemi za 
avtomatsko 
odkrivanje požara) 

Sistem avtomatskega javljajna in odkrivanja požara 
(AJP) v objektu ni zahtevan.
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Alarmiranje (stalna 
prisotnost - 
organizacijski ukrepi/ 
avtomatsko 
alarmiranje z 
zvočnim, govornim ali 
svetlobnim 
sporočanjem, prenos 
alarma na stalno 
zasedeno mesto)  

Sistem avtomatskega javljajna in odkrivanja požara 
(AJP) v objektu ni zahtevan.

Požar javijo uporabniki objekta.

Izvedeni ukrepi (PID)Energijsko 
napajanje in 
krmiljenje naprav in 
sistemov za 
požarno varnost in 
krmiljenje  

Načrtovani ukrepi (PZI)

Ukrep/ 
zahteva

Datum in 
Podpis

Opombe 
(povzetek 

sprememb in 
dokazila o 
ustreznosti 

izvedbe)
Zahteve za rezervno 
energijsko napajanje 
sistemov in naprav za 
požarno varnost v 
objektu (čas 
zagotavljanja napajanja, 
požarna zaščita, 
požarna odpornost 
kablov ali kinet) 

/

Zahteve za aktivacije in 
deaktivacije naprav in 
sistemov (ročno ali 
avtomatsko preko 
požarne centrale, 
možnost ponovnega 
ročnega vklopa in druge 
zahteve za krmiljenja za 
gasilce) 

/

Izvedeni ukrepi (PID)Naprave in sistemi 
za gašenje ter 
zahteve za gasilce  

Načrtovani ukrepi (PZI)

Ukrep/ 
zahteva

Datum in 
Podpis

Opombe 
(povzetek 

sprememb in 
dokazila o 
ustreznosti 

izvedbe)
Zahtevana oskrba z 
vodo (viri vode za 
gašenje,  kapaciteta 
in trajanje, število in 
zahteve za izvedbo  
zunanjih in notranjih 
hidrantov) 

Potrebujemo 10 litrov/sek vode za 2 urno gašenje 
oziroma 72 m3 vode. 

Voda za gašenje bo iz obstoječega javnega 
hidrantnega omrežja. 

Glede na velikost objekta morata biti na voljo dva 
zunanja hidranta. Razdalja med hidrantoma ne sme 
biti večja od 80 m.  Razdalja med hidranti in stavbo ne 
sme biti manjša od 5 m in ne večja od 80 m.

OPOMBA:
V bližini objekta sta obstoječa dva nadtalna hidranta, 
eden na oddaljenosti cca. 45 m in drugi na 
oddaljenosti cca. 110 m.
Menimo, da sta obstoječa hidranta ustrezna za 
gašenje objekta ker:
- Načrtovani objekt bo nadomestil obstoječi objekt, 

katerega v primeru požara gasijo iz obstoječih 
hidrantov.

- Prostornina največjega požarnega sektorja 
načrtovanega objekta bo manj kot 1000 m3. Za 
stavbo izven naselij bi bilo zahtevano 5 m3 vode, 
ki jo s seboj lahko pripeljejo tudi gasilci. CZR 
Domžale je gasilska enota IV kategorije in ima 
ustrezna vozila, da zagotovi 5m3 vode za gašenje 
(Gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25 – 3m3 
vode in Gasilska avtocisterna AC-7000 – 7m3 
vode).

Notranji hidranti v objektu niso zahtevani. Za prvo 
gašenje zadostujejo gasilni aparati.



FOJKARFIRE d.o.o.
Golnik 6a, 4204 Golnik

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI
72/2018

Investitor: Stran/strani: 7/7
Objekt:

Občina Domžale, Oddelek za investicije, Ljubljanska ulica 69, 1230 Domžale
Obnova kopališča Domžale Datum: APRIL 2019

6

Zahteve za gasilne 
sisteme (lokacija, 
gasilo, način 
aktiviranja, 
karakteristične 
zahteve za gašenje) 

Gasilniki bodo nameščena na vidnih mestih in ne 
bodo od najbolj oddaljene točke prostora oddaljeni 
več kot 20m. Ustrezna višina prijema glede na glavo 
gasilnika z mehanizmom za aktiviranje znaša 0,8m do 
1,2m. 
Število gasilnikov in tip gasilnika
- 5 x 9EG, tip ABC
- 1 x 5EG, tip BC (CO2)
- 1 x 5 EG (F) – glej opomobo

OPOMBA:
Gasilnik tipa F (gašenje olj in maščob) se namesti v 
kuhinji, če se bo uporabljalo toplotna obdelava hrane 
z maščobo (cvrtje ipd.)

Zahteve za dovozne 
poti ter delovne in 
postavitvene površine 

Delovna površina za gasilce bodo na javnih 
površinah.

V objektu bo omogočen notranji napad za gašenje 
objekta preko evakuacijskih izhodov.

Zahteve za gasilsko 
dvigalo (mesto vstopa 
za gasilce, dimenzije 
dvigala, zahteva za 
nadtlačno kontrolo, ipd..)

/

Izvedeni ukrepi (PID)Inštalacije, ki 
vplivajo na požarno 
varnost  

Načrtovani ukrepi (PZI)

Ukrep/ 
zahteva

Datum in 
Podpis

Opombe 
(povzetek 

sprememb in 
dokazila o 
ustreznosti 

izvedbe)
Zahteve za inštalacije 
vnetljivih plinov in 
tekočin

/

Zahteve glede kurilnih 
in dimovodnih naprav 
in skladiščenja goriva

Za potrebe tehnologije in sicer gretja bazenske vode 
je predvidena toplotna črpalka.

Za ogrevanje in hlajenje lokala je izbrana toplotna 
črpalka / hladilnik .

Ni dodatnih zahtev.
Zahteve glede 
protieksplozijske zaščite

/

Zahteve glede 
strelovodnih in 
energetskih naprav

Elektroenergetske instalacije in oprema bodo izvedeni 
v skladu z veljavnimi tehničnimi normativi in standardi. 
Ob začetku uporabe objekta se izvedejo meritve 
zaščite pred udarom el. toka in 
galvanskih povezav. V primeru, da pride do okvar, 
poškodb ali drugih pomanjkljivosti na el. napravah je 
potrebno te pomanjkljivosti takoj odpraviti.

Za celoten objekt se predvidi možnost izklopa 
električne energije v objektu s stikalom nameščenim 
na glavnem razdelilniku oz. z oddaljeno tipko v 
notranjosti objekta pri glavnem vhodu.

Strelovodne napeljave morajo biti brezhibne ter 
periodično pregledovane v predpisanih rokih. 
Strelovodna instalacija mora biti projektirana in 
izvedena v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred 
delovanjem strele ter v skladu s tehnično smernico 
TSG-N-003:2013.



IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE
za PZI

Investitor Občina Domžale, Ljubljanska ulica 69, Domžale

Stavba Obnova kopališča Domžale

Lokacija stavbe , Kopališka cesta 4, Domžale

Katastrska občina DOMŽALE

Parcelna(e) številka(e) 4426/1

Koordinate lokacije X (N) = 113269 km    Y (E) = 470216 km
stavbe (X,Y)

Vrsta stavbe Šifra: 12650 Športne dvorane

Etažnost K+P

Projektant Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.

Odgovorni vodja Robert Potokar

projekta

Izdelovalec izkaza Robert Potokar

Izdelano na podlagi 01/2018, 19.03.2019
elaborata

Datum izdelave izkaza 23.04.2019

Izjavljam, da iz izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba ne dosega
predpisane ravni učinkovite rabe energije.

Podpis izdelovalca izkaza:  ...............................................

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 1



Neto uporabna površina stavbe Au =  323,55 m2

Kondicionirana prostornina stavbe Ve =  1.240,20 m3

Površina toplotnega ovoja stavbe A =  1.125,99 m2

Oblikovni faktor fo = A/Ve =  0,91 m-1

Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje) DD =  3.500,00 K dni

Temperaturni presežek (za hlajenje) DH =  0,00 K ur

Povprečna letna temperatura zunanjega zraka T
L

T
L
 =  9,5 °C

Toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe

Neprozorni elementi

Oznaka elementa Orientac., Površna (m
2
) U(W/m

2
K) U

max
(W/m

2
K)

naklon

F2 - Tipična prezračevana fasada S, 90 17,70 0,28 0,28

F2 - Tipična prezračevana fasada S, 90 100,40 0,28 0,28

F2 - Tipična prezračevana fasada J, 90 17,70 0,28 0,28

F2 - Tipična prezračevana fasada V, 90 22,44 0,28 0,28

Z2 - Stena okrepčevalnice proti servisnem prostoru V, 90 22,44 0,30 0,50

F2 - Tipična prezračevana fasada J, 90 100,40 0,28 0,28

Z2 - Stena okrepčevalnice proti servisnem prostoru Z, 90 22,44 0,30 0,50

S1 - Ravna streha nad pritličjem , 0 32,75 0,23 0,20

F2 - Tipična prezračevana fasada Z, 90 22,44 0,28 0,28

S3 - Ravna zelena streha pri okrepčevalnici , 0 99,50 0,17 0,20

S1 - Ravna streha nad pritličjem , 0 219,20 0,23 0,20

P3a - Prostori s keramičnim tlakom , 0 99,50 0,35 0,35

P3 - Prostori s keramičnim tlakom , 0 219,20 0,45 0,35

Prozorni elementi

Faktor

prehoda

celotnega

Orientac., Površna U U
max

sončnega

Oznaka elementa naklon (m
2
) (W/m

2
K) (W/m

2
K) sevanja; g

F1 - Tipična fasadna zasteklitev S, 90 53,72 0,80 1,30 0,07

F1 - Tipična fasadna zasteklitev V, 90 22,44 0,80 1,30 0,07

F1 - Tipična fasadna zasteklitev J, 90 53,72 0,80 1,30 0,10

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 2



Način upoštevanja vpliva
toplotnih mostov

Koeficient specifičnih

transmisijskih toplotnih izgub

stavbe

Letna raba primarne energije

Letna potrebna toplota za

ogrevanje

Letni potrebni hlad za hlajenje

Letna potrebna toplota za

ogrevanje na enoto neto

uporabne površine in

kondicionirane prostornine

Osnovni pogoj

Izjeme, ki nadomeščajo osnovni pogoj

Zagotavljanje obnovljivih virov energije

1 - stanovanjska stavba

2 - nestanovanjska stavba

3 - javna stavba

najmanj 25% celotne končne energije je zagotovljeno z uporabo
obnovljivih virov

najmanj 25% potrebne energije je iz sončnega obsevanja

najmanj 30% potrebne energije je iz plinaste biomase

najmanj 50% potrebne energije je iz trdne biomase

najmanj 70% potrebne energije je iz geotermalne energije

najmanj 50% potrebne energije je iz toplote okolja 41 NE

- EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683
- SIST EN ISO 10211
- s katalogi, računalniškimi simulacijami
- na poenostavljeni način

Izračunani Največji dovoljeni

Izračunana Največja dovoljena

Doseženo (%) Izpolnjeno
(DA/NE)

Vir: Topl.oko.  30
Vir:
Vir:
Skupaj:   30

DA

H'T= 0,358  W/m 2K H'Tmax= 0,385  W/m 2K

Qp= 18.835,049  kWh

QNH= 7.132,856  kWh QNHmax= 22.888,973  kWh

QNC= 84,536  kWh

QNH/Au= 22,046  kWh/m 2a

QNH/Ve= 5,751  kWh/m 3a (QNH/Ve)max= 18,456  kWh/m 3a

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 3



Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov

Kazalniki letnih izpustov CO
2
 zaradi delovanja sistemov

najmanj 50% potrebne energije je iz naprav SPTE z visokim 
izkoristkom

stavba je najmanj 50 % oskrbovana iz energetsko učinkovitega 
sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja

letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preračnana na enoto 
kondic. prostornine, je najmanj za 30 % manjš od mejne vrednosti 31 DA

vgrajenih je najmanj 6 m 2 (svetle površine) sprejemnikov 
sončne energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/(m2a)

Letna raba primarne energije na enoto uporabne površine stavbe
1- stanovanjska stavba):

Letna raba primarne energije na enoto kondicionirane prostornine
stavbe (2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba):

Letni izpusti CO 2:

Letni izpusti CO 2 na enoto uporabne površine stavbe
(1- stanovanjska stavba)

Letni izpusti CO 2 na enoto kondicionirane prostornine stavbe
(2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba):

Qp/Ve= 15,187  kWh/m 3a

 3.993,03  kg

 12,341  kg/m 2a

 3,220  kg/m 3a

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4



IZKAZ O ZAŠ ITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi
Naziv stavbe:

Lokacija stavbe:

Investitor:

Odgovorni vodja projekta:

Izdelovalec elaborata: Nika Šubic, mag. inž. grad.
Datum izdelave projektne dokumentacije:
Elaborat idelan: po tehni ni smernici

Zaš ita pred hrupom v okolju
Izra un, izveden na podlagi mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehni ni smernici)

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izra unu zvo ne izolirnosti ovoja stavbe:

L no   

dB(A)
L dan  

dB(A)

45 55

Zvo na izolacija ovoja stavbe
Na rtovani 

ukrepi
Izra unane 
vrednosti

oznaka / 
pozicija

oznaka 
veli ine 
(enota)

ustreza 
(da/ne)

4.3 L notri,max 55 dB(A) L notri = 34 dB(A)

/ / / /

element ali sklop elementov

ZUNANJI POKON NI LO ILNI ELEMENTI

prostor PR-5: 1. pomo

ZUNANJI VODORAVNI LO ILNI ELEMENTI

/

Robert Potokar univ. dipl. inž. arh. 
ZAPS A-0735

Obnova kopališ a Domžale
VHODNI IN SERVISNI OBJEKT

Ob ina Domžale
Ljubljanska 69, 1230 Domžale

lo ilni element ali prostor Projektne vrednosti Izmerjene vrednosti

Kopališka cesta 4, 1230 Domžale

Izvedeni ukrepi

15/04/2019

Obmo je varstva pred hrupom

II. obmo je
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IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVANJA 
STAVBE 

Objekt:  
OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE 
 

Investitor: Občina Domžale 

Ulica, naselje: Ljubljanska ulica 69 

Kraj: Domžale 
 

Katastrska(e) občina(e): k.o. Domžale 

Parcelna(e) številka(e): 4426/1, 4426/4, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440/1, 4440/2, 4440/3, 4440/4, 
4440/9, 4441/1, 4441/2, 4442/1, 4442/2 4443, 4444, 4445/1, 4445/2, 4445/3, 
4446/1, 4446/2, 4610/1, 4610/2 4611/1 4611/2, 4611/3, 4612/1 4612/2, 4612/3, 
4608/7, 4608/9

Namembnost 
(stanovanjska, poslovna …): 

241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas 

Etažnost (klet, pritličje, 
etaža, mansarda …): 

P 

 

Celotna zunanja površina stavbe A (m2) 

(samo za klimatizirane stavbe) 

 
A = 104,3m2 

Prezračevana / klimatizirana prostornina stavbe Vp (m
3)  

Vp = 375 m3 

Prezračevalni faktor f0 = A/Vp (m
-1) 

(samo za klimatizirane stavbe) 

 
f0 = A/Vp =  0,28 m-1 

Neto uporabna površina stavbe Au (m
2) 

(samo za klimatizirane stavbe) 

 
Au = 97,6 m2 

 
 
Predvideno število ljudi v prezračevanem/klimatiziranem delu 
stavbe 

 
N =30 ljudi 

 

Projektirane naprave in sistemi – raba energije 

Električna energija 

Tip naprave Prezračevana 
prostornina  

(m3) 

Priključna 
moč 
(kW) 

Predvideni 
letni čas 

obratovanja 
(h) 

Predvidena letna 
raba električne 

energije  

(kWh/a) 

PN1  375 0,465 4380 2036,7

   
   
Skupaj  =375  =465   =2036,7



2/2 

Toplota in hlad 

 

Tip naprave  

 

Priključna moč 
prenosnika toplote 

(kW) 

  

Predvideni letni čas 
obratovanja 

prenosnika toplote 

(h) 

 

 

Predvidena letna raba 
energije. (kWh/a) 

 

Grelnik 

 

Hladilnik Grelnik Hladilnik Toplota Hlad 
/ / / / / / / 
       
       
       
       
Skupaj  =0  =0    =0  =0 

 
Projektna skupna količina zraka  Vtočni zrak 

(m3/h) 

Odtočni zrak 

(m3/h) 

PN1  1500  1500

   

   

  

Skupaj   =1500  =1500

 
Predvidena izmenjave zraka n (h-1) v prostornini Vp  

n = 4 h-1 

Projektna celotna priključna moč prezračevalnih naprav 
 

Q = 0,465 kW 

Projektna letna poraba energije za prezračevanje celotne 
stavbe 

 
Q = 2036,7 kWh/a 

 
Projektivno 
podjetje: 

 

GEprojekt d.o.o. 

Odgovorni 
projektant: 

Branko Medvešek,u.d.i.s. 

Ident. št.:  Ident. št.: S-1303 

Št. projekta: 01/2018 Podpis:  

Kraj: Ljubljana Datum: April 2019 

 



Obnova Kopališča Domžale 
0_1_vodilni načrt_načrt arhitekture   

 
 

 
 
 

0_1.6 GRAFIČNI PRIKAZI_LOKACIJSKI: 
 
0_1.6.1  Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe    m  1:250 
0_1.6.2  Grafični in drugi prikazi za zakoličbo     m  1:250 

   







Obnova Kopališča Domžale 
0_1_vodilni načrt_načrt arhitekture   

 
 
 
 
 
 

0_1.7  TEHNIČNO POROČILO ‐ NAČRT ARHITEKTURE 
 

1.  Splošno 
 
Ta projekt je izdelan na podlagi DGD dokumentacije, št. 01/2018,  september  2018. 
 
Občina Domžale kot lastnik želi izvesti celovito prenovo zunanjega kopališkega kompleksa. Kompleks 
je arhitekturno in funkcionalno zastarel, zato se načrtuje preureditve v naslednjem obsegu: rušenje 
obstoječega bazena 50 x 18 m in gradnja olimpijskega bazena dim. 50 x 25 m, gradnja novega srednje 
velikega bazena za učenje plavanja dim. 15 x 20 m, ter otroškega bazenčka dim. 10 x 15m, 
preureditev zunanjih ‐ pohodnih površin in površin za sončenje, gradnja novega vhodno ‐ servisnega 
objekta na južni strani kompleksa na mestu sedanjega tehnološkega objekta, ureditev celotnega 
območja z igrišči in zunanjimi površinami. 
 
zahtevnost objekta      zahteven 
klasifikacija celotnega objekta    241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas 
lokacija         Kopališka cesta 4, Domžale 
navedba prostorskega akta   
Občinski podrobni prostorski načrt : 
‐ Odlok o ureditvenem načrtu območja D21/1 Športni park ‐ sever (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 10/02). 
‐ Uradni popravek odloka o ureditvenem načrtu območja D21/1 Športni park ‐ sever (Uradni vestnik 
občine Domžale, št. 3/03). 
‐ Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja D21/1 Športni park ‐ 
sever (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/07). 
‐ Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja D21/1 Športni park ‐ 
sever (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 7/18). 
 
 

1.1  Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta 
 
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 
upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v 
projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture. 
 
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, 
risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, 
zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture. 
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Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo 
predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne 
alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni 
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred 
izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor 
 
 

2.  Arhitekturne značilnosti predvidene gradnje 
 

2.1  Lokacija in obstoječe stanje 
Območje obdelave je območje športno‐rekreacijskih in zelenih površin južno od nogometnega 
stadiona in v neposredni bližini Kamniške Bistrice. Tukaj se nahajajo objekt športnih organizacij s 
prizidanim gostinskim lokalom in garderobami ter sanitarijami v pritličju, zunanji bazen dim. 25 x 18m 
s toboganom, pripadajočimi zunanjimi površinami in zelenicami. Na bazenski ploščadi se nahaja tudi 
igralna vodna površina za otroke. Vhod v bazenski kompleks je z zahodne strani s parkirišča, na južni 
strani območja pa je objekt strojnice in trafo postaja. Izven ograje kopališča Domžale se v neposredni 
bližini nahajajo še tri igrišča za odbojko na mivki in košarkarsko igrišče. Območje je prometno 
dostopno z jugozahoda po Kopališki cesti. Parkiranje je omogočeno na obstoječem parkirišču 
zahodno od bazenov in na delno urejenih površinah južno od bazenskega kompleksa. 
 

Velikost zemljišča na katerem je predvidena izgradnja novega kompleksa obsega 15150,50 m².  
 

Seznam zemljišč ki so del območja predvidene gradnje: 4426/1, 4426/4, 4435, 4436, 4437, 4438, 
4439, 4440/1, 4440/2, 4440/3, 4440/4, 4440/9, 4441/1, 4441/2, 4442/1, 4442/2 4443, 4444, 4445/1, 
4445/2, 4445/3, 4446/1, 4446/2, 4610/1, 4610/2 4611/1 4611/2, 4611/3, 4612/1 4612/2, 4612/3, 
4608/7, 4608/9, vse k.o. Domžale.  
 

2.2  Opis nove urbanistično‐arhitekturne zasnove 
(rušitev in novogradnja bazena dimenzije 50x25m, nov bazen za učenje plavanja 20x15m, nov otroški 
bazen ‐ čofotalnik 10x15m, nov vhodni in servisni objekt na južni strani) 
 

Glavni objekt gradnje je:       klasifikacija CC_SI:    razvrstitev:   
olimpijski bazen 50 x 25 m      24110 Športna igrišča    zahteven 
 

Pripadajoči objekti so:                     
servisni objekt z bazensko strojnico ‐ B5   12650 Stavbe za šport    manj zahteven 
vhodni objekt z garderobami ‐ C5    12650 Stavbe za šport     manj zahteven 
bazen za učenje plavanja 20 x 15 m    24110 Športna igrišča     manj zahteven 
otroški bazen 15 x 10 m       24110 Športna igrišča     manj zahteven 
 
Bazeni in bazenska ploščad 
‐obstoječi bazen se poruši in zgradi nov bazen dim. 50,02 x 25.0m, bazen se poglobi na globino od 
1.35 do 2.00 m, dodajo se štartni bloki na eni ter obračalni bloki na drugi strani, tako se bazen 
usposobi za rang državnih tekmovanj (po FINA standardih) 
‐obstoječa AB bazenska školjka se v celoti poruši, zabetonira se nova talna plošča bazena, nova 
bazenska školjka se izvede po modularnem sistemu (kot npr. Myrtha pools), ki ga sestavljajo 
prefabricirani paneli iz nerjavnega jekla s PVC prevleko za finalni sloj. 
‐ na vzhodni strani se bazensko ploščad preuredi in razširi, predvidi se izvedbo novega otroškega 
plavalnega bazena dimenzij 20x15 z dodanima krožnima masažnima bazenoma in novo vodno igralno 
površino globine od 0 do 30 cm dimenzij 10x15m. 
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‐ tudi vsi novi bazeni so predvideni v montažni izvedbi iz inox prefabriciranih elementov (kot npr. 
MyrthaPools), na AB temeljni plošči 
‐ ob novi bazen za učenje plavanja se namesti novi tobogan 
‐ izvedejo se nove finalne plasti, hidrozolacije in odvodnjavanje bazenske ploščadi, vključno z izvedbo 
petih novih dezinfekcijskih bazenčkov, preko katerih se dostopa na bazensko ploščad, finalni sloj je 
predviden v zmrzlinsko odporni protizdrsni keramiki. 
‐ izvedejo se nove ograje in ozelenitev ograj obbazenske ploščadi 
 

Objekt športnih organizacij  
Obstoječi objekt športnih organizacij ni predmet tega projekta in se vanj ne posega. 
 

Nov vhodni in servisni objekt z bazensko strojnico 
‐ predvidi se izgradnja novega vhodnega in servisnega objekta na celotnem južnem robu območja  
Obstoječi objekt strojnice se poruši. Zgradi se nov objekt stojnice dim. 7,5 x 29,5 m, kamor se prestavi 
tudi trafo postajo TP Tenis park (ki je predmet ločenega DGD projekta). Severno od strojnice pod 
zelenico se poruši obstoječi kompenzacijski bazen ter zgradi novega. 
‐ na vzhodni strani strojnice je lociran nov pritlični objekt dim. 6,5 x 44,6 m z blagajno, garderobami, 
tuši, sanitarijami, 1. pomočjo, servisnimi prostori in kavarno. Kavarna deluje znotraj bazenov, lahko 
pa tudi izven bazenskega kompleksa, kadar je ta zaprt.  
‐ objekta sta povezana z ravno streho dim. 81,5 x 9,0m v dolgo potezo, med njima pa je predviden 
nov glavni vhod v bazenski kompleks 
‐ oba volumna vhodnega in servisnega objekta sta obdelana z enotno novo fasado iz kompozitnih 
panelov (kot npr. KERROCK) po celi višini objekta. Transparentni deli fasade so iz enakih panelov s 
perforacijo na podkonstrukciji iz kovinskih okvirjev ali iz perfororane pločevine na podkonstrukciji, 
barvani v enaki barvi kot fasadni paneli. 
Vrata so prav tako kovinska v kovinskih okvirjih, obdelana s polnimi ali perforiranimi polnili, da po 
potrebi omogočajo prezračevanje (strojnica, trafo postaja). 
‐ na vzhodnem delu objekta, kjer je kavarna, je fasada steklena v kovinskih okvirjih in delno s 
perforiranimi paneli.  
‐ objekta sta krita z zeleno streho 
 

2.3  Zasnova konstrukcije  
Novi olimpijski bazen 50 x 25 m, novi bazen za učenje plavanja 20 x 15 m, novi otroški bazen 15 x 10 
m ‐ čofotalnik, nova vhodni in servisni objekt, ureditev površin okoli bazenov ter ostali objekti 
so obdelani v načrtu 2_Načrt gradbenih konstrukcij. Povzetek iz tehničnega poročila načrta 
gradbenih konstrukcij glej na začetku tega dokumenta v točki št. 0_1.4 Zbirno tehnično poročilo. 
 

2.4  Zasnova instalacij 
2.4.1  Elektro instalacije 
Elektro instalacije so podrobno in celostno obdelane v načrtu 3_Načrt elektro instalacij in elektro 
opreme, povzetek iz tehničnega poročila načrta elektro instalcij in elektro opreme glej na začetku 
tega dokumenta v točki št. 0_1.4 Zbirno tehnično poročilo. 
 

2.4.2  Strojne instalacije 
Strojne instalacije so podrobno in celostno obdelane v načrtu 4_Načrt strojnih instalacij in strojne 
opreme, povzetek iz tehničnega poročila načrta strojnih instalcij in strojne opreme glej na začetku 
tega dokumenta v točki št. 0_1.4 Zbirno tehnično poročilo. 
 

2.4.3  Bazenska tehnika 
Kopališče Domžale obsega naslednje zunanje bazene: 
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‐ Olimpijski bazen dim. 25x50m, površine 1.250m2, globina vode od 1,36 do 2,0m, temperatura vode 
do 26ºC (ogrevanje vode v tej fazi ni predvideno, predvidi se le priključek za možno kasnejše 
ogrevanje), 
‐ bazen za učenje plavanja dim. 15x20m, površine 300m2, globina vode 0,8m, temperatura kopalne 
vode 30‐32ºC  
‐ otroški bazen, površine 150m2, globina vode 0‐0,3m, temperatura vode do 30ºC, 
‐ bazena za sprostitev površine cca. 35m2 globina vode 0,8m, temperatura kopalne vode 30‐32ºC  
 

Filtrirni sistem 
Predviden je sledeči postopek priprave kopalne vode: 
FLOKULACIJA – FILTRACIJA (ADSORPCIJA NA AO) – KLORIRANJE 
 

Bazenska tehnika in priprava kopalne vode je podrobno in celostno obdelana v načrtu 5_Načrt 
priprave kopalne vode, povzetek iz tehničnega poročila tega načrta glej na začetku tega dokumenta v 
točki št. 0_1.4 Zbirno tehnično poročilo. 
 

2.5  Zunanja ureditev, ozelenitev 
‐ obstoječo zelenico proti severovzhodu se nasuje do nivoja bazenske ploščadi in uredi novo otroško 
igrišče, ki je od bazenske ploščadi ločeno z nizko transparentno kovinsko ograjo in ozelenitvijo 
‐ spuščen del terena na jugovzhodu, kjer se nahajajo igrišča za odbojko na mivki, se zatravi, uredi v 
prireditveni prostor in fitnes na prostem, nivojska razlika (‐1,2 m) se premosti z lesenimi tribunami v 
terenu. Tribune služijo kot prostor druženja, za gledalce in za sončenje.  
‐ na jugovzhodnem vogalu območja se na nižjem delu (‐1,3 m) na novo uredi travnata površina s 
tremi mizami za namizni tenis in dvema igriščema za badminton na travi, ki imata demontažno 
igralno mrežo. 
Nivojska razlika med nivojem bazenske ploščadi in igrišči se premosti z lesenimi in zelenimi tribunami 
v terenu. 
‐ pred objektom strojnice ter vhodnim in servisnim objektom se uredi tlakovanje, kolesarnico in 
teraso kavarne 
‐ tri velika obstoječa drevesa pred novim objektom se ohranijo 
 

Zunanja ureditev je v celoti podrobno obdelana v načrtu 2_2_Načrt zunanje ureditve št. 01/2018‐ZU. 
 

2.6  Prometna ureditev in dostopi 
Območje je z avtomobili in kolesi dostopno z jugozahodnega vogala po Kopališki cesti.  
Nov vhod v bazenski kompleks je med novima objektoma z južne strani, kjer je tudi predvidena 
ureditev tlakovanja, parkirišč in kolesarnice. 
Dostop za intervencijo in servisni dostopi so prav tako omogočeni z južne stran. 
 

Prometna ureditev in dostopi so v celoti in podrobno obdelani v načrtu 2_2_Načrt zunanje ureditve 
št. 01/2018‐ZU. 
 
 
 

2.7  Zagotavljanje varnosti 
Kopališče se, glede na Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, 
št. 84/07, 22/13 in 33/18), uvršča med srednje velika bazenska kopališča na prostem (nad 1.200 m2 
do 3.000 m2). 
Na srednjih in velikih kopališčih se število reševalcev iz vode določi tako, da se reševalcem iz vode na 
mestih opazovanja določenih s pravilnikom, doda en reševalec iz vode. 
Mesti za opazovanje sta označeni na situaciji na južnem in severnem robu obbazenske ploščadi. 
Opazovališče je na višini 2 m, s polmerom opazovanja 40 m in je zaščiteno pred sončnim sevanjem. 
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Izračun števila kopalcev 

 
površine   

celotno območje    15150 m2 
objekt  pritličje    

977 m2 
 

977 m2 

vodne površine  olimpijski bazen  
25 x 50m, globine 135‐200 cm, 1250 m2 
 
otroški bazen + masažni bazeni 
15 x 20m, globine 80 cm, 376 m2 
 
otroški bazen ‐ čofotalnik 
10 x 15 m, 150 m2 

1776 m2 

obbazenska ploščad    2534 m2 

površine za sončenje 
 

lesene tribune 
370 m2 
obbazenska ploščad 
2534 m2 

 m2 
 

zelene površine    3532 m2 

športna igrišča  igralna površina na tartanu  609 m2 
območja z igrali  403 m2 
igralna površina na trati  650 m2 
(namizni tenis, badminton) 

1662 m2 

obiskovalci    po DGD*   

največje predvideno št. 
kopalcev 

kopalna površina do h= 1.35 m / 2 m2 
na kopalca 
438 kopalcev 
 
kopalna površina nad h= 1.35 m / 4 m2 
na kopalca 
225 kopalcev 

663 

največje dovoljeno št. 
obiskovalcev 

razmerje med drugimi površinami za 
sončenje in rekreacijo in kopalno 
površino nad 2,5 – f=3 

1989 

 
 

3.  Tehnične značilnosti predvidene gradnje 
 

3.1  Gradbene izvedbe  
 

3.1.1  Opis rušitvenih in odstranjevalnih del  
 
Rušitve, predvidene na območju kopališča 
‐ rušitev bazena 50 x 18 m v celoti  
‐ rušitev bazenske ploščadi in obstoječega otroškega bazenčka ‐ čofotalnika 
‐ rušitev vseh obstoječih dezinfekcijskih bazenčkov 
‐ obstoječi tehnološki objekt na južni strani se poruši v celoti 
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‐ obstoječa lesena uta ob vhodu (sedanji vhod) se odstrani 
‐ obstoječi objekt strojnice skupaj s kompenzacijskim bazenom se poruši v celoti 
‐ obstoječa TP Tenis park se poruši (v sklopu ločenega projekta za gradebno dovoljenje) 
 

Rušitve so podorbno obdelane v načrtu  
1_2_Načrtu z odstranitev objekta št. 01/2018‐1_2 in v Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
št. 01/2018‐E1. 

 
3.1.2  Opis zemeljskih del 
Za obravnavi objekt je bilo izdelano geotehnično poročilo št. 9949/18, september 2018, ki ga je 
izdelal Geoinženiring d.o.o. 
 
V nadaljevanju podajamo Povzetek geomehanskega poročila: 
Glede na ugotovljeno sestavo tal bo temeljenje objektov srednje zahtevno, objekte bo možno 
temeljiti plitvo. 
Z izvedenimi terenskimi geomehanskimi raziskavami tal na lokaciji kopališča Domžale smo ugotovili, 
da tla na obravnavanem območju v splošnem predstavljajo dobro nosilni zameljeni slabo granulirani 
prodi, ki so v srednje gostem do gostem gostotnem stanju (njihova gostota se z globino veča). Nivo 
podzemne vode je na 6,8 do 8,0 m pod nivojem terena. 
 
Glede na globino podtalnice, ki je ca 4 m pod koto temeljenja novega velikega bazena, posebni ukrepi 
za zavarovanje proti vzgonu niso potrebni. 
 
Na temeljnih tleh pod bazeni naj se izvede ustrezno utrjena izravnalna tamponska plast debeline 
minimalno 30 cm. Kvaliteto in enakomernost zbitosti naj se kontrolira z meritvami EV2 in Evd 
(zahteve: EV2 ≥ 100MN / m2, Evd ≥ 45 MN/m2, EV2 / EV1 < 3,0). 
 
Ker temeljna tla gradijo dokaj sipki materiali, lahko pri izkopu oziroma poglabljanju pride do plitvega 
zdrsa materiala. Predlagamo, da se zato izkop oziroma poglobitev izvede po kampadah in po potrebi 
zaščiti z lahko mrežo in brizganim betonom. 
 
V času izvedbe del bo potrebno zagotoviti stalni geomehanski nadzor, ki bo skladno s terenskimi 
ugotovitvami preverjal skladnost sestave tal v gradbeni jami s sestavo tal, podano v tem elaboratu ter 
predlagal morebitne ukrepe v smislu varne in kvalitetne gradnje. 
 
Objekti so vsi temeljeni plitko, na nosilnih talnih ploščah ali pasovnih temeljih. Posebno varovanje 
gradbene jame ni predvideno, temeljenje in gradnja vkopanih delov objektov se izvaja v širokem 
odkopu.  
 

3.1.3  Opis betonskih in armiranobetonskih del 
Novi olimpijski bazen 50 x 25m, novi bazen za učenje plavanja 20 x 15m, novi otroški bazen 15 x 10m  
so temeljeni na AB talnih ploščah, nova vhodni in servisni objekt sta prav tako zgrajena iz AB 
konstrukcije. 
 

Olimpijski bazen:  
Glavni objekt predstavlja veliki plavalni bazen dimenzij 25,0 x 50 m. Globina objekta znaša med 1,37 
m in 2,02 m. Nerjaveča (inox) bazenska montažna školjka je predvidena kot pred‐izdelana po sistemu 
proizvajalca montažnih bazenov in ni predmet tega načrta. Bazenska školjka se vijačno (uvrtana sidra) 
pritrjuje na AB talno ploščo dimenzij 27,4 x 52,0 m in debeline 0,45 m.  
 

Bazen za učenje plavanja: 
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Ta bazen je po načinu izvedbe zelo podoben velikemu bazenu. Bazen je pravokotne tlorisne oblike z 
dvema končnima krožnima izboklinama na enem koncu. Zunanji gabariti bazena tako znašajo 26,6 x 
18,6 m. Globina bazena je 80 cm, na manjšem delu pa 35 cm. Izvedba AB talne plošče je podobna kot 
pri velikem bazenu, le da je debelina plošče 30 cm. 
 

Otroški bazen: 
Bazen je objekt tlorisnih dimenzij 10 x 15 m. Globina bazena je na južnem robu 0 cm, na severnem pa 
30 cm. Montažna bazenske konstrukcija leži na talni AB plošči dimenzije 10,8 x 15,8 m, debeline 30 
cm. Poševno bazensko dno iz mikroarmiranega betona se izvede naknadno, po montaži bazenske 
školjke. 
 

Tobogan:  
Ob malem bazenu je predvidena postavitev tobogana. Tobogan se temelji na dveh točkah. Tako je v 
sklopu tega načrta obdelan AB točkovni temelj b/l/h = 2,5 x 2,5 x 0,8 m v centru krožnega tobogana, 
ki sega pod dno temeljne plošče plavalnega bazena. Iz temelja sega AB temeljni nastavek do 
predvidene kote zunanje ureditve, kjer se vijačno pritrjuje steber tobogana. Druga predvidena točka 
pritrditve tobogana je pod podestom le tega. Temelj se izvede kot AB jašek, ki hkrati služi kot temelj 
in strojniški jašek malega bazena. Jašek je tlorisnih dimenzij 3,0 x 5,0 m in višine 2,8 m. Vsi AB 
elementi (plošča, stene in talna plošča) so debeline 30 cm, le v območju vpenjanja tobogana je plošča 
odebeljena na 60 cm.  
 

V času projektiranja točnih podatkov glede dimenzij in obremenitev na temeljna tla nismo uspeli 
pridobiti. Ko bo znan in izbran izdelovalec tobogana je potrebno ponovno preveriti lokacijo, dimenzije 
AB temeljev. Izbrani izdelovalec tobogana mora izdelati delavniške risbe, ki jih pošlje projektantu in 
izvajalcu pred izvedbo temeljev (temelj tobogana je pod koto temeljne plošče plavalnega bazena!). 
 

Vhodni objekt:  
Na južni strani območja obdelave se izvede pritlični objekt, ki predstavlja vhod ter spremljevalne 
prostore (garderobe, sanitarije, gostinski lokal). Tlorisno gledano je objekt podolgovate pravokotne 
oblike tlorisnih dimenzij 54,8 x 8,8 m. Objekt je v celoti pritličen višine ≈4,10 m (od vrha do vrha 
notranjega tlaka). Glavno nosilno konstrukcijo predstavlja sistem AB sten debeline 20 cm in slopov 
dimenzij b/h  = 20/40 cm, ki so razporejeni po tlorisu objekta. AB plošča je ravna in debeline 25 cm. 
Plošča prekriva prostore in hkrati tvori zunanji nadstrešek na severni in vzhodni strani v dolžini  2,6 m 
(konzola). Objekt je temeljen na sistemu AB pasovnih temeljev b/h = 60/80 cm pod nosilnimi 
stenami/slopi. Med temelji se izvede AB plošča debeline 15 cm. Temeljna tla se pripravi po enakem 
postopku kot prej navedeno (izkop do nosilnih tal z zamenjavo z uvaljano tamponsko gredo). 
 

Servisni objekt:  
Objekt na levi (zahodni) strani vhodnega objekta je objekt v celoti ločen in dilatiran od spremljevalnih 
prostorov na desni strani.  
Servisni objekt je razdeljen na podzemne rezervoarje na severni strani in strojnico na južni strani. 
Vkopani rezervoarji so tlorisnih dimenzij 17,45 x 14,10 m in skupne višine od 2,65 m do 3,80 m. 
Konstrukcija je zasnovana iz AB zgornje plošče debeline 30 cm, ki se naslanja na AB stene debeline 30 
cm in nato na AB temeljno ploščo enake debeline. Rezervoarji so zaradi tehnologije različnih višin 
(globin), zato prihaja do skokov v temeljni in stropni plošči. Zasipanje se lahko izvede šele ko je 
izvedena stropna plošča. 
Strojnica je nadzemni objekt (nadaljevanje spremljevalnih prostorov) in je tlorisnih dimenzij 26,4 x 
8,8 m. Objekt je v celoti pritličen višine ≈4,85 m (od vrha do vrha notranjega tlaka), pri čemer je 
streha ravna, višinska razlika s spremljevalnimi prostori pa nastane zaradi delne vkopanosti. Nosilni 
sistem je zasnovan iz AB sten debeline 20 cm, ki potekajo po obodu in med prostori, AB stropne 
plošče debeline 25 cm, ki na severni strani tvori konzolni nadstrešek dolžine 1,6 m. Temeljenje je 
izvedeno na enotni talni plošči debeline 40 cm.    
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Objekt je temeljen na AB talni plošči debeline 30 cm pod rezervoarji in AB talni plošči debeline 40 cm 
pod strojnico. Temeljna tla se pripravi po enakem postopku kot prej navedeno (izkop do nosilnih tal z 
zamenjavo z uvaljano tamponsko gredo). Posebno pozornost je potrebno posvetiti višinskim 
preskokom v temeljih, ki se izvedejo iz pustega betona ali kamenja v betonu v naklonu 45°.   
 

Konstrukcija je dimenzionirana v skladu s standardom Evrokod, in sicer SIST EN 1992 za beton in SIST 

EN 1998 za potres. 
 

Podroben opis konstrukcijskih elementov glej v povzetku tehničnega poročila načrta gradbenih 
konstrukcij na začetku tega dokumenta v točki št. 0_1.4 Zbirno tehnično poročilo. 
 
Posebno pozornost je potrebno nameniti vsem prebojem v vertikalnih (stene) in horizontalnih 
(plošče) AB konstrukcijah, še zlasti v konstrukcijah, za katere je predvidena izvedba v vidnem 
betonu. Pozicijo posameznih prebojev in potek posameznih vodov je potrebno preveriti v vseh 
načrtih projektne dokumentacije!  

 

3.1.4.   Opis zidarskih del 

Nosilne in predelne stene znotraj objekta so predvidene v armirano‐betonski ali suho‐montažni 
izvedbi. V objektu ni predvidenih sten, grajenih iz AB modularnih blokov, opeke ali plino‐betona.  
 

Objekt je po celotnem stiku med objektom in terenom zaščiten pred vdorom vlage. 
Kletni del objekta je v celoti hidro‐izoliran proti hidrostatičnemu pritisku s sintetično folijo na bazi 
HDPE (npr.: PREPRUFE 300R ali enakovredno.) 
 

Točno mesto in način vgradnje posamezne hidroizolacije je razviden iz sestav konstrukcij in načrtov 
arhitekture.  
 

Posebno pozornost je potrebno nameniti hidroizolaciji dilatacijskih stikov in prebojev v AB 
konstrukcijah. Detajli posameznih izvedb so razvidni iz načrta arhitekture. 
 
1. Hidro‐izolacija obodnih konstrukcij v terenu – temeljna plošča / stene 
a. Horizontalna hidroizolacija 
Za del objekta je predvidena a.b. temeljna plošča z naleganjem preko podložnega betona na 
komprimiran gramozni tampon.  
Za horizontalno hidroizolacijo je predvidena hidroizolacija s posebnim tipom sintetične folije z 
nazivom Preprufe 300R. To je proizvod na bazi HDPE folije, deb. cca 1 mm, s tovarniško naneseno 
substanco, ki v kontaktu s svežim betonom (a.b. temeljne plošče ali a.b. kletne stene) reagira v 
trajno‐elastičen lepljiv spoj z visoko adhezijsko afiniteto. Glede na navedeno je predpogoj, da se 
hidroizolacijska folija vgradi pred vgraditvijo betona temeljne plošče in sicer na podložni beton C 8/10 
v deb. 10 cm, ki je vgrajen na komprimiran gramozni tampon (debelina in komprimacija tampona: po 
geomehanskih zahtevah (glej sestavo K1!). Hidroizolacija se zaključi na robnem opažu temeljne a.b. 
plošče, kadar gre za tisti del objekta, ki je grajen v širokem odkopu oz. na ravnini, ki jo predstavlja 
finalni sloj varovalne stene gradbene jame. 
Običajna mehanska zaščita, ki se sicer na horizontalno hidroizolacijo izvede s slojem betona deb. 4‐5 
cm se ne izvede, ker mora biti hidroizolacija eksponirana vplivu svežega betona a.b. temeljne plošče. 
S tem je izvršena kemična reakcija folije z betonom, kar onemogoča, da bi se tudi v primeru neke 
poškodbe hidroizolacije, voda lahko transportirala med folijo in beton. To je v bistvu glavna prednost 
tega sistema hidro‐izoliranja oz. tega tipa hidroizolacije pred drugimi (membranskimi) tipi. Iz prakse 
vgrajevanja Preprufe 300R je znano, da do mehanskih poškodb (armatura plošče ali stene) ne prihaja. 
 

b. Vertikalna hidroizolacija pri stenah v širokem odkopu 
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V primeru, ko gre steno v t.i. širokem odkopu, se vertikalna hidroizolacija izvede s posebnim tipom 
samolepilne LDPE folije, ki ima nanos visoko modificiranega samolepilnega bitumna. To je folija z 
nazivom Bituthene 4000, ki je deklarirana za prenašanje hidrostatičnega pritiska do 6 m', kar je za 
konkretni primer zadostna vrednost. Folija je kemično kompatibilna s folijo Preprufe. 
Na Preprufe 300R, ki je (po detajlu) zaključen na robu temeljne a.b. plošče, se Bituthene 4000 zalepi v 
spoju širine min. 10 cm in se nato lepi na površino a.b. kletne stene, ki je predhodno premazana s 
hladnim bitumenskim premazom tipa B2. Vgrajevanje Bituthene 4000 se lahko predvidi šele, ko je 
kletna stena izvedena v celotni višini. Pri tem je potrebno, da se čim preje izvede tudi zasip kletne in 
pred tem mehanska zaščita vertikalne hidroizolacije. To zaščito predstavljajo XPS plošče v debelini 4 
cm, ki se na Bituthene 4000 zalepijo s samolepilnimi krpicami Bitustick. 
 

2. Hidroizolacija ravnih streh in ploščadi 
a. Ravne strehe 
Masivna streha je predvidena po principu t.i. kombinirane obrnjene strehe, kjer je hidroizolacija 
vgrajena med dva sloja toplotne izolacije. Povsod je predvidena tudi parna zapora z difuzijskim 
uporom vodne pare, ki je primerne vrednosti glede na izbran tip hidroizolacije. Podlaga hidroizolacije 
je toplotna izolacija s ploščami ekspandiranega polistirena (EPS) tlačne trdnosti 100 kPa in s toplotno 
prevodnostjo λ= 0.31 W/(m.K), skupne debeline 22 cm. Na hidroizolacijo je vgrajen drugi sloj 
toplotne izolacije iz plošč ekstrudiranega polistirena (XPS) tlačne trdnosti 300 kPa in s toplotno 
prevodnostjo λ = 0.35 W/(m.K), debeline 6 cm. 
Na drugi sloj toplotne izolacije je vgrajen ločilni sloj s PES filcem, nato pran prodec s predvideno 
frakcije 16‐32 mm in debelino kot finalni sloj ali kot podlaga za končno površinsko obdelavo: zelena 
streha za ekstenzivno klasično ozelenitev po sistemu Xeroflor ‐ sedum ‐ moss ali enakovredno.  
Za hidroizolacijo je predvidena dvoslojna polimer‐bitumenska hidroizolacija z varilnimi trakovi po 
zahtevah SIST DIN 52133. Bitumen teh trakov je modificiran s plasto‐elastomero na bazi APAO 
(amorfni polialfa olefin).Varilni trakovi morajo v osnovnih fizikalnih karakteristikah ustrezati 
zahtevam navedenega standarda. Poleg teh zahtev so projektno predvidene tudi nadstandardne 
zahteve in sicer za območje temperaturne obstojnosti trakov: od –30 0 C do +140 0 C.  
Gre za kriterij, ki zagotavlja neproblematično vgrajevanje HI v kateremkoli letnem obdobju 
(vgrajevalne temp. do še operativno realnih 0°C in navzete poletne temp. do cca. + 85°C). 
Hidroizolacijski material je pri vgrajevanju lahko izpostavljen vplivom navedenega temperaturnega 
razpona. Izbrana sta proizvoda Polar 5 (zaključni trak) in Galaxy 4 (osnovni trak), vgradita pa se lahko 
tudi tehnično enakovredna proizvoda. 
Parna zapora je v primeru masivne ravne strehe varilni bitumenski trak deb. 4 mm z nosilcem iz 
aluminijske folije in steklenega voala tipa V60, ki mora zagotavljati difuzijsko upornost najmanj v 
vrednosti sd = 1200 m. Predviden je proizvod Gemini Vapor 4 ali njemu tehnično enakovreden 
proizvod. 
 

b. Ploščad nad vkopanimi bazeni 
To površino predstavlja pretežno zelenica ob servisnem objektu. Na teh površinah je predviden 
poseben tip hidroizolacije, ki zagotavlja zlepljenost s podlago in veliko mehansko odpornost. 
Osnovni razlog za aplikacijo take hidroizolacije je v tem, da gre za specifičen primer (površina HI pod 
zelenico in tlaki) pri čemer je priporočljivo, da se hidroizolacija izvede na osnovi popolne zlepljenosti 
na betonsko površino oz. na naklonski beton. Hidroizolacija je glede na navedeno predvidena po 
sistemu, ki kljub zlepljenosti s podlago zagotavlja, da morebitne kontrakcije betona ne morejo 
povzročati napetosti v HI in s tem pogojevati nastanek razpok oz. pretrgov. Prednost sistema je 
predvsem v tem, da tudi pri morebitni mehanski poškodbi, ne more priti do zatekanja vode med HI in 
betonsko ploščo oz. naklonski beton. Druga prednost tega sistema je v tem, da se zlepljenost lahko 
doseže tudi pri močno navlaženi podlagi (betonu).Gre za hidroizolacijo z nazivom Servidek/Servipak, 
ki je kompozit premazne, visoko adhezivne substance iz visoko polimeriziranega bitumna, v nanosu 
cca 3 kg/m2 (Servidek), in ki se v svežem stanju dosloji s posebnimi bitumenskimi ploščami deb. 6 
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mm (Servipak). Ta kompozit je povsem vodo‐ne‐propusten in zelo odporen na morebitne mehanske 
poškodbe v času vgrajevanja hidroizolacije. Servidek, kot spodnji premazni sloj se lahko vgrajuje na 
vlažno betonsko podlago, kar pomeni posebno prednost pred drugimi tipi hidroizolacije, ki bi jih sicer 
lahko polno zalepili (zavarili) na podlago, vendar vlažnost podlage tega ne dopušča. 
V primeru zelenice, kjer obstaja možnost, da bi določen koreninski sistem lahko mestoma poškodoval 
hidroizolacijo, je kot zaščitni sloj nad hidroizolacijo predviden posebne tip polietilenske folije ‐ WSF 
folija (Wurzelschutzfolie). Njeni preklopi morajo biti najmanj 25 cm. 
 

3. Hidroizolacija v mokrih prostorih  
Mokre prostore v enem primeru predstavljajo področja tušev in tal ob njih, poleg tega tudi manjši 
dezinfekcijski 'bazeni'. 
V teh prostorih je primarno predvidena membranska hidroizolacija na nivoju same a.b. medetažne 
plošče z varilnim trakom Scudoplast TNT 5 ali samolepilno folijo Bituthene 4000, sekundarno pa še t.i. 
preventivna toga (premazna) hidroizolacija pod keramičnim tlakom in sicer na bazi hidravličnih veziv, 
finega kremenčevega peska in elastifikatorja. Izbran je proizvod Mapei/Mapelastic, ki se na površino 
mikro‐armiranega betona nanese cca 2 uri pred predvidenim polaganjem keramičnih ploščic. Prehodi 
horizontalne hidroizolacije v vertikalno (10 cm zaključek na vznožju obodnih sten) se izvede s 
tesnilnim sistemskim trakom Mapeband v r. š = 150 mm. V območju tuš kadi se hidroizolacijo izvede 
tudi po celotni višini sten. 
 

4. Hidroizolacija kompenzacijskih bazenov  
Obdelava površin v kompenzacijskih bazenih je predvidena po naslednjem sistemu: 
Izvedba zaokrožnic 
Zaokrožnice se izvedbe s hitrovezočo, mikroarmirano cementno malto Planitop Fast 330. Poraba 
cementne malte je približno 14,5 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa. Tesnjenje se pri normalnih 
temp. (+20C in 50% rel. zračni vlagi) lahko prične po 24‐ih urah. Nižje temp. ta čas podaljšajo. 
Izvedba tesnjenja 
Se izvede z trokomponentno, epoksicementno tiksotropno malto Triblock Finish, z namenom 
zaščite in obdelave vlažnih površin. Triblock Finish se nanese v minimalni debelini 2 mm. Zaključno 
barvo se lahko nanese po približno 24 urah. 
Zaključna dekorativna obdelava 
Preplastitev oziroma zaključni sloj se izvede z dvokomponentno epoksidno barvo za zaščito betonskih 
površin z Mapecoat DW 25. Epoksidna barva je primerna za preplastitev vodohramov za pitno vodo. 
Mapecoat DW 25 se na podlago nanose z uporabo valjčka ali čopiča v dveh nanosih, v časovnem 
razmaku 6‐24 ur. 
Bazen je pripravljen za uporabo po približno 7 dneh. Pred napolnitvijo z vodo je potrebno 
površine temeljito sprati s toplo cisto vodo. 
 

5. Izvedba tlaka v prostoru za kemikalije; 
Obdelava površin v prostoru za kemikalije je predvidena s kislinsko odporno epoksidno barvo 
Mapecoat I 24. Barva se nanaša v 2‐3 nanosih na sutrezno dozorel in suh estrih. Z izvedenimi nakloni 
cca 3%. Naklone se lahko izvede s hitrovezočo, mikroarmirano cementno malto, za nanose od 3 do 30 
mm, Planitop Fast 330. Poraba cementne malte je približno 14,5 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa. 
Epoksidno barvo Mapecoat I24 se lahko nanaša s čopicem ali valjčkom v 2‐3 slojih. Drugi sloj se lahko 
nanese po 6 do 24 urah. Mapecoat I24 je pohoden po 24 urah. Poraba 0,4‐0,6 kg/m2 za  nanos. Barva 
po RAL lestvici. 
V kolikor ne bo pod tlakom izvedene klasične hidroizolacije je potrebno izvesti tesnilni sloj z 
Triblock Finishom (trokomponentno, epoksicementno tiksotropno malto) pred zaključno epoksidno 
barvo Mapecoat I 24. 
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: ZIDARSKA DELA. 
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3.1.5. Opis kanalizacije 
 
Meteorna kanalizacija 
Odvodnjavanje utrjenih površin se izvede z linijskimi kanaletami in vtočnimi jaški, medtem ko se 
zelene in ostale površine odvodnjavajo globinsko preko drenažne kanalizacije. Izpusti so predvideni v 
novo padavinsko kanalizacijo, ki je razdeljena na 4 veje, vsak od teh ima izpust v sklop ponikovalnic. 
Predvideni so 4 sklopi ponikovalnic, prvi sklop je predviden na JZ strani v zelenici nad teraso za 
druženje, drugi sklop je predviden na severni strani servisnega objekta med objektom samim in 
obbazensko ploščadjo v zelenici, tretji sklop pa na SV strani ob otroškem igralu prav tako v zelenici, ti 
trije sklopi so vsi sestavljeni iz treh zaporedno vezanih perforiranih betonskih ceveh premera 300 cm 
in globine več kot 7 m. Četrti sklop je predviden pod zunanjimi igrišči sestavljen le iz dveh zaporedno 
vezanih perforiranih betonskih ceveh premera 300 cm in globine več kot 6 m.  
 
Fekalna kanalizacija 
Odvajanje sanitarne odpadne kanalizacije je ločeno na dve glavni veji, prva ima izpust predviden 
neposredno na obstoječo mešano javno kanalizacijo, ki poteka po južni strani območja obdelave, 
medtem ko ima druga veja izpust predviden v nevtralizacijski bazen, kjer se vrši dodatno 
prečiščevanje. Iz nevtralizacijskega bazena je predviden izpust v javni sistem kanalizacije, ko odpadna 
voda doseže zadostno kakovost. Na javni kanalizacijski sistem je navezan tudi praznotok bazenov, 1x 
letno se izvede popolno praznenje bazenov, največji dovoljeni izpust v javno kanalizacijo je po 
podatkih soglasodajalca 30 l/s, ki smo ga v našem primeru omejili s kapaciteto črpalke v črpališču, ki 
smo ga morali predvideti zaradi neustrezne globine javnega kanalizacijskega omrežja. Pred izpustom 
odpadnih voda v javno kanalizacijsko omrežje, smo skladno z zahtevo upravljalca predvideli merjenje 
volumenskega pretoka odpadnih voda v merilnem jašku, v katerem je predvidena elektromagnetna 
merilna naprava. 
 

Kanalizacija je v celoti podrobno obdelana v načrtu 2_2_Načrt zunanje ureditve št. 01/2018‐ZU. 
 
Opis sistema odvodnjavanje streh 
Zelena streha nad objektoma strojnice in vhodnega objekta se odvodnjava s podtlačnim sistemom 
kot npr. Geberit Pluvia. 
 

Odvodnajavanje streh s podtlačnim sistemom za odvodnjavanje meteornih vod s streh deluje kot 
popolnoma napolnjen sistem. Napolnjenost sistema je dosežena z ustreznim dimenzioniranjem 
cevovodov in hidravličnim izravnavanjem pretokov vode v sistemu, ter s posebno oblikovanimi 
vtočniki.  V vertikalah nastaja podtlak, ki se preko napolnjenih razvodov prenaša do vtočnikov. Nastali 
podtlak srka vodo v vtočnike in učinkovito odvodnjava vodo s strešne površine. Cevni razvodi so iz 
polietilena, varjeni in trajno tesni, popolnoma gladki in elastični. Gladkost cevi in velika hitrost vode 
zagotavljata samočistilni učinek cevovodov.  
 

Priključki podtlačnega sistema na zunanjo meteorno kanalizacijo so izvedeni preko umirjevalne cevi, 
ki mora imeti minimalni padec 2%. Priporočljivo je, da se ta cev zunaj objekta zaradi področja 
zmrzovanja vkoplje na globini vsaj 80 cm pod površino. 
 

Vertikalne cevi so pritrjene na stene, horizontalne pa na strope s pomočjo sistemskih šin. Vertikale so 
pritrjene na podlago s sistemskimi pritrdili, pri čemer je nujno potrebno upoštevati potrebni prostor 
za kolena in vtočnike. 
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3.2.   Obrtniške izvedbe 
 
3.2.1. Opis montažnih konstrukcij 
 

Bazenske montažne konstrukcije 
Bazenske školjke vseh bazenov so postavljene na temeljne AB plošče. Narejene so po modularnem 
sistemu, ki ga sestavljajo prefabricirani paneli iz nerjavnega jekla s PVC prevleko za finalni sloj. 
 

Opis inox bazenske školjke 
Stenski elementi in prelivni kanal s pohodno nedrsečo PVC rešetko so proizvedeni iz  materiala Inox 
Aisi 441, ki je z vodne strani laminiran s trdim Hard‐Bond PVC nanosom debeline 0,5 mm in ustreza 
zahtevam in certifikatu L.V.H.T. (Nemčija) za pitne in bazenske vode. Debelina Inox pločevine je 2 
mm. Standardna širina stenskih elementov je 90 cm, višina od 15 cm do 300 cm. 
Inox element in PVC nanos tvorita homogeno celoto. 
 

Na strani brez laminata sta inox stenski element in element prelivnega kanala  prevlečena s posebnim 
plastičnim zaščitnim slojem. Vsi ostali inox elementi, osnovni okvir in podpore, so proizvedeni iz 
materiala kvalitete AISI 470, ki je odpornejši na korozijo od AISI 316L. 
 

Montaža 
Montaža strukture bazena se prične s postavitvijo osnovnega okvirja. Osnovni okvir se postavi in 
regulira na način, da je popolnoma vodoraven in tvori osnovo za postavitev stenskih elementov. 
Osnovni okvir s svojim načinom pritrjevanja v AB ploščo bazena omogoča odpravljanje napak v talni 
AB plošči z regulacijo/toleranco do maksimalno 2 cm. 
 

Po montaži stenskih elementov z vijačenjem, se ti poravnavajo in podpirajo z oporami, ki bazenu 
omogočajo popolno samo nosilnost in prevzemajo vse sile bazena po polnjenju z vodo. Tesnjenje 
spojev med posameznimi elementi se izvaja z zalivanjem s tekočim PVC‐jem in vsaditvijo posebnega T 
PVC profila. 
 

Po vgradnji se na prelivni kanal prilepi 1 vrsta dekorativne keramike na čelni strani kanala in 1 vrsta 
dekorativne nedrseče keramike z varnostnim oprijemalnim robom  na horizontalnem delu prelivnega 
kanala. Padec kanala 5% proti notranjosti bazena.  
 

Po dokončanju stenske strukture bazena s prelivnim kanalom se AB dno bazena prevleče/izolira z 
mehko, armirano folijo debeline 2,2 mm v enakem barvnem odtenku kot so stene bazena. PVC folije 
ima tri sloje. Med dvema slojema PVC folije je ojačitev z mrežo iz steklenih vlaken. Posamezni trakovi 
PVC folije se med seboj prekrivajo v pasu cca 3‐5 cm širine in varijo z vročim zrakom. Enako velja za 
pritrditev talne PVC folije na stene bazena. Varjeni spoji se naknadno zalivajo s tekočim PVC‐jem . 
 

Vsi elementi – oprema bazena, potrebni za različne namene kot npr. plavalne proge, vaterpolo polje 
in goli, reflektorji, podvodna okna, so tovarniško vgrajeni v stene bazena in v prelivni kanal. 
 
Jeklene konstrukcije 
Za elemente iz kovinske konstrukcije je obvezno iz strani izvajalca izdelati delavniški načrt. Načrt 
mora biti potrjen s strani projektanta. 
 

Vsi jekleni elementi konstrukcije, ki niso izpostavljeni vremenskim vplivom, so iz konstrukcijskega 
jekla kvalitete S235 J0. Za jeklene elemente konstrukcije, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom, se 
uporabi konstrukcijsko jeklo kvalitete S355 J2. Izpostavljene dele jeklene konstrukcije klorirani vodi se 
izdela iz ustreznega nerjavečega jekla (npr.: AISI 316). Ostale jeklene elemente se ščiti s cinkanjem in 
barvanjem (C4‐M SIST EN 12944‐2 in SIST EN 12944‐5).   
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3.2.2.   Opis izvedbe toplotne izolacije objekta 
 
Energetski koncept objekta 
Objekt je sezonske narave in se bo večinoma uporabljal v poletnih mesecih, obratovalna sezona od 
maja do septembra. Strojnica bazenske tehnike ni ogrevana, prav tako prostori vhodnega objekta, ki 
se uporabljajo samo v času obratovalne sezone. Ogrevan je del objekta, kjer je okrepčevalnica in bo 
obratoval celo leto. 
 

Izračuni izkazujejo, da se objekt uvršča v B1 razred energetske učinkovitosti. 
 

Izdelan je elaborat gradbene fizike, ki je sestavni del tega projekta. 
 

Toplotna izolacija objekta se razlikuje glede na sestavo primarne konstrukcije in mesto vgradnje. V 
osnovi se toplotna izolacija deli na:  
‐ materiale mineralnega izvora (kamena in mineralna volna)  

‐ sintetične materiale (ekspandiran in ekstrudiran polistiren).  

 
Toplotna izolacija zunanjih sten 
Zunanje AB stene objekta v pritličju so toplotno izolirane z mineralno volno (npr.: KNAUF INSULATION 
FPL‐035 ali enakovr.), d=15, 10 in 5 cm, različno glede na lokacijo vgradnje.  
Toplotna izolacija se polaga dvoslojno, oba sloja plošč sta sidrna v AB steno s poliamidnimi sidri 
(min.2x/ploščo).  
 

Stena okrepčevalnice proti servisnemu prostoru je toplotno izolirane z mineralno volno nižje gostote 
(npr.: KNAUF INSULATION DP‐5 ali enakovredno), deb. 10.0 cm. Zaključni sloj predstavlja dvojna 
stenska obloga z vmesno parno zaporo iz mavčno‐kartonskih plošč, vijačena v CW profile (npr.: 
KNAUF CW 50 ali enakovredno). 
 
Toplotna izolacija tal objekta  
Tla v pritličju so proti terenu toplotno izolirana s ekspandiranim polistirenom (npr.: Fragmat NEO 
SUPER 100 ali enkovredno), d=6 ali 8 cm.  
 
Toplotna izolacija strehe objekta  
Streha nad celotnim objektom, je toplotno enotno izolirana: 
ekspandiran polistiren (npr.: Fragmat‐NEO SUPER 100 sli enakovredno), d=12cm 
 
Razširjen konzolni strešni venec ob zaključku ravne strehe, je izoliran z ekspandiranim polistirenom 
(npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enkovredno) v naklon, debeline 4 do 6 cm.  
 
S spodnje strani ab plošče je v prostoru okrepčevalnice, ki bo ogrevan, predviden še dodatni sloj 
toplotne izolacije kamene volne višje gostote (npr.: Knauf Insulation DP‐8 ali enakovr), d=12 cm. 
Toplotna izolacija je namenjena preprečevanju vpliva linijskega toplotnega mostu na stiku ob fasadi 
in celotni toplotni izolaciji. 
 
Toplotna izolativnost stavbnega pohištva  
Vse zasteklitve so izvedene v ALU profilih s prekinjenim toplotnim mostom (kot npr. SCHUCO FW 
50+Si). Transparentno polnilo je tro‐slojna izolacijska zasteklitev z karakteristikami Ug = 0.60 
W/(m2.k), in skupno toplotno prehodnostjo (steklo+okvir): Uw = 0.8 W/(m2.K), ter skupno 
energetsko prepustnostjo g=max.35 %. 
 

*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: ZIDARSKA DELA. 
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3.2.3.  Opis zvočne izolacije objekta 
 
Vertikalne ločilne konstrukcije, sklopi in gradbeni elementi  
Vsi stiki med mavčnimi ploščami oz. cementnimi ploščami in kovinsko podkonstrukcijo morajo biti 
'mehki', to pomeni, da mora biti med estrihom in predelno konstrukcijo (sklopom) trak, debel vsaj 1 
cm, iz trajno elastičnega, deloma stisljivega materiala. Pred montažo finalnega sloja mavčno‐
kartonastih oz. cementnih plošč je treba vse potencialne stike pregledati in jih na ustrezen način 
preprečiti! 
 

Pred začetkom montaže predelnih sten je treba preveriti ali so plavajoči podi vsakega prostora 
popolnoma ločeni! Predlagamo dve rešitvi: ali v vseh prostorih dvojni rez finalne talne obloge in 
estriha do nosilne talne konstrukcije na mestu, kjer bodo lahke predelne stene, ali pa odstranitev 
vseh plasti do nosilne konstrukcije, anti‐vibracijsko zaščito s trajno elastičnim trakom in izdelavo 
ločenih talnih preklad na mestih, kjer bodo stale lahke predelne stene. 
 

Strop 
V objektu ni prostorov s posebnimi akustičnimi zahtevami, razen prostor okrepčevalnice, kjer je vsled 
obvladovanja odmevnega hrupa predvidena akustična obloga stropa. Na stropu je predvidena 
uporaba akustične obloge iz perforiranih mavčno kartonskih plošč (kot npr. Knauf Cleaneo Akustik, R 
12/25 ali enakovredno), z voalom na zadnji strani. Akustične obloge so fiksirane na kovinsko 
podkonstrukcijo. Prostor med elementi podkonstrukcije je zapolnjen z mineralno volno. Paneli imajo 
neprekinjeno perforacijo v njih so vgrajene stropne svetilke, anemostati in revizijske odprtine za 
inštalacije.  
 

Predelne stene  
Kot zvočna izolacija je uporabljena mineralna volna (upornost zračnemu toku Ξ ≥ 5 kN *s/m) med 
dvema dvoslojnima mavčno‐kartonskima oz. cementnima ploščama (npr. Knauf GKF ali GKB oz. Knauf 
Aquapanel Indoor).  
 

*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: ZIDARSKA DELA. 
 
 

3.2.4.   Opis notranjih predelnih sten in stropov  
 
Vse predelne stene v objektu so suhomontažne – sistem dvoslojnih mavčno‐kartonastih plošč (oz. 
vodoodbojnih cementnih plošč kot npr. Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno v vseh mokrih 
prostorih in garderobah) na kovinski podkonstrukciji. Prostor med elementi podkonstrukcije je 
zapolnjen z zvočno izolacijo iz mineralne volne.  
  
Vse suhomontažne predelne stene se nahajajo v delu okrepčevalnice in v delu sanitarij.  
 

V predelnih stenah, je na mestih, kjer je predvidena vgradnja konzolnih sanitarnih elementov 
(umivalniki, wc‐ji,…), obvezna predhodna montaža tipskih kovinskih ojačitvenih elementov! 
Umivalniki, wc školjke in pisoarji v objektu so konzolne izvedbe.  
 

Izvede se drsni stik med medetažnimi konstrukcijami in upogibno obremenjenimi konstrukcijami s 
pregradnimi stenami. 
 

Spuščeni stropovi v vhodni avli, gostinskemu lokalu in pisarnah so akustični (kot npr. Knauf Cleaneo 
Akustik ali enakovredno).  
 

Predelne stene med posameznimi wc‐ji in prhami bodo izvedene iz tipskih laminiranih kompaktnih 
lesenih panelov na inox sistemskih podkonstrukcijah (kot npr. FUNDERMAX ali podobno).  
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*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: SUHOMONTAŽNA DELA. 
 
 

3.2.5.  Opis stavbnega pohištva 
 
Okna 
Objekt kopališča je zasnovan tako, da se z zastekljenimi površinami odpira proti zahodu in severu na 
vstopnem delu, gostinski lokal pa ima v celoti stekleno fasado proti jugu, vzhodu in severu.  
 

Stekleni deli fasad v pritličju so izvedeni kot tipična fasadna zasteklitev s sistemsko konstrukcijo in 
mestoma emajliranim potiskom. Zasteklitev je trislojna izolacijska, vstavljena v aluminijaste profile s 
prekinjenim toplotnim mostom (npr.: SCHUCO FW 50+Si ali enakovredno). Skupna toplotna 
prehodnost (steklo + okvir) je ≤ 0.80 W/(m2.K). 
Zaradi varnosti morajo biti na notranji in zunanji strani vgrajena varnostna stekla.  
 

V vseh steklenih fasadnih stenah so vgrajena tudi steklena vrata v Alu okvirjih. 
Posamezne okenske odprtine se nahajajo še na severni fasadi v prostorih uprave in na vzhodni fasadi 
v prostorih garderob. Končno barvo okvirjev vseh okenskih odprtin določi in potrdi odg. proj. arh.  
 

Na večini zasteklitev je predvidena nalepka iz prosojnega materiala, ki izboljšuje vidnost same 
zasteklitve slabovidnim osebam (glej sheme zasteklitev in vrat). Detajl nalepke je definiran v 
arhitekturnem detajlu v sklopu načrt opreme. 
 
Senčenje 
Na straneh obremenjenih s sončnim pregrevanjem je na okenskih odprtinah predvidena montaža 
elektro‐vodenih notranjih in zunanjih screen senčil, s katerimi je zagotovljena zaščita pred soncem. 
Barvo senčil določi in potrdi odgovorni projektant arhitekture.  
Pozicije posameznih senčil glej na shemi zasteklitev na listu št. 4.03.02.  
Elektromotorji: po shemi v projektu elektro‐instalacij. 
 

Na celotnem objektu je predvidena vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s troslojnimi 
zasteklitvami (okna, fiksne zasteklitve) s toplotno prehodnostjo sistema ≤ 0.80 W/(m2.K)! 
Kompletno zunanje pohištvo mora biti vgrajeno skladno s smernicami RAL montaže. 
 

Za dodatne zahteve glede fasadnih zasteklitev glej poglavje 4.3. Opis posameznih fasadnih 
zasteklitev. 
 
Vrata 
Vhodna vrata v prostor blagajne, 1. pomoči, prostor za reševalca, dvoje vhodnih vrat v prostor 
okrepčevalnice ter servisni vhod v okrepčevalnico so umeščena znotraj steklenih fasadnih sten. 
Predvidena je izvedba v sistemu ALU, s tro‐slojno zasteklitvijo. Glej sheme fasadnih zasteklitev na 
listih št. 4.03.01 in 4.03.02. 
 
Vhodna vrata v servisni prostor, prostor sanitarij za invalida, prostor strojnice, prostor za kemikalije in 
prostor TP so umeščena v fasado iz kompozitnih akrilnih plošč. Vsa ta vrata se odpirajo navzven in so 
izvedena po posebnem detajlu tako, da so v zaprem stanju v ravnini s fasadnimi ploščami. Glej shemo 
vrat na listih št. 4.02.01‐10. Vrata v prostor strojnice (V1, V1a), prostor TP (V2, V2a in V3, V3a) ter 
vrata v prostor za kemikalije (V4 in V4a) so dvojna in so močno perforirana zaradi zahtev po prosti 
površini za prezračevanje.  
 
Notranja vrata v prostorih garderob so kovinska, v kovinskem podboju, barvanem po RAL, krilo je 
oblečeno v fasadno oblogo (kot npr. ultrapas max compact ali kerrock ali enakovredno). Notranja 
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vrata v prostorih okrepčevalnice so zvedena v lesu‐furnirana, v kovinskem podboju ali kot lesena‐
furnirana drsna v Alu kaseti.  
Vsa vrata, ki se nahajajo na evakuacijskih poteh se morajo odpirati proti izhodu.  
Podrobnejši opis glede tipa in opreme posameznih oken/vrat, je razviden iz sheme oken, vrat in 
steklenih fasadnih sten.  
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: 
 MIZARSKA DELA, STEKLARSKA DELA in ALU DELA. 
 
 

3.2.6. Opis inštalacijskih del 
 

Elektro in telekomunikacijske inštalacije v pritličnem delu objekta potekajo v stenah, tlakih ali 
spuščenih stropovih – ni predvidenih vidnih nadometnih vodov. Inštalacijski vodi v objektu strojnice 
so vidni. Vsi kabli bodo vodeni v zaščitnih ceveh, skladno z elaboratom študije požarne varnosti. 
Pozornost je potrebno nameniti prehodom električnih vodov med posameznimi požarnimi sektorji 
oz. celicami.  
 

Večji del objekta ima preko obsežnih steklenih površin zagotovljene dovolj naravne svetlobe, tako da 
v dnevnem času v tem delu objekta uporaba umetnih svetil ni predvidena. Na hodnikih in avli ter 
prostorih s spuščenimi stropovi, so predvidene vgradne in nadgradne svetilke z varčnimi žarnicami.  
V prostorih objekta strojnice, kjer naravne osvetlitve ni mogoče zagotoviti, je predvidena stalna 
uporaba umetne osvetlitve. V vseh prostorih je skladno z načrtom št. 3_Načrt električnih inštalacij in 
električne opreme, zagotovljeno zadostno število svetil s primerno jakostjo svetilnosti.  
 

Predvidena je tudi zunanja razsvetljava vseh funkcionalnih površin, enako velja za zunanji bazen in 
igrišče. Na dostopih do objekta, na fasadah itd. je predvidena tudi zunanja razsvetljava, kar velja tudi 
za zunanjo razsvetljavo ob objektu.  
 

Strojne inštalacije v pritličju objektu potekajo v stenah, tleh ali spuščenih stropovih ‐ ni predvidenih 
vidnih nadometnih vodov. Inštalacijski vodi v bazenski strojnici so vidni. Posebno pozornost je 
potrebno nameniti prehodom prezračevalnih kanalov med posameznimi požarnimi sektorji oz. 
celicami (vgradnja požarnih loput). Vsa križanja strojnih inštalacij so usklajena z načrti arhitekture in 
elektro inštalacij.  
 
 

3.2.7. Opis tesnenja stavbe (kadar gre za upoštevanje nizkoenergijskega ali pasivnega standarda) 
 

3.2.8. Opis dimnikov, prezračevalnih loput, naprav za odvod dima 
 
V večini prostorov objekta je predvideno prisilno prezračevanje, drugod je zagotovljeno naravno 
prezračevanje. 
 

Objekt je zasnovan tako, da ni potrebna vgradnja požarnih loput na prezračevalnih kanalih na mejah 
požarnih sektorjev, saj jih le‐ti ne prečijo. 
 

Na strehi objekta je v neogrevanih prostorih (garderobe, sanitarije) predvidena namestitev 11 
svetlobnikov z dvignjeno stekleno streho za stalno prezračevanje. 
 
Kuhinja 
Glavni odvod zraka iz kuhinje je predviden preko strešnega ventilatorja v zvočno izoliranem ohišju. 
 
Strojnica bazena 



Obnova Kopališča Domžale 
0_1_vodilni načrt_načrt arhitekture   

Predvideno je prisilno prezračevanje prostora z ventilatorsko napravo. V sklopu strojnice se 
prezračuje tudi ločen prostor za kemikalije (samo lokalni odvod direktno na prosto, na streho). 
V obeh prostorih so za dovod zraka predvidene rešetke v vratih, za odvod zraka pa je v vsakem 
prostoru nameščen odvodni ventilator.  
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: KLJUČAVNIČARSKA DELA.  
 
 

3.2.9. Opis finalnih obdelav 
 
Zunanje obdelave 
 
Streha 
Glavnina strehe nad kopališkim objektom je ravna streha, princip kombinirane ravne strehe z 
neizkoriščeno površino, z minimalnim 1% naklonom. Finalna plast predstavlja ekstenzivna ozelenitev 
po sistemu Urbanscape ali enakovredno (glej sestavo strehe S1). Na delu strehe, kjer je predvidena 
postavitev zunanjih enot klimatskih naprav oz. toplotne črpalke, se namesto finalnega sloja zelene 
strehe predvidi temelj klimatske naprave iz 15 cm AB plošče, ki je postavljena na sloj za 
preprečevanje prenosa vibracij, npr. Sylomer trakove ali enakovredno širine 25 cm, ki so položeni v 
razmakih  cca. 25 cm. Glej sestavo strehe S1/a. 
 

Ob celotnem vencu poteka spuščen pas strehe, širine 1,0 m, ki je izveden kot zaključek ravne strehe s 
hidroizolacijskim slojem in HI folijo s posipom (kot npr. Bauder Bikubit k5k ali enakovredno), glej 
sestavo strehe S2.  
 

*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: KROVSKA DELA. 
 
Fasada 
Fasada polnega ovoja v kleti in pritličju je betonska z izolacijo. Nad terenom je izvedena kot tipična 
prezračevana fasada, obložena s polimernimi (akrilnimi) ploščami (kot npr. Kerrock plošče ali 
enakovredno). 
 

Na straneh obremenjenih s sončnim pregrevanjem je na okenskih odprtinah predvidena montaža 
notranjih in zunanjih screen senčil na elekromotorni pogon, s katerimi je zagotovljena zaščita pred 
soncem.  
 

Stekleni deli fasad v pritličju so izvedeni kot tipična fasadna zasteklitev s sistemsko konstrukcijo.  
 

Fasada objekta pergole oz. podaljšana ograja ob objektu, kot tudi vhodna zložljiva vrata na vstopu 
med strojnico in vhodnim objektom, je izvedena iz perforiranih biganih jeklenih plošč na kovinski 
podkonstrukciji iz jeklenih okvirjev, vročecinkanih in barvanih po RAL.  
 
Zahteva po stabilnosti obešene zračne fasade:  
Fasada objekta je predvidena kot tipična prezračevana fasada z oblogo iz polimernih (akrilnih) plošč 
na aluminijasti sistemski podkonstrukciji. 
Za obešene fasade je obvezno upoštevati sledeče zahteve po stabilnosti:  
‐ Izvajalec in proizvajalec sta dolžna zagotoviti stabilnost formatov plošč in fasade in da bodo 
deformacije manjše od dopustnih: t.j. določene morajo biti vrednosti za odpornost na lastno težo in 
na obtežbo vetra (na način, predpisan v standardu SIST EN 13830), 
‐ da bosta preprečila nastanek škode zaradi deformacij nosilne konstrukcije objekta in da bosta pred 
samo izvedbo glede na izbran format fasadnih plošč izdelala tehnično risbo in dokazala stabilnost 
podkonstrukcije. 
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*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavja: FASADERSKA DELA IN OBLOGE in 
ALU DELA. 
 
Zunanji tlaki 
Vhodna ploščad pred objektom 
Je izvedena v AB plošči debeline 20 cm, po celotnem južnem robu servisnega in vstopnega objekta. 
AB plošča je klasično armirana, z odmikom armature min 4,5 cm od površine; finalna obdelava: 
štokana, peskana, grobo brušena. AB plošča je dilatirana, dilatacijska polja so med sabo povezana ‐ 
mozničena. 
 

Ob bazenu 
Večina obbazenske ploščadi se nahaja na terenu, podlaga je izvedena iz mikroarmiranega betona 
C20/25, v naklonu 3 % od robov bazenov na podlagi iz gramoznega tampona (debelina in 
komprimacija po geomehanskih zahtevah). Finalni tlak na obbazenski ploščadi izveden v granitogresu 
in mora ustrezati posebnim zahtevam protidrsnosti (razred B po standardu SIST DIN 51097). Izbor 
teksture in barve določi odgovorni projektant arhitekture. 
Finalni tlak v dezinfekcijskih bazenčkih za noge je prav tako granitogres, razreda C po standardu SIST 
DIN 51097. Izbor teksture in barve določi odgovorni projektant arhitekture. 
 

Finalni tlak lesenih kaskad ob spuščenem delu proti igrišču so lesene podnice na leseni 
podkonstrukciji, vijačene v AB kaskade. Glej shemo in detajl na listu št.6.01.  
 

*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavji: 
ARMIRANO BETONSKA DELA in KERAMIČARSKA DELA. 
 
Zunanje ograje in rešetke 
Ograja okoli bazenske ploščadi: 
Panelna ograja tipa 2D, s panelom dimenzij cca. 2500x1000 mm, premerom žice panela cca fi6 ‐ 
fi8mm, s protirjavnim nanosom (pocinkano, barvano RAL 7040 ‐ oz. temnosivo), s pripadajočimi 
stebri cca. 60/60mm, na rastru cca. 250cm. Ob ograji se na obeh straneh posadi živo mejo in se jo v 
celoti ozeleni. Višina ograje je 1,0 cm. 
 

Ograja okoli celotnega kompleksa: 
Panelna ograja tipa 2D: na celotnem območju kopališča, razen ob objektu na južni strani, s panelom 
dimenzij cca. 2500x2500mm, premerom žice panela cca fi6 ‐ fi8mm, s protirjavnim nanosom 
(pocinkano, barvano RAL 7040 ‐ oz. temnosivo), s pripadajočimi stebri cca. 80/80mm, na rastru cca. 
250cm. Ob ograji se na zahodni strani zasadi vzpenjalke. Višina ograje je 2,50 cm. 
 

Ograja ob objektu: 
Panelna ograja po detajlu: na vzhodni in zahodni strani v liniji z objektom; kovinski deli so v celoti 
pocinkani in barvani po RAL. Sestavljajo jo okvirji iz kovinskih pravokotnih profilov (60/60/4), na 
katere so privarjeni paneli perforirane bigane pločevine deb. 2mm. Okvirji so vijačeni na jeklene 
stebre 100/200 je nataknjeno in vijačeno na jeklena sidra. Sidra so vbetonirana v AB, delno vkopano 
škarpo, ki sloni na AB točkovnih temeljih. Delno vkopana škarpa služi niveliranju okoliškega terena. 
Ograja je visoka 3,70 m. 
 

Po enakem sistemu in v enakem materialu so predvidena tudi vhodna zložljiva vrata na vstopu med 
strojnico in vhodnim objektom. Vrata so iz 4 panelov, zložljiva in na talnem vodilu. 
Glej shemo in detajl ograje na listu št.4.06.01.  
 
Maska zunanje enote TČ na strehi objekta: 
Panelna maska po detajlu: po obodu zunanje enote TČ na strehi, kovinski deli so v celoti pocinkani in 
barvani po RAL. Podkonstrukcija: jeklene stojke 60/80/50 mm varjene v okvir, stranice vijačene med 
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seboj v prstorsko konstrukcijo. Jeklene stojke so s strani sidrane v AB ploščo preko podložne jeklene 
plošče 150/250/10 mm s 4 vijaki M14. Paneli: perforirani bigani paneli dim.120x240x5 cm, ki so so 
demontažni po celem obodu hladilnega agregata (za namene servisa in vzdrževanja). 
Opomba: Obloga mora biti demontažna po vseh stranicah in bo naknadno prilagojena finalno 
izbrani napravi. 
 

Vstopna kontrola in ograja: 
Na vhodu v kopališče imamo vstop kontroliran z dvema vstopno‐izstopnima krmilnima enotama s 
požiralnikom zapestnic in trokrakim mehanizmom za kontroliran vstop na področje kopališča. 
Ograje med kontrolnimi enotami in fasado objektov so višine 100 cm, sestavljene iz inox palic fi 50 
mm, fino brušenih, sidranih s pritrdilno ploščo v tlak ob vhodu. Na desni proti prostoru blagajne je 
prehod za invalida oz. dodaten servisni prehod svetle širine min. 110 cm, ki se odpira ročno po 
potrebi. 
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavji: KLJUČAVNIČARSKA DELA in ALU 
DELA. 
 
Bazenska školjka 
Bazenske školjke zunanjih bazenov, tako olimpijskega kot plavalnega in otroškega, so vse postavljene 
vsaka na svojo temeljno AB ploščo. Narejene so po modularnem sistemu (kot npr. Myrtha), ki ga 
sestavljajo prefabricirani paneli iz nerjavnega jekla s PVC prevleko za finalni sloj. Dno bazenov je 
prekrito z mehko, armirano trislojno PVC folijo. Posamezni trakovi PVC folije se med seboj prekrivajo 
in varijo z vročim zrakom. Enako velja za pritrditev talne PVC folije na stene bazena. Varjeni spoji se 
naknadno zalivajo s tekočim PVC‐jem . 
 
Notranje obdelave 
Stropovi 
Strojnica: V tehničnih prostorih strojnice ni predvidenih spuščenih stropov. Kot finalna obdelava 
stropa je predviden vidni beton.  
 
Okrepčevalnica: V sistemu prisilnega prezračevanja prostorov v sklopu okrepčevalnice so predvideni 
spuščeni stropovi, v katerih so skriti odvodni kanali in instalacije. 
Za finalno oblogo stropa v prostoru okrepčevalnice je predvidena akustična obloga iz perforiranih 
mavčno‐kartonskih plošč z voalom in na zadnji strani (kot npr. D12 Knauf Cleaneo Akustik, 
neprekinjena perforacija 12/25 R). Akustične obloge so fiksirane na kovinsko podkonstrukcijo. Prostor 
med elementi podkonstrukcije je zapolnjen s mineralno volno. 
 

V kuhinji okrepčevalnice je predviden tehnični strop. 
 

Preostali stropovi so izvedeni po sistemu suho‐montažnega spuščenega stropa na kovinski 
podkonstrukciji. Finalni sloj predstavlja vodoodbojne cementne plošče deb. 12,5mm. Vsi stiki so 
finalno kitani in barvani.  
 

V vseh spuščenih stropovih je predvidena montaža posameznih revizijskih odprtin, za potrebe 
servisiranja elektro in strojnih inštalacij, ki se nahajajo nad spuščenim stropom. V strop je predvidena 
tudi vgradnja svetilk.  
 

V prostorih blagajne, 1. pomoči, prostoru za reševalca so predvideni spuščeni stropovi z akustično 
oblogo, enako kot v prostoru okrepčevalnice. 
 

V prostorih zunanjih sanitarij in garderob, kot po celotnem zunanjem stropu objekta ni spuščenih 
stropov oz. stropnih oblog, stropovi iz betonskih plošč so kitani, brušeni in beljeni. 
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Stene 
Objekt strojnice:  
Vse stene tehničnih prostorov strojnice so izvedene v vidnem betonu. Stene so finalno brušene. 
 

Vhodni objekt:  
Stene sanitarij so dodatno obložene in zaključene z eno oz. dvoslojno vodo‐odbojno cementno ploščo 
vijačeno v profile skozi parno zaporo (npr.: KNAUF GKB 1,25 ali enakovredno). Vsi stiki so kitani, 
brušeni in barvani. 
Stena servisnega prostora proti okrepčevalnici je dodatno obložena in zaključena z eno oz. dvoslojno 
vodo‐odbojno cementno ploščo vijačeno v profile skozi parno zaporo (npr.: KNAUF GKB 1,25 ali 
enakovredno). Vsi stiki so kitani, brušeni in barvani. 
 

Ostale stene so finalno brušene, kitane in barvane z lateks barvo. 
Stene sanitarij so obložene s stensko keramiko, do stropa (glej 5.1. Tabela prostorov, površin in 
obdelav). Finalni tip strukturo in barvo keramičnih ploščic mora potrditi odg. proj. arh.  
Točne pozicije so razvidne iz shem. 
 

Stene prostora garderobe so obložene s stensko oblogo iz dekorativnega visokotlačnega laminata‐
HPL (kot npr. FUNDERMAX ali podobno), do stropa (glej 5.1. Tabela prostorov, površin in obdelav). 
Finalni tip, strukturo in barvo obloge mora potrditi odg. proj. arh. Točne pozicije so razvidne iz shem. 
 

Predelne stene med posameznimi wc‐ji, garderobnimi in tuš kabinami bodo izvedene iz 
dekorativnega visokotlačnega laminata‐HPL (kot npr. FUNDERMAX ali podobno), odpornega na 
mokro čiščenje in razkuževanje.  
 
Tlaki 
Objekt strojnice:  
Finalni sloj strojnice zunanjega bazena je mikroarmirani beton fino zaglajen, s premazom na bazi 
epoksidne smole (glej sestavo K1).  
V suhejm jašku s filtrskimi črpalkami je finalni tlak izveden s premazom z dvokomponentno epoksidno 
barvo za zaščito betonskih površin kot npr. Mapecoat DW 25 ali enakovredno (glej sestavo K2).  
V kompenzacijski bazenih je zaključni sloj izveden prav tako izveden s premazom z dvokomponentno 
epoksidno barvo za zaščito betonskih površin kot npr. Mapecoat DW 25 ali enakovredno, tesnilni sloj 
z trokomponentno epoksicementno tiksotropno malto za obdelavo in zaščito vlažnih površin kot npr. 
Triblock finish ali enakovredno, zaokrožnice pa so izvedene s hitrovezočo mikroarmirano cementno 
malto kot npr. Planitop Fast 330 ali enakovredno (glej sestavo K3). 
V prostoru za kemikalije je tlak izveden s kislinsko odpornim večplastnim premazom kot npr. 
Mapecoat I 24 ali enakovredno,  zaokrožnice so izvedene s hitrovezočo mikroarmirano cementno 
malto kot npr. Planitop Fast 330 ali enakovredno (glej sestavo K3). 
 

Finalni sloj vseh prostorov v vstopnem objektu in na zunanjem hodniku pod napuščem so granitogres 
ploščice, vrsta, velikost in tekstura po izbiri arhitekta. Za vsak tip prostora je v popisu naveden faktor 
nedrsnosti!  
 

Vsi tlaki znotraj in zunaj objekta, morajo biti površinsko ustrezno protidrsno obdelani! Glej 
5.1.Tabelo prostorov, površin in zaključnih obdelav. 
 
*Za opis konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale glej še poglavje: KERAMIČARSKA DELA, 
SLIKOLESKARSKA DELA. 
 

3.3.  Opis zunanje ureditve 
Opis zunanje ureditve, kanalizacije in infrastrukture je v celoti zajet v načrtu 2_2_Načrt zunanje 
ureditve št. 01/2018‐ZU. 
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3.4.  Opisi konstrukcij in zahtev za vgrajene materiale 
Poglavje vsebuje generalne zahteve glede standardov, lastnosti ali načina vgradnje posameznih 
gradbenih elementov oz. konstrukcij, ki jih je potrebno upoštevati pri predvideni gradnji. 
V kolikor je posamezni navedeni standard posodobljen ali zamenjan z novejšim velja trenutno 
veljavni. 
 
PRIPRAVLJALNA DELA 
Zajeta so dela, potrebna da se parcela pripravi za izgradnjo objekta in omogoči stanovalcem okoliških 
objektov nemoteno manipulacijo ves čas izvajanja del. Predvidena so naslednja pripravljalna dela: 
 

‐ odstranjevanje nasutja gradbenega materiala 
 

Eventuelna prestavitev vitalnih komunalnih vodov na območju novogradnje bo obdelana v načrtih 
inštalacij, za vsako vrsto komunalnega voda v ustreznem načrtu inštalacij. 
Pred pričetkom izvajanja del mora izvajalec ustrezno zaščiti vse obstoječe objekte, ki mejijo na 
gradbeno jamo. Vso povzročeno škodo na obstoječih objektih, popravi izvajalec del na svoje stroške. 
Stroške eventuelne zaščite obstoječih objektov, mora izvajalec del zajeti v enotnih cenah. 
 
ZEMELJSKA DELA 
Izvajanje zemeljskih del mora izvajalec prilagoditi dejanskemu stanju ugotovljenemu na terenu. V 
primeru, če dejansko stanje zemljine ne ustreza, je potrebno izvesti dodatne raziskave zemljišča. Vse 
morebitno potrebna dodatna geomehanska raziskave terena so strošek izvajalca, zato jo mora zajeti 
v enotni ceni. 
 

Temeljenje objekta bo potrebno izvajati ob geotehničnem nadzoru, ki bo korigiral oz. potrdil obseg 
sanacije. 
 

Zemeljska dela se izvajajo na pripravljenem terenu, kjer so odstranjeni sloji zunanje ureditve, ter 
prestavljeni moteči aktivni komunalni vodi na območju novogradnje. 
Izkop gradbene jame mora izvajalec zemeljskih del izvesti na način, ki ustreza kvaliteti in lastnostim 
zemljine in mora biti izveden varno, tako da je izkopana gradbena jama varna pred posipanjem 
zemeljskega materiala.  
 

Dno gradbene jame mora biti izvedeno ravno s točnostjo ± 3 cm na dolžini letve 3 m. 
Na mestih, kjer se površina dna gradbene jame pri normalnem pritisku stisne, se mora izvesti 
utrjevanje na osnovi predhodnega preizkusnega utrjevanja. 
Iz dna gradbene jame se mora odvesti vso vodo, padavine ali podzemno vodo, s kanali izvedenimi v 
potrebnem nagibu in odvodom izven gradbene jame. 
 

Za nasipanje je uporabiti izbran čisti gramozni material dobljen pri izkopu gradbene jame ali pa če ta 
ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje se mora izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej 
tako, da se posedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum. Modul utrjevanja nasipa je 
odvisen od predvidenih površinskih obremenitev zunanje ureditve. Nasip mora imeti tudi funkcijo 
drenažnega sloja, da se prepreči zbiranje vode v področju vkopanih zidov. 
Lokacija deponije zemeljskega materiala ki je potreben za zasip, je določena z načrtom "Organizacija 
gradbišča". Ves odvečen material se mora transportirati izven območja gradbišča na stalno deponijo. 
 

Tamponski sloj pod tlakom je izvesti s čistim gramoznim materialom, ki je lahko pridobljen z izkopom 
ali novi, in nasip utrditi. na planumu spodnjega ustroja morajo meritve izkazati rezultate, kot jih 
zahteva odgovorni projektant statike. 
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ARMIRANO BETONSKA DELA 
Dela zajemajo izvedbo podložnih betonov pod temeljno ploščo, izvedbo temeljne plošče ter kinet, 
nosilcev, betonov sten in plošč, betonov stebrov, slopov, stopnic in podestov, betonov parapetnih 
zidov, okenskih parapetov in strešnih vencev, izvedbo preklad in naklonskih betonov in slopov ter 
sten, betonov prezračevalnih in dvigalnih jaškov, temeljev strojnih naprav ter izvedbo železokrivskih 
del. 
Dela na podložnih betonih se izvajajo deloma strojno, razvoz z nakladačem, prekucniki, deloma 
ročno, razgrinjanje.  
Vsa ostala armirano betonska dela se izvajajo na način s privozom z avtomešalci in vgradnjo s 
betonsko črpalko ali preko nakladalnega silosa z žerjavno vgradnjo. Pri vgradnji betona v nosilne 
elemente se uporabi vibracijske igle. 
Pri betoniranju, se kot delovne površine uporabljajo ustrezno izdelani in pregledani odri in konzole. 
Za konstrukcijske betone, ki predstavljajo horizontalne in vertikalne vezi ter preklade se bo transport 
vršil ročno. 
Betonska dela se izvajajo po 'Projektu izvajanja betonske konstrukcije' (glej SIST EN 13670:2010/A101 
‐ nacionalni dodatek), ki ga v smislu določil SIST EN 13670 (tč. 4.2.1 in A.4.2.1. ter 4.2.2. in A.4.2.2.) 
sestavljata 'Izvedbena specifikacija' ter 'Plan kakovosti'. 
Pri železokrivskih delih se za transport uporabi stolpne žerjave. Armatura se predhodno krivi in reže v 
železokrivnici in s kamioni dostavi na deponijo na gradbišču. Montaža armature je ročna.  
Pred vgradnjo betonske mešanice mora nadzornik preveriti skladnost položene armature z 
izvedbenimi načrti ter to potrditi z vpisom v gradbeni dnevnik. 
Ob tem je potrebno izvajati predpisane ukrepe za betoniranje pri visokih in nizkih temperaturah ter 
ustrezno negovati vgrajene betonske mešanice glede na temperaturne razmere. 
Beton mora ustrezati določilom standardov SIST EN 206‐1 in SIST 1026. 
Vgrajeni beton mora imeti lastnosti, kot so predpisane v »Izvedbeni specifikaciji«. Za izdelavo betona 
za posamezne vrste konstrukcij je uporabiti materiale v takem razmerju, da vgrajeni beton po 28 
dneh doseže predpisano trdnost.  
Beton se preizkuša na način, kot določata skupini standardov SIST EN 12350 (sveži beton) ter SIST EN 
12390 (strjen beton). 
Pred pričetkom betoniranja mora izvajalec del preveriti, da je opaž izdelan pravilno, da so armatura, 
cevi in razni vložki na svojem mestu in čvrsto vezani na opaž. Površine opaža morajo biti čiste. 
Površine gotovega betona, ki se vežejo z novim betonom morajo biti pravilno pripravljene. Pred 
pričetkom betoniranja morajo biti v opaž nameščene vse cevi in ostali elementi, za katere je 
predvideno vgrajevanje v beton. Vgrajevanje betona je strojno. Betoniranje je izvajati v skladu s 
klimatskimi in vremenskimi pogoji. Vibriranje betona je izvesti z dovolj močnimi vibratorji, tako da se 
doseže sesedanje betona na svoje mesto, paziti je, da se armatura ne premakne. 
Površina gotovega betona sten in spodnje strani plošče mora biti ravna in enakomerne strukture. 
Gornja površina armiranobetonskih plošč mora biti ravna in enakomerne strukture, tako da se nanjo 
direktno polagajo vsi sloji konstrukcij tlakov. Eventualno nastale napake v površini betona glede 
ravnosti ali strukture, mora izvajalec betonskih del izravnati z cementno malto. Za vse površine litih 
armirano betonskih sten in stebrov je predvidena samo izravnava z izravnalno maso. Zato mora biti 
beton take sestave in konsistence, da so površine betona po razopaženju gladke in kompaktne po celi 
površini. 
Na mestih prekinitve betoniranja armiranobetonskih konstrukcij je površino strjenega betona 
potrebno očistiti in navlažiti. 
 
SMERNICE ZA IZVEDBO BETONSKEGA TLAKA PRED OBJEKTOM 
Za izvedbo betonskega tlaka na južni strani objekta mora ivajalec obvezno izdelati projekt izvajanja 
betonskih konstrukcij (PIBK). 
 

Na zgoščeno nosilno plast se položi plast podložnega betona, ki se prekrije s PVC folijo, na katero 
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se vgradi betonska talna plošča debeline 25 cm, armirana spodaj in zgoraj z mrežo Q 283. 
Tako je prerez tlaka od zgoraj navzdol sledeč: 
‐ betonski tlak debeline 25 cm, armiran z zgornjo in spodnjo armaturo Q 283, 
‐ PVC folija, 
‐ podložni beton 
‐ nevezana nosilna plast iz tampona, na vrhu Evd ≥ 50 MPa. 
Betonska plošča se betonira s transportnim betonom. Konsistenca svežega betona med 
vgrajevanjem je razreda S4. Plošča se vgradi v eni fazi. 
Razpoke zaradi krčenja betona se omeji z dilatacijami, s katerimi se ploščo razdeli na polja dolžine 
do 6 m. Mesta dilatacij so prikazana na sliki 4. Vihanje plošče na mestu dilatacij preprečujejo 
mozniki. Razpoke zaradi raztezanja plošče zaradi temperaturnih sprememb preprečimo s 
konstrukcijskimi dilatacijami ‐ delovnimi stiki, ki se nahajajo na vsake 3 m. Za dosego željenega 
vizualnega učinka se nazadnje v plošči izdela dekorativne dilatacije. 
Ploščo se štoka oziroma peska po navodilih arhitekta. Neposredno ob robu ulice bo pas betona z 
drugačno obdelavo ‐ prani beton ‐ recepturo bo potrdil arhitekt. 
Po površinski obdelavi se betonska plošča takoj negovalno prekrije s plastično folijo. Takoj, ko je 
mogoče (naslednji dan) se ploščo zareže. Vrezujemo do globine 90 mm. Nato se ploščo prekrije z 
mokrim filcem, ki se ga prekrije s plastično folijo, da se prepreči izhlapevanje. V kolikor glede na 
vremensko napoved obstaja nevarnost, da bi voda zmrznila, se plošče ne moči , ampak se jo zgolj 
pokrije s folijo in filcem, ki se ju po potrebi obteži v primeru vetra. 
 

Rezana dilatacija 
Rezane dilatacije se zaradi omejitve razpok zaradi krčenja betona in zaradi temperaturnih vplivov 
izvajajo na največ vsakih 6 m. Pazimo, da je razmerje med širino in dolžino polj vsaj 1 : 1,5.  
 

Mozniki morajo biti pozicionirani pravokotno na rego v srednji ravnini plošče, kar pomeni na višini 
12,5 cm. Nevzporednost moznikov bistveno poslabša oziroma prepreči njihovo funkcioniranje. 
Moznik mora biti na eni strani vpet v polje, na sesednjem polju pa mora bit prosto drseč ‐ deluje 
kot vodilo. Drsnost se doseže tako, da se polovico moznika »obleče« v zaščitno cev (npr. cev za 
električne instalacije), ki se mora z notranjim premerom čim bolj prilegati mozniku. Cev se na prosti 
strani zapre, da se prepreči zalivanje cementnega mleka med cev in moznik. 
Uporabljeni bodo mozniki dolžine 50 cm, premera 22 mm (rebraste ali gladke palice). Razmak med 
mozniki je 33 cm. Pred betoniranjem mora vodja gradbišča preveriti vzporednost in položaj 
moznikov. 
Moznike se položi na dve armaturni palici 012 mm, ki sta vzporedni dilataciji regi in podprti z jahači 
ustrezne višine. Jahači so v razmaku 60 cm. 
 

Rezanje reg se izvede v dveh fazah. 
Prva faza rezanja se izvede takoj, ko je beton dovolj otrdel, da se pri rezanju ne poškodujejo robovi 
‐ to je približno 12 do 24 ur po betoniranju. 1. rez je širok 4 mm in globok 90 mm. Hiter pristop k 1. 
rezanju je nujen, saj se večino krčenja betona in posledično nekontroliranih razpok izvede v zgodnji 
fazi prirastka trdnosti. Pri rezanju se prereže zgornja armatura, vihanje plošče na mestu dilatacije 
pa prepreči moznik. 
Druga faza rezanja se lahko izvede kadarkoli po zaključeni finalni obdelavi površine betonskega 
tlaka. Rez 1. faze se razširi z dvojnim rezilom na širino 1 O mm do globine 40 mm. 2. rez je izveden 
v obliki črke Y. Po končanem rezanju se rege opere z visokim pritiskom 50 barov in počaka, da se 
posušijo. V regah pod nobenim pogojem ne sme ostati prah oz. pasta iz prahu in vode, ki nastane 
med rezanje, saj se tako onemogoča osnovna funkcija rege. 
Pred tesnitvijo je treba površine cementnega betona v regah dilatacij posušiti in očistiti. Uporaba 
odprtega ognja (plamena) za to ni dovoljena. Predhodni premaz, nanešen na stene reg, mora biti 
pred vgrajevanjem materiala za tesnitev suh. Za čiščenje reg je treba uporabiti motorno žično 
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krtačo ali stisnjeni zrak. 
V končni fazi obdelave je potrebno za zaščito proti mehanskim poškodbam rob rege dilatacije na 
zgornji površini vozišča posneti z ustreznim strojem. Rob se posname pod kotom 45°, pri čemer 
naj širina posnetega robu v tlorisu znaša 3 ±1 mm. 
Ko so stene reg suhe, se vanje vstavi gumijast vložek premera 1 O mm, sten reg pa se premaže s 
prednamazom. Na koncu se rege zalije z zalivno zmesjo. Širina in globina rezanih dilatacij se določi 
na podlagi testnega polja. 
 

Dilatacija po obodu plošče 
Po celotnem obodu plošče se namesti PE trak debeline vsaj 1 cm po vsej debelini plošče. Čim 
kasneje, najbolje tik pred predajo objekta, se PE trak odstrani do globine 5 mm, stike pa se zapolni 
s trajno elastično tesnilno maso. 
 

Konstrukcijska (delovna) dilatacija 
Poleg navideznih reg, mora biti plošča razdeljena na večje segmente s konstrukcijskimi regami / 
delovnimi dilatacijami, ki naj ploščo delijo na polja ne večja od 18 x 18 m. Osnovna funkcija 
konstrukcijskih dilatacij je omogočanje raztezanja in krčenja betonske plošče zaradi temperaturnih 
vpl ivov. Gre za popolno ločitev po celotnem betonskem prerezu, enako kot pri navideznih regah 
pa je potrebno na razdalji 33 cm in pravokotno na konstrukcijsko rego vgraditi strižne moznike. Po 
odločitvi arhitekta se konstrukcijske dilatacije izvede na vsake 3 m prečno glede na os ceste. 
Na mestih delovnih dilatacij se stik med ploščama mozniči, da se prepreči višinska stopnica med 
njima. Na stik se namesti moznike premera 22 mm in dolžine 50 cm, položene na vsakih 33 cm na 
sredini višine plošče, analogno kot za rezano dilatacijo. Da se omogoči temperaturno raztezanje 
plošče, so mozniki na tisti strani, ki je prva vgrajena, nameščeni v PVC ovoj. Pred betoniranjem 
mora vodja gradbišča preveriti vzporednost in položaj moznikov. . 
S konstrukcijskimi regami ločene del plošče je potrebno zaopažiti z lesenim opažem, v katerem so 
izvrtane luknje za strižne moznike v predvidenem rastru. Pred betoniranjem sosednje faze, je 
potrebno na čela predhodno izvedenih faz položiti PE trak debeline 15 cm. Plošče iz stirodurja ali 
stiroporja niso dopustne, ker so premalo stisljive, poleg tega pa stiropor ni primeren zaradi 
razpadanja med zaglajevanjem. 
Po končanih delih se konstrukcijske rege obdela podobno kot navidezne rege. PE trak se odstrani 
do globine 4 cm, rega se očisti, vstavi se gumijast vložek premera 15 mm. Stene reg se premaže 
z ustreznim prednamazom, rego pa zalije z zalivno zmesjo. 
 
TESARSKA DELA 
Dela zajemajo opaženje pasovnih kinet, roba talne plošče in dvigalnih jaškov, nosilcev, sten, slopov in 
stebrov različnih višin ter projektnih zahtev, opaženje dobetoniranih slopov in zidov, inštalacijskih 
jaškov, opaženje ravnih plošč z različnimi višinami podpiranja, ravnih stopniščnih ram, stopnic in 
podestov, opaženje preklad, stebrov različnih prerezov, vgradnja škatel za odprtine v opaže sten in 
plošč, opaženje utorov z instalacije ter izdelavo dilatacijskih reg, postavitve premičnih zidarskih odrov 
različnih višin ter postavitve nepremičnih delovnih odrov v dvigalnih jaških ter postavitev fasadnega 
odra. 
Prenosi opažev se izvajajo z žerjavom ali ročno. Uporabijo se sistemski stenski opaži kot npr. Doka s 
stranskim delovnim podestom, ter sistemski opaži AB plošč npr. proizvajalca Doka. Izvajalec mora 
izdelati načrte opažev. 
Med gradnjo mora izvajalec sprotno ščititi robove konstrukcije. Za fasadne odre mora izvajalec 
izdelati načrt odra, ki določa predvsem razmak stojk in pa število in način sidranja odra. Ustrezno 
morajo biti urejeni tudi dostopi na oder. 
Za podporne konstrukcije opažev plošč se odvisno od višine podpiranja uporabljajo klasične podpore 
ali pa podporni stolpi pri večjih višinah podpiranja. Tudi te konstrukcije zahtevajo postavitev skladno 
s tehnološkimi načrti izvajalca. 
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Na oder smejo ustrezno usposobljeni delavci brez zdravstvenih omejitev za delo na višini. 
Tesarska dela zajemajo ves opaž, potreben za oblikovanje betonskih konstrukcij, ter vse začasne 
konstrukcije za podpiranje opaža.  
Opaži morajo izpolnjevati zahteve, predpisane v SIST EN 13670 in v nacionalnemu dodatku k temu 
standardu ter posebne zahteve, predpisane v »Izvedbeni specifikaciji«. 
Projektiranje, izdelava opaža in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopaženje, so izključno 
odgovornost izvajalca. Opaž je izdelati tako, da ne pride do izgub betona pri betoniranju. Opaž mora 
prenesti težo in pritisk betona, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z opremo. Izvajalec 
sam določi čas, po katerem se opaž lahko odstrani, pri tem pa mora paziti, da je trdnost betona 
tolikšna, da s predčasnim razopaženjem ne ogrozi betonske konstrukcije. 
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. 
V delu, kjer je po projektu zahtevan vidni beton, je opaž izdelan iz deščic različnih debelin z 
poudarjeno strukturo, ki jo določi investitor – projektant. Pred izvedbo je potrebno z arhitektom in 
projektantom konstrukcije doreči princip opaženja. 
 
 ZIDARSKA DELA 
Zidarska dela zajemajo zidanje zidov z votlo opeko, izvedbo grobih in finih ometov, horizontalno 
izolacijo tlakov in plošč z varilnimi trakovi, vertikalno izolacijo zidov z varilnimi trakovi, izdelavo 
hidroizolacijskih premazov, vgradnjo filca, oblaganje zidov s kombivol ploščami, vzidavo vratnih 
okvirjev različnih dimenzij, vzidavo različnih kovinskih izdelkov (kotna železa, predpražniki, rešetke), 
vzidavo omaric, odstranjevanje škatel opažev, čiščenje objekta med in po zaključku gradnje ter 
zidarsko pomoč obrtnikom in inštalaterjem.  
Za zidanje zidov se uporabijo delovni odri na lesenih ali kovinskih stolicah. Uporabljajo se tudi 
kovinski odri. Transport materialov v paletah na plošče se izvede s stolpnim žerjavom, do mesta 
vgraditve se bo vršil s samokolnicami. 
Izvedba ometov je lahko strojna ali ročna, delavci morajo uporabljati zaščitna sredstva za zaščito oči 
in dihal. 
Pri izvedbi hidroizolacijskih del ter izvajanju premazov je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev 
teh materialov. Hidroizolacije se izdela ročno s polaganjem in varjenjem trakov izolacije ter z izvedbo 
premazov. Transporti po gradbišču so ročni. Na strehi se izvaja izolacija z varjenjem. Transport 
materiala na streho se izvaja z žerjavom. 
Pomoč obrtnikom se izvaja predvsem kot izvedba raznih prebojev in zazidav. Delo je ročno z lahkim 
mehanskim električnim orodjem in kompresorji. 
Dela zajemajo tudi izdelavo cementih in mikro‐armiranih betonskih tlakov – plavajočih estrihov, 
površinsko obdelavo, izvedbo premazov, s polaganjem folij, stenskih ločilnih trakov in toplotnih 
izolacij ter izvedbo dilatacij v estrihih. 
Če prostori še niso zaprti z zunanjim stavbnim pohištvom je potrebno odprtine zaščititi s pvc folijo za 
preprečitev zamakanja zaradi padavin. 
Za transport materiala na mesto vgraditve se uporablja črpalke za transport estriha. 
Pri nanosu premazov je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev in uporabljati osebna zaščitna 
sredstva. 
Pred nadaljnjimi fazami finalizacije je potrebno preveriti ravnost ter vlažnost estrihov. 
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvidene 
hidro in toplotne izolacije. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični 
načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Vgradijo se lahko samo proizvodi, 
katere je predhodno s podpisom potrdil projektant. Tehnični načrt mora vsebovati: 
‐ pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah 
iz načrta 
‐ poročila o laboratorijskih preiskavah proizvodov predvidenih za vgradnjo, lahko izdelanih v tujini 
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‐ izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta pridobil poročilo o laboratorijskih 
preiskavah tudi s strani pooblaščene inštitucije v Sloveniji, za izolacijske proizvode, ki bodo imeli v 
tehnični dokumentaciji laboratorijska poročila tujih inštitucij 
 
BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE 
Bitumenski hidroizolacijski trak je polagati na površino predhodno premazano s hladnim 
bitumenskim premazom.  
Podlage iz betona ali cementnega estriha je 24 ur pred polaganjem hidroizolacijskih slojev premazati 
z hladnim bitumenskim premazom v količini cca 0,3 kg/ m2. Podlaga na katero se izvaja hidroizolacija, 
mora biti čista, odstranjen mora biti prah, ostanki raznih materialov, izbokline in mora biti dovolj 
suha. Vlažnost ne sme biti večja od 3%. 
Pred pričetkom izvedbe hidroizolacijskih slojev je nad dilatacijskimi regami in eventuelnimi razpokami 
v podlagi, položiti bitumenski trak z vložkom steklenega voala in posipom na spodnji strani. 
Bitumenski trak širine 20 cm je polagati z točkovnim lepljenjem samo na eni strani rege.  
 

Z načrtom predvideni bitumenski materiali so uporabljeni za naslednje vrste hidroizolacij: 
‐  zasutih zidov  
‐  tlakov na terenu  
‐  tlakov mokrih prostorov medetažnih konstrukcij 
Pri vseh talnih hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami. 
 
CEMENTNI ESTRIHI 
V tej vrsti del so zajeti sloji podnih konstrukcij, od nosilne stropne plošče do finalne talne obloge: 
toplotne izolacije, zvočne izolacije, parne zapore in betonski estrihi. 
Ostali sloji podnih konstrukcij so zajeti ločeno in sicer: 
‐  polnila in hidroizolacije so zajete v vrsti del Zidarska dela 
‐  podložni betoni v vrsti del Betonska dela 
‐  gramozni nasipi na terenu, v vrsti del  Zemeljska dela 
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvidene 
toplotne in zvočne izolacije. 
 
TEHNIČNI OPIS ZA IZDELAVO ARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA 
Način izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda SIST EN 13813. 
Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za tlačno 
in natezno trdnost. (opomba: ki jo mora predpisati projektant !!!) 
Hidroizolacijski sloj na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali 
zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehaničnih poškodb, raven in čist. 
Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste 
talne obloge. 
Da se prepreči pokanje cementnega estriha je izvesti naslednje dilatacije: 
‐  konstruktivne  
‐  zarezane 
‐  delovne 
‐  ob prodorih inštalacij 
Dilatacije cementnega estriha je izdelati: 
‐  na mestu konstruktivnih dilatacij 
‐  v odprtinah za vrata 
‐  na stikih s stenami 
‐  za večje površine: cementni estrih brez armature ‐ površine 30 do 35 m2, armiran cementni 
estrih ‐ površine do 100 m2 
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Položaj dilatacijskih stikov je določiti na osnovi izračuna in po načrtu, kjer je določen njihov položaj, 
širina in način izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo zaobljeni. Vse 
dilatacije morajo biti zaprte. V spodnji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv material, gornji del pa 
se zapolni s trajno elastično maso ali profiliranim trakom.  
Zarezane dilatacije je izdelati: 
‐  za površine 20 do 30 m2 
‐  hodniki, na 4 m1 
Razpored dilatacij mora biti enakomeren. Idealna oblika površine med dilatacijskimi stiki je kvadrat. 

Dilatacijske stike je izvesti z armaturnimi palicami  6 mm, dolžine cca 30 cm, vgrajene v sredino 
estriha, polovica dolžine na vsako stran, pravokotno na dilatacijski stik. Armaturne palice je premazati 
s sredstvom, ki preprečuje sprijemanje z malto. Zarezane dilatacije so širine 3‐4 mm, globine 1/2 do 
1/3 debeline estriha 
Robne dilatacije se izdelajo na stiku cementnega estriha z zidom in drugih elementov objekta ter ob 
prodorih inštalacij. Izdelajo se z odgovarjajočim materialom. Robne dilatacije je izvesti brez zvočnih 
mostov. Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izolacijskega 
materiala debeline 0,5 cm (preveri: po mojem poznavanju je to 1,0 cm !!!), višine minimalno kot je 
debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s čimer se prepreči prenos udarnega 
zvoka. 
Izogibati se je delovnih dilatacij. Izdelajo se na mestih prekinitve del, v kolikor je mogoče na mestih 
konstruktivnih, zarezanih ali robnih dilatacij. Zaključek delovne dilatacije je izvesti ravno in jih zaščititi 
s PVC folijo pred naglim izsuševanjem. 
Dilatacije na mestih prodora inštalacij in vzidanih elementov je izvesti z ločilnim slojem tako, da ni 
zvočnega mostu. 
 

Dilatacijska polja estrihov morajo biti usklajena z površinskim načrtom polaganja keramikein jih 
potrdi odgovorni projektant arhitekture! 
 

S popisom del je predvidena naslednja C tlačna trdnost za cementne estrihe: C16/20 
 
TOPLOTNE IN ZVOČNE IZOLACIJE 
Zvočne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni 
zvočnih mostov. 
Vgrajeni izolacijski materiali morajo ustrezati spodnjim standardom: 
SIST EN 13162:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – 
Specifikacija  
SIST EN 13163:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena 
(EPS) – Specifikacija  
SIST EN 13164:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena 
(XPS) – Specifikacija  
SIST EN 13165:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene 
(PUR) – Specifikacija  
SIST EN 13166:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne pene (PF) – 
Specifikacija  
SIST EN 13167:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – 
Specifikacija  
SIST EN 13168:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne (WW) – 
Specifikacija  
SIST EN 13169:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita 
(EPB) – Specifikacije  
SIST EN 13170:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – 
Specifikacija 
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FASADERSKA DELA IN OBLOGE 
Dela zajemajo izvedbo fasade.  
Večinski del fasade je zastekljen, v aluminijastih okvirjih in deloma prekriti z aluminijasto barvano 
pločevino na sistemu sendvič panelov, vstavljeno v aluminijaste okvirje. Na straneh, obremenjenih s 
sončnim pregrevanjem so predvideni notranji screen roloji, s katerimi je zagotovljena zaščita pred 
soncem. 
Dela se izvajajo s fasadnega odra, klasičnega cevnega ali montažnega iz tipskih elementov. Izvajalec 
izdela tehnološki načrt odra, katerega uporabo predhodno potrdi koordinator varnosti in zdravja pri 
delu. Ves čas gradnje se vodi kontrolni list odra. 
Delo je ročno, z ročnim horizontalnim transportom. Fasadni material se transportira s konzolnim 
dvigalom v paletah ali posamično na mesto blizu vgradnje. 
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati vremenske pogoje. 
Dela lahko opravljajo delavci brez omejitev za delo na višini. 
 
OPIS FASADNIH KONSTRUKCIJ 
V opisu konstrukcij in materialov so navedene osnovne rešitve in zahteve, katere mora izvajalec 
upoštevati pri izdelavi kompletne dokumentacije za izvajanje del in izdelavi tehnoloških načrtov za 
proizvodnjo, vse prilagojeno tehnologiji izvajalca. Pri izdelavi dokumentacije za izvajanje del je 
potrebno upoštevati zahteve gradbene fizike, akustike in protipožarne varnosti. Projektna 
dokumentacija za razpis del je sestavljena iz načrta arhitekture, gradbenih konstrukcij in inštalacij. 
Aluminijski profili so na zunanji strani steklene fasade nevidni, minimalne širine (strukturna fasada). 
Fasada mora biti izdelana racionalno, s čim manj materiala. Fasada mora biti zasnovana in izvedena 
po najnovejših tehnoloških in tehničnih rešitvah tako za nosilno konstrukcijo, vse potrebne profile in 
tesnila, okovje za okna in vrata, in sestavljanje posameznih elementov.  
Sistem za čiščenja steklene fasade ni zajet s tem popisom del. 
Za vse nosilne elemente fasade mora izvajalec izdelati analizo konstrukcije, na osnovi katere določi 
velikost profilov posameznih elementov, sider in vijakov za pritrjevanje. Analizo konstrukcije za 
fasado mora biti usklajen z analizo konstrukcije objekta. Z analizo konstrukcije je upoštevati vse 
dodatne obremenitve kot so potres, veter in toplotni učinki. 
Obliko sider za pritrjevanje elementov fasade mora izvajalec oblikovati in dimenzionirati glede na 
konstrukcijsko rešitev fasade in nosilne konstrukcije objekta z upoštevanjem dodatnih obremenitev 
kot so potres, veter in toplotni učinki. 
Vsi matični in kniping vijaki, s katerimi so fasadni elementi vgrajeni v nosilno konstrukcijo objekta in s 
katerimi se sestavljajo elementi med seboj, morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla Prokron 11 
special ali Prokron 12 special. Vsi vijaki morajo imeti atest o predpisani kvaliteti. 
Jekleni deli fasadne konstrukcije so predvideni iz materiala oznake Č.0345 in Č.0360. Vsi jekleni profili 
in deli nosilne kovinske konstrukcije morajo biti vroče pocinkani z minimalnim slojem cinka 125 
mikrona. 
Vsa nosilna konstrukcija fasadnih elementov mora biti izdelana iz aluminijskih profilov, s prekinjenim 
toplotnim mostom. Izvajalec fasade mora oblikovati in dimenzionirati nosilno aluminijsko 
konstrukcijo glede na sistemsko rešitev fasade in vseh dodatnih obremenitev kot so potres in veter.  
Skupna debelina polnih steklo‐panelov mora ustrezati toplotnim zahtevam, zahtevam ognje‐
odpornosti in je odvisna od konstrukcije steklo‐panela (z ventilacijskim slojem). Izvajalec fasade mora 
izdelati toplotni izračun za steklo panel. Vsi elementi fasade morajo biti izdelani iz negorljivega 
materiala. 
Proizvajalec aluminijskih profilov in pločevine mora skupaj z materialom dati atest o kvaliteti 
proizvodov, iz katerih se izdeluje fasadna konstrukcija in ostali elementi fasade. 
Aluminijski profili in pločevina morajo biti površinsko obdelani z barvanjem z elektro‐statsko 
nanešeno barvo v prahu. Površinska obdelava mora biti izvedena enako kot izbran vzorec, ki je 
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potrjen s strani projektanta. Ton površinske obdelave mora biti enakomeren in brez napak in je po 
izbiri projektanta. 
Horizontalno in poševno vgrajeno steklo mora biti varnostno ‐ lepljeno in mora prenesti obremenitve 
zaradi čiščenja stekel. 
Vsa vgrajena stekla morajo biti iste barve in tona, barva stekla za polne elemente mora biti usklajena 
z barvo stekel za zasteklitev. Površine stekel morajo biti popolnoma ravne in gladke, slika v steklu ne 
sme imeti nobenih deformacij. Ton barve stekla je po izbiri projektanta. 
Srednja vrednost zvočne izoliranosti fasadnih elementov oziroma celotnega sestava fasade ne sme 
biti manjša od 36 dB. 
Vodo‐nepropustnost stikov nosilne konstrukcije fasade, okenskih kril, vrat in steklenih površin mora 
zadoščati najmanj predpisanim zahtevam (Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, Pravilnik o učinkoviti 
rabi energije v stavbah, TSG‐1‐004), ki določajo vodo‐nepropustnost in zrakotesnost. 
Sestavni deli fasadnih elementov so tudi posebno oblikovani profili izdelani iz aluminijske pločevine, 
za izvedbo stika spuščenega stropa s fasadnim elementom. Površinska obdelava profilov je po izbiri 
projektanta. 
Okovje za vsa okenska krila, mora biti ustrezno glede na način odpiranja, ustrezne nosilnosti in 
sestavljeno iz spon okoli katerih se okensko krilo odpira, kljuke in ključavnice s katero se okenska krila 
zaklepajo. Vse okovje mora biti izdelano iz materiala visoke kvalitete. 
Vratna krila morajo biti opremljena s potrebnim okovjem, z zapirali ki so vgrajeni v tla in samodejno 
vračajo odprto vratno krilo v zaprt položaj, ključavnico in ročajem. Ključavnica ima cilindrični vložek 
za generalni ključ po grupah prostorov, izvedbe po posebnem načrtu v soglasju z Investitorjem. Vse 
elemente okovja izbere projektant pred vgrajevanjem.  
 
KROVSKA DELA  
Streha nad spremljevalnima objektoma je narejena po sistemu obrnjene ravne strehe s finalnim 
tankim vegetacijskim slojem – ekstenzivno zeleno streh. 
Pri izvajanju del je potrebno delovne površine zaščiti pred nevarnostjo padca v globino. Obvezna je 
uporaba varovalnih sredstev. 
Transporti po strehi so ročni. Transport materiala na streho se izvaja z žerjavom. 
Material se na strehe transportira z žerjavom, horizontalni transporti so ročni. 
Pri izvedbi hidro‐izolacijskih del ter izvajanju premazov je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev 
teh materialov. Hidroizolacije se izdela ročno s polaganjem in varjenjem trakov izolacije ter z izvedbo 
premazov. Delavci morajo biti ustrezno usposobljeni za delo z varilnimi aparati in opremljeni z 
ustrezno zaščitno opremo. 
Delovne površine in delavci morajo biti zaščiteni pred padcem v globino. 
 
KROVSKA DELA – RAVNA STREHA 
V načrtu je predvidena ravna streha sestavljena iz toplotne izolacije, hidro izolacije in zaščite. V tej 
vrsti del so zajete parne zapore, toplotne in hidro izolacije. Naklonski beton in zaščitni sloji so zajeti 
ločeno. 
Vsa krovska dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.  
Vse estrihe in betonske plošče je izdelati po navodilu projektanta gradbenih konstrukcij, ki so zajete 
med zidarskimi deli. 
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvidene 
hidro in toplotne izolacije. 
   
TOPLOTNA IZOLACIJA 
Toplotna izolacija se pri polaganju ne sme poškodovati, na površini mora ostati ravna in pripravljena 
za vgradnjo naslednjih slojev. Toplotno izolacijo je pri polaganju zaščititi pred prodorom atmosferske 
vode v njo. Zaščito je izvesti tako, da se izvede vsak dan samo toliko toplotne izolacije, kolikor se jo 
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lahko pokrije ali zaščiti z hidroizolacijo, ali da se zaščita proti atmosferski vodi naredi začasno na drugi 
način.  
Toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni 
toplotnih mostov. 
 
STREŠNI KOTLIČKI 
Strešni kotlički za ravne strehe so serijske proizvodnje z vgrajenimi grelci, za odvodno cev po načrtu 
inštalacij. Razvod elektro inštalacij do kotličkov in odvodne cevi za vodo, je zajet v načrtu inštalacij. 
Vgradnja kotlička v ravno ali pločevinasto streho mora biti vodotesna. V pločevinasti strehi je stik 
kotlička s pločevinasto strešno kritino izvesti z nevtralnim slojem, ki preprečuje kemično reakcijo 
(premaz, folije in podobno). Kotlički morajo po kvaliteti ustrezati standardu DIN 19599. 
 
JEKLENE KONSTRUKCIJE 
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in 
dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni 
tehnično pravilno in po pravilih stroke.  
Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na 
način kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta. 
Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih 
konstrukcijah, ki so v končni fazi vidne, vse zvare brusiti gladko in ravno do površine profila. Vsa 
jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji, zaščito je izvesti na način, odvisno od vrste 
konstrukcije, mesta vgradnje in izbranega sistema finalnega površinskega premaza: 
‐  čiščenje vseh površin pred montažo s peskanjem obdelave Sa 2,5 po SIST EN ISO 8501 in 
odpraševanje 
‐  temeljna barva v debelini sloja minimalno 30 mikronov kot osnovni antikorozivni premaz 
izveden v obratu 
‐  finalna površinska obdelava s pleskanjem je zajeta v vrsti del B23.  
 
Slikopleskarska dela 
Za jekleno konstrukcijo ki je stalno izpostavljena vremenskim vplivom, je osnovno antikorozivno 
zaščito izvesti z vročim cinkanjem. 
Izvedba in sistem morata ustrezati SIST EN ISO 12944. 
Standardi o protikorozijski zaščiti: 
SIST EN ISO 8501‐1,2,3,4: priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov ‐ 
vizualno ocenjevanje čistosti površine, 
SIST EN ISO 12944‐1,2,3,4,5,6,7,8: barve in laki – korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi 
premaznimi sistemi, 
SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna primerjava barve premaza, 
SIST EN ISO 14713: antikorozijska zaščita železnih in jeklenih konstrukcij ‐ cinkove in aluminijeve 
prevleke ‐ smernice, 
SIST EN ISO 1461: prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem ‐ specifikacije in 
metode preskušanja 
Standardi za izvedbo jeklenih konstrukcij: SIST EN 1090‐1, 2 in 3 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V 
kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Izvajanje na 
objektu se lahko začne, ko projektant s podpisom potrdi risbe. 
Projektno dokumentacijo PZI in PID (delavniške načrte) mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije, 
po Načrtu gradbenih konstrukcij. PZI načrte (delavniške načrte mora pregledati in s podpisom potrditi 
projektant gradbenih konstrukcij in arhitekt. 
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KLJUČAVNIČARSKA DELA 
Dela zajemajo dobavo in montažo kovinskih podbojev za vrata različnih dimenzij in namembnosti, 
vgradnjo različnih kovinskih profilov kot podpora ograjam, fasadnim oknom, vratom, vgradnjo 
kovinskih podpornih stebrov, izvedbo kovinskih ograj različnih sestav in oblik, dobavo in vgradnjo 
kovinskih vrat različnih dimenzij in namembnosti, dobavo in montažo alu rešetk. 
Pri montaži se uporabljajo osebna zaščitna sredstva, lestve in delovni odri. 
Za varjenje na višini se uporabijo premični odri ali odri na stolicah. Vsi kovinski elementi se izdelajo v 
delavnici in se kot končni izdelek ročno vgradijo na objektu. Varjenje in vijačenje je ročno. 
Vsi elementi ključavničarskih del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz 
materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim 
tehničnim predpisom in normam. 
Elementi za vgrajevanje ključavničarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo) morajo biti takih dimenzij in 
nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni. Vse nosilne elemente je 
dimenzionirati z analizo konstrukcij. Vse dimenzije posameznih elementov navedene v opisih so 
okvirne in jih je glede nosilnosti potrebno dimenzionirati z analizo konstrukcij. 
Površina posameznih elementov na varjenih stikih mora biti ravna in gladka, brez vzboklin ali vdolbin 
ter brušena. V vsaki postavki posebej je navedena tudi kvaliteta finalne površinske obdelave. 
Za elemente, ki so finalno površinsko obdelani z barvanjem, je barvanje izvesti na naslednji način: 
‐  čiščenje vseh površin pred montažo s peskanjem obdelave Sa 2,5 po EN ISO 8501 in 
odpraševanje 

‐  1 premaz z alkidno temeljno barvo v debelini sloja 30‐40 mikrona kot osnovni antikorozivni 
premaz, izvedeno v proizvodnem obratu pred montažo na objektu 
‐  finalna površinska obdelava je zajeta v vrsti del »Slikopleskarska dela«. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V 
kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu 
se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe. 
Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke. Sestavni del 
Ključavničarskih del je tudi pokrivanje stika elementa s konstrukcijo v katero se vgrajujejo, na način ki 
ga določi izvajalec del v tehnoloških risbah za proizvodnjo. 
 
10.   MIZARSKA DELA 
Ta dela obsegajo dobavo in izvedbo lesenih lamel različnih sestav oz. oblik, dobavo in vgradnjo 
lesenih vrat. 
Transporti do mesta vgradnje ter montaže se izvedejo ročno, vijačenje in pritrjevanje z lahkim 
električnim orodjem. Montaža se izvaja s pomočjo lestev in pomičnih odrov. Pri montaži je upoštevati 
tehnična navodila proizvajalcev. 
Sestavni del vrat so po možnosti potrebni kovinski profili za ojačitev robov odprtin, na katere se 
pritrjujejo okvirji. Obliko in dimenzijo ojačitev robov določi izvajalec, odvisna pa je od teže vrat in 
vrste stene, v katero se vgrajujejo. Profili za ojačitev robov odprtin morajo biti vgrajeni v steno tako, 
da nobena površina profila ne izstopa iz stene. 
Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, 
debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij.  
Okovje zajema spone, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah pri dvokrilnih vratih, vrsta okovja pa je 
odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi 
projektant. 
Ključavnica ima cilindrični vložek za generalni ključ po grupah prostorov, izvedbe po posebnem 
načrtu v soglasju z Investitorjem. 
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Vratne spone morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število spon je določiti z analizo 
konstrukcij, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je potrebno vgraditi minimalno tri spone. 
Neoprenska tesnila za tesnjenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti. 
Vrsta in kvaliteta lesa za izdelavo vrat mora ustrezati klimatskim zahtevam in temperaturnim 
obremenitvam v pogledu funkcije, stabilnosti, varnosti, natančnosti in življenjske dobe. Izbran les za 
izdelavo vrat mora biti obstojen, odporen na zunanje vplive in temperaturne razlike, odporen pred 
napadom škodljivcev, primeren za izbrano površinsko obdelavo, lepega izgleda pri naravni površinski 
obdelavi in enakomerne rasti. Pri konstruiranju posameznih elementov mora izvajalec izbrati 
ustrezen les in upoštevati delovanje lesa.  
Vgrajevanje vrat mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje vrat in na 
gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično in 
čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. 
Vsa vrata in so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V 
kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu 
se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. 
Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so 
navedeni v detajlnem opisu za vsako vrsto posebej: 
‐  eventualno potrebne ojačitve robov v stenah 
‐  kovinski RF ali medeninasti profili za izvedbo praga, v kolikor ni nivo tlaka na obeh straneh 
vrat v isti višini 
‐  zaključne letvice 
‐  neoprenska tesnila za tesnjenje 
‐  finalna površinska obdelava 
 
Zvočna izoliranost 
Vrata so glede na zahtevano zvočno izolacijo razdeljena v naslednje kategorije: 
‐  Rwmin 25 dB 
‐  Rwmin 29 dB 
Sestava vratnega krila in tehnologija izvajanja se prepušča izvajalcu, in mora ustrezati zahtevani 
zvočni izoliranosti. Debelina vratnega krila je 40 do 50 mm. 
Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevani 
zvočni izoliranosti, enako kot vrata sama. Izvajalec vrat je dolžan predložiti dokazilo o zvočni 
izoliranosti po veljavnih predpisih. 
Da se doseže zahtevana zvočna izoliranost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila. 
 
12.   STEKLARSKA DELA 
Ta dela zajemajo dobavo in vgradnjo steklenih vrat. 
Dela izvaja referenčni podizvajalec. 
Vertikalni in horizontalni transporti so ročni, pritrjevanje je ročno, z drobnim električnim orodjem. 
Posebno pozornost je nameniti transportiranju stekel in začasnemu skladiščenju le‐teh v izogib 
poškodbam delavcev in samega materiala. 
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normativom. 
V tej vrsti del so zajeta samo steklena vrata v objektu, ki so izvedene od tlaka do spuščenega stropa. 
Nad spuščenim stropom so montažne stene izvedene po tehnologiji izvajalca, ki pa morajo dosegati 
zahtevane karakteristike steklene stene. 
Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, 
debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij.  
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Okovje zajema spone, ročaj, ključavnico in zapah pri dvokrilnih vratih, vrsta okovja pa je odvisna od 
zahtevanega namena vrat.  
Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Ključavnica ima cilindrični 
vložek za generalni ključ po grupah prostorov, izvedbe po posebnem načrtu v soglasju z 
Investitorjem. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V 
kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu 
se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe. 
Vrata je izdelati iz kaljenega Float stekla debeline 10 mm. Okovje za odpiranje je vgrajeno v tlak in na 
stekleno pregrado nad vratnim krilom, ki mora biti prav tako iz kaljenega stekla debeline 10 mm. 
Nadsvetloba nad vratnim krilom je pritrjena na vratni okvir. Vratno krilo se odpira za 90°. Vrata 
morajo biti opremljena z ročajem. Okovje za odpiranje mora biti izvedbe, da samodejno vrača odprto 
vratno krilo v zaprt položaj. Sestavni del vrat je vratni kovinski podboj, na katerega se pritrjujejo vrata 
in nadsvetloba. Kovinski podboj je enake izvedbe kot za ostala vrata. 
 
13.   KERAMIČARSKA DELA 
Dela obsegajo dobavo in vgradnjo talnih in stenskih oblog iz keramičnih ploščic po izboru 
investitorja/projektanta. 
Dela se izvajajo ročno, z ročnim horizontalnih in vertikalnim transportom materiala. 
Pri delu je potrebno upoštevati varnostne napotke dobaviteljev oz. proizvajalcev izravnalnih in 
lepilnih mas. 
Pri rezanju in morebitnem brušenju kamnitih plošč in prefabriciranih betonskih elementov morajo 
delavci uporabljati osebna zaščitna sredstva za oči in dihalne organe, ta dela je potrebno izvajati na 
prostem zaradi nastajanja prahu. 
Pri oblaganju sten si pomagamo z delovnimi odri na stolicah, če je to potrebno. 
 

Tehnični pogoji za izvajanje 
Posebno pozornost je posvetiti predelnim stenam, ki so zaradi občasnih deformacij konstrukcije, 
izpostavljene obtežbam pritiska na površini zida. Širina stikov in dilatacij mora odgovarjati 
maksimalnim občasnim deformacijam konstrukcije. 
Keramičarska dela se lahko izvajajo, ko so prostori ometani, vzidana vrata in preizkušena inštalacija. 
Preboji inštalacij na keramičnih ploščicah morajo biti izvedeni natančno, velikosti izsekov ne večji kot 
je potrebno in ploščice za prebijanje ne smejo počiti. 
Upoštevati je določila SIST‐TP CEN/TR 13548. 
Predvidena je uporaba gress plošč. 
 

Malta za vgrajevanje ploščic 
Cementna malta mora biti izdelana iz mešanice cementa, peska in vode, po potrebi z dodatki za 
hitrejše vezanje malte in plastifikatorji. Prostorninsko razmerje sestavin malte je odvisen od namena 
uporabe malte: 
‐  za oblaganje v objektu: 1:3 
 

Pred pričetkom izvajanja keramične obloge je površino pregledati, ali je površina očiščena praha, 
ostalih umazanij, ali je ravna, suha in pripravljena za izvajanje del. 
Podlaga za polaganje keramičnih ploščic ne sme vsebovati aktivne soli, ne sme biti mastna, mora biti 
dovolj čvrsta, ne sme biti razpokana, zmrznjena in nevezana, ravna in ne sme prekomerno vpijati 
vlage. 
Površina končane keramične obloge mora biti popolnoma ravna ali v naklonu proti odtokom, z 
enakomerno širokimi stiki. 
Ploščice se polagajo "stik na stik" ali z fugo max 1,5mm. 
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Vgrajevanje keramičnih ploščic z lepili 
Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem, kadar je podloga ravna, gladka in čvrsta. 
Površina na katero se lepijo keramične ploščice mora biti: 
‐  ravna, gladka in čista 
‐  čvrstost podlage mora biti trajna in v objektu ne sme biti manjša od čvrstosti   podaljšane 
cementne malte 
  ‐  vsako podlago je pred pričetkom del očistiti masti, praha, aktivnih snovi in 
  ostalih umazanij. 
‐  vertikalna, na stiku dveh zidov izvedena pod kotom 90°, vidni robovi ploščic   morajo biti 
glazirani.  
‐  zid mora pripravljen za oblaganje z lepljenjem mora biti postavljen tako, da   omogoča 
lepljenje keramičnih ploščic z lepilom v sloju debeline 6 do 8 mm,   odvisno od debeline ploščice 
in lepila. 
‐  za elemente konstrukcij iz litega betona mora biti opaž tak, da zagotovi gladko  in ravno 
površino. Merilo za gladkost je površina zaribane malte. 
Lepljenje s suhim hidravličnim lepilom, kateremu so dodani aditivi 
Uporabljajo se v vlažnih prostorih kot so sanitarije in kuhinje, zaradi večje odpornosti na vlago. Masa 
za lepilo je v prahu in se pripravlja po navodilu proizvajalca lepila. 
Ta vrsta lepila se ne nanaša na keramične ploščice ampak direktno na podlogo. Za nanašanje lepila na 
podlago se uporablja nazobčana lopatica ali gladilka, debelina sloja lepila je 3 do 6 mm. Ploščice se 
pred polaganjem namočijo v vodo in se polagajo na podlago prevlečeno z lepilom.  

 
DETAJLNI OPIS IZVEDBE KERAMIČARSKIH DEL 
Obloga sten s keramičnimi ploščicami 
Obloga zidov s keramičnimi ploščicami, loščene površine, ploščice morajo biti I. kvalitete, vzorca in 
barve po izbiri projektanta. Oblaganje zidnih površin je izvesti popolnoma ravno in vertikalno, brez 
valov, izboklin in vdolbin, z enakomernimi stiki širine 2 mm. Polaganje je z lepljenjem na betonske 
zidove ali ometane zidane predelne stene, lepilo mora biti odporno na vlago. Horizontalne stike je 
izvesti neprekinjeno v isti višini po celem prostoru, in vertikalne stike povsem vertikalno, stik na stik. 
Stiki morajo biti polnjeni z maso ustrezne kvalitete in barve usklajeno z izbrano barvo keramičnih 
ploščic, po izbiri projektanta. Višina keramične obloge je do spuščenega stropa.  
Stene ob tuš kabinah morajo biti predhodno zaščitene proti vlagi z hidroizolacijskim premazom.  
Talna obloga s keramičnimi ploščicami 
Obloga tal s keramičnimi ploščicami, loščene površine, ploščice morajo biti I. kvalitete, vzorca in 
barve po izbiri projektanta. Površina tal obložena s keramičnimi ploščicami mora biti popolnoma 
ravna, horizontalna ali s potrebnim padcem, brez valov, izboklin ali udrtin, ter s stiki enakomerne 
širine 2 mm, polnjeni z ustrezno polnilno maso, barve po izbiri projektanta. Polaganje je z lepljenjem 
na betonsko podlago, v lepilo odporno na vlago. V prostorih, kjer stene niso obložene s keramičnimi 
ploščicami, je izvesti stenski zaključek tlaka, obrobo višine 10 cm z enakimi ploščicami kot za tlak. 
Gornji vidni rob keramične ploščice za obrobo mora biti originalen in ne rezan. 
 
14.   SLIKOPLESKARSKA DELA 
V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja sten in stropov, pleskanje ključavničarskih elementov in 
protiprašni premaz cementnega estriha. Vse ostale površinske obdelave so zajete v ostalih vrstah 
zaključnih gradbenih del. 
Pri izvedbi premazov in slikanju površin je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev teh materialov 
in uporabljati zaščitna sredstva za dihalne organe.  
Pri brušenju betonskih površin je ob zaščiti dihal obvezno uporabljati tudi zaščito za oči. Dela se 
izvajajo z lahkim električnim orodjem. 
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Pri izvajanju slikopleskarskih del se uporabljajo lestve in pomični lahki odri, stolice. Transport 
materiala se bo vršil ročno. 
Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. 
Predvidenih je več tonov barv, v skladu z barvno skalo interierja. Na željo investitorja in projektanta 
mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti 
slikopleskarska dela. 
 
SLIKANJE STEN IN STROPOV Z DISPERZIJSKO BARVO 
Disperzijska barva je tovarniško izdelano premazno sredstvo, katere izveden premaz je v vodi 
netopljiv. Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti 
enakomerne strukture, mora biti odporna na pranje z vodo in pri tem ne sme menjati tona barve. 
Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve. 

Izvajanje del 
Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končani površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali 
valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, 
ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo 
biti izvedeni čisto. Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. 
Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rje, cementna 
malta in drugo. 
Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani 
finalni premaz. 
Izravnava ometanih površine z disperzijskim kitom zajema: 
‐  brušenje in čiščenje 
‐  nevtraliziranje 
‐  kitanje manjših poškodb in razpok 
‐  impregnacija 

‐  2  izravnava z disperskim kitom in brušenje 
Izravnava betonskih površin z disperzijskim kitom zajema: 
‐  odpraševanje 
‐  miniziranje armature 
‐  kitanje manjših poškodb in stikov opažnih plošč 

‐  2  izravnava z disperzijskim kitom in brušenje 
Izravnava montažnih predelnih sten iz mavčno kartonskih oz. cementnih plošč zajema: 
‐  odpraševanje 
‐  kitanje manjših poškodb in razpok 
‐  impregnacija, premaz za nevtralizacijo površin mavčno kartonskih oz. cementnih plošč 

‐  2  izravnava z disperskim kitom in brušenje 
Premaz stene s disperzijsko barvo brez izravnave podlage zajema: 
‐  odpraševanje 
‐  miniziranje armature 
‐  osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve 

‐  končni premaz najmanj 2, po navodilih proizvajalca barve 
Premaz stene s disperzijsko barvo z izravnavo podlage zajema: 
‐  izravnava z disperzijskim kitom 
‐  osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve 

‐  končni premaz najmanj 2, izveden po navodilih proizvajalca barve 
 
PLESKARSKA DELA 
Za ključavničarske izdelke in jekleno nosilno konstrukcijo, ki so finalno površinsko obdelani z 
barvanjem, je barvanje izvesti na naslednji način: 
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‐  1  antikorozivni premaz, zajeto v vrsti del B6. Ključavničarska dela 
‐  po končani montaži na objektu je vse površine očistiti 
‐  popravilo poškodovanega osnovnega anti‐korozivnega premaza  

‐  1  antikorozivni premaz celotne površine 

‐  1  premaz alkidne temeljne barve v debelini sloja 30‐40 mikronov 

‐  premaz z alkidno emajl barvo, najmanj 2  
Ton barve je po izbiri projektanta. 
 
15.   ALU DELA 
Dela zajemajo dobavo in montažo alu rešetk, ali zasteklitev različnih dimenzij in projektiranih zahtev 
kot del fasadnega ovoja oz. kot stavbno pohištvo. 
Posebno pozornost je nameniti transportiranju stekel in začasnemu skladiščenju le‐teh v izogib 
poškodbam delavcev in samega materiala. 
Delo je ročno, z ročnim horizontalnim transportom. Uporablja se drobno električno orodje. 
Vsa fasada iz mikro‐armiranih kompozitnih plošč in stekla je funkcionalna celota. Pri izdelavi in 
izvedbi fasade je upoštevati osnovne načrte za objekt in fasade. Fasado je izvesti po standardih DIN 
1045, DIN 1249, DIN 1725, DIN 1745, DIN 1748, DIN 4113, DIN 4113, DIN 17615, DIN 18055, DIN 
18056, DIN 18059, DIN 18202, DIN 18270, DIN 18364. 
Poleg navedenega je upoštevati tudi priporočila in zahteve projektanta, določene v projektni 
dokumentaciji. Sistem fasade mora biti rešen funkcionalno, potrebno je predvideti in izvesti vse 
potrebno, da bo izvedena fasada celostna zaščita objekta pred vsemi zunanjimi vplivi. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V 
kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s 
podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe. 
 
16.   SUHOMONTAŽNA DELA 
Dela zajemajo izvedbo oblog betonskih sten z enojnimi mavčno kartonskimi oz. cementnimi ploščami, 
izvedbo suho‐montažnih sten različnih dimenzij in projektiranih zahtev, s pripadajočo vgradnjo 
tipskih kovinskih ojačitvenih elementov. 
Suho‐montažne stene in obloge se izvedejo ročno, ročni je tudi transport do mesta vgradnje. 
Montaža poteka s pomočjo lestev in stolic. Pri montaži je upoštevati tehnična navodila proizvajalca 
standardiziranih sistemov montažnih predelnih sten, uporablja se drobno električno orodje. 
Skupna debelina montažnih predelnih sten iz mavčno kartonskih oz. cementnih plošč je različna in je 
navedena za vsako vrsto steno posebej. 
Stene so sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, horizontalnih in vertikalnih, preko katerih so 
pritrjene mavčno kartonske plošče. Spodnji horizontalni profil se postavlja v osnem rastru predelnih 
sten na cementni estrih tlaka. Zgornji horizontalni profil se pritrjuje na stropno ploščo. Vertikalni 
profili se postavljajo v rastru predelnih sten do profila na stropni plošči. Montažne predelne stene se 
montirajo na cementni estrih pred polaganjem finalnega tlaka, finalna talna obloga se zaključi s 
stensko obrobo na montažni steni. Okrog odprtin v steni je profil mora biti vgrajen profil za montažo 
vrat (kot KNAUF W416, varianta UA 75 ali drug z istimi karakteristikami). 
Preko nosilne konstrukcije stene so pritrjene mavčno kartonske oz. cementne plošče, enojno ali 
dvojno, odvisno od namena stene. Pritrjevanje mora biti elastično, tako da ustreza vsem zahtevam 
zvočne zaščite. Plošče so po celotni višini stene, od cementnega estriha do stropne plošče. 
Spodnji rob plošč mora biti zaščiten pred mehaničnimi poškodbami s kovinskim profilom. Vse 
vertikalne robove plošč, ki so izpostavljeni poškodbam, je zaščititi s kovinskimi profili po tehnologiji 
izvajalca. 
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Zračni prostor med ploščami je zapolnjen z izolacijskim slojem, zaradi ognje‐odpornosti in zvočne 
izoliranosti. Debelina izolacijskega sloja je odvisna od zahtevane ognje‐odpornosti in zvočne 
izoliranosti. 
Glede na položaj predelne stene in funkcionalne zahteve se pritrjujejo specialne plošče odporne na 
vlago s posebnimi dodatki, za mokre prostore in ognje‐odporne plošče. Vrsto plošč izbere izvajalec, 
zahtevano kvaliteto pa mora dokazati z atesti. 
Vse stike med ploščami medsebojno, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma 
izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, kateri 
tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Površina gotove predelne stene mora biti popolnoma ravna in 
pripravljena za končno površinsko obdelavo z izravnalno maso in slikanje. 
V predelu nad spuščenim stropom do stropne konstrukcije so skozi stene speljane inštalacije. Prehodi 
inštalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izoliranost in ognje‐odpornost ostaneta 
nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi predelne stene v pasu nad spuščenim stropom, se v stenah 
izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevane zvočne 
izoliranosti in ognje‐odpornosti za predelno steno. 
Sestava montažne predelne stene je odvisna od zahtevane ognje‐odpornosti in zvočne izoliranosti, 
tehnologija izvedbe se prepušča izvajalcu. 
Razvod inštalacij nad spuščenim stropom sme biti speljan samo v poljih med montažnim rastrom. 
Zato je izvajalec predelnih sten dolžan pred pričetkom razvoda inštalacij, na tlak in strop označiti 
trase predelnih sten, da izvajalec inštalacij v teh področjih nebi izvedel razvoda inštalacij. 
V sredini montažnih predelnih sten med ploščami se izvedejo inštalacije jakega in šibkega toka. Po 
pravilu se v teh stenah ne izvaja razvod za vodovodne inštalacije in kanalizacijo, ampak pred oziroma 
za stenami, od horizontalnega razvoda v tleh do sanitarnih elementov. 
Nekateri horizontalni razvodi vseh inštalacij so tudi speljani v posebnih razvodnih energetskih 
kanalih, montiranih na predelne stene. Vsi razvodi inštalacij, horizontalno in vertikalno morajo biti 
izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 
Razvod inštalacij izvede izvajalec inštalacij, pred zapiranjem montažne stene s ploščami. Pri tem se ne 
smejo zmanjšati gradbeno fizikalne karakteristike stene. Razvod inštalacij je izvesti ko je postavljena 
nosilna konstrukcija in so plošče na eni strani že postavljene, vendar pred zapiranjem stene s 
ploščami na drugi strani. Medsebojno usklajevanje postavljanja predelnih sten in izvedbe inštalacij je 
uskladiti s terminskim planom. Izvajalec montažnih predelnih sten izdela odprtine za vgradnjo 
inštalacijskih elementov. 
Vse potrebne zasteklitve so zajete v tej vrsti del. 
Za enoslojne obloge zidov s prostostoječo kovinsko podkonstrukcijo, so karakteristike materialov in 
pogoji izvajanja enaki kot za montažne predelne stene. 
pri izvedbi montažnih predelnih konstrukcij in oblog je potrebno za vsak posamezni primer 
upoštevati vse zahteve glede zvočne izolativnosti ter požarne varnosti konstrukcij in  oblog. 
 
SPUŠČENI STROPOVI 
Dela vsebujejo izvedbo stropne obloge iz cementnih plošč na podkonstrukcijo iz pocinkanih stropnih 
profilov v gostinskem lokalu, avli in prostorih uprave. 
Spuščeni stropovi se izvedejo ročno, ročni je tudi transport do mesta vgradnje. 
Montaža poteka s pomočjo lestev in stolic. Pri montaži je upoštevati tehnična navodila proizvajalca 
standardiziranih sistemov montažnih stropov in podkonstrukcij, uporablja se drobno električno 
orodje. 
Spuščeni stropovi morajo biti izvedeni skladno z navodili dobavitelja sistema. 
Spuščeni stropovi so pritrjeni s posebnimi vešalkami na armiranobetonsko stropno konstrukcijo 
objekta. Način obešanja je odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih 
stropov morajo po dimenziji odgovarjati teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način 
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pritrjevanja mora odgovarjati teži in ter statični in dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne 
podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine barvane.  
Vse površine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Pločevina ali drugi materiali za 
lamele in plošče iz katerih so spuščeni stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montaži 
ne deformirajo.  
Sestavni deli spuščenih stropov so zaključni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami. Stike s 
stenami je izvesti po posebnem detajlu. 
Prav tako so sestavni deli spuščenih stropov montažno demontažni pokrovi za kontrolo inštalacij, 

pokrovi so dimenzije 600  600 mm, izdelani iz enakih elementov kot strop. Pokrovi so pritrjeni na 
nosilne profile s posebnim okovjem. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V 
kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. 
Pred pričetkom izdelave spuščenih stropov mora izvajalec del izdelati prototipe in jih vgraditi na 
objektu z vsemi karakterističnimi stiki. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom 
potrdi tehnološke risbe in vgrajene prototipe. 
Dobava in vgrajevanje inštalacijskih elementov v strop je zajeto v načrtu inštalacij. Izvajalec 
spuščenega stropa izvede odprtine v spuščenem stropu, v katere izvajalec inštalacij vgradi 
inštalacijske elemente.  
Glede na zahtevano ognje‐odpornost, morajo biti spuščeni stropovi iz negorljivega materiala, kar 
velja tudi za finalno površinsko obdelavo.  
 
DETAJLNI OPIS IZVEDBE SPUŠČENIH STROPOV  
Na nosilno podkonstrukcijo so pritrjene cementne plošče standardne kvalitete in plošče odporne na 
vlago, minimalne debeline 12,5 mm. Višina obešanja stropa je od 55 do 125 cm. Vse stike plošč med 
seboj in s stenami je brusiti, prelepiti z elastičnim trakom in kitati, oziroma jih je izvesti na način da ne 
pokajo.  
Standardi za materiale: 
SIST EN 520: mavčne plošče, 
SIST EN 13963: tesnilni material za mavčne plošče, 
SIST EN 14195: elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče, 
SIST EN 14209: predoblikovane mavčne plošče, 
SIST EN 14353: pomožni in dodatni profili za mavčne plošče, 
SIST EN 14496: lepila na osnovi mavca za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne 
plošče, 
SIST EN 14566: mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavčnih plošč. 
Finalna površinska obdelava stropa, izravnava površine in slikanje, je zajeto v vrsti del Slikopleskarska 
dela. 
Pri izvedbi spuščeni stropov konstrukcij in oblog je potrebno za vsak posamezni primer upoštevati 
vse zahteve zvočne izolativnosti ter požarne varnosti konstrukcij in oblog. 
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4.     Sestave konstrukcijskih sklopov 
 
 T L A K I                   
 

 K0   Nosilna tla zunanjih bazenov 
 
- finalni sloj: 
  nedrseča PVC folija ojačana s steklenimi vlakni,  
  debelina 2,2 mm (v sklopu bazenov) 
- AB temeljna plošča deb. 45 cm, (30 cm pri malih bazenih) 
  vodonepropusten beton, gladko strojno zalikana, lasersko    
  niveliranje (popolnoma gladka površina) 
- delno armiran podložni beton MB 30/32 M, deb. 20 cm, 
  gladko zariban 
- HDPE čepasta folija (opcija) 
- temeljno tamponsko nasutje (po geomehanskih zahtevah) 
- filtrski sloj(preprečevanje zamuljenja): 
  polipropilenski(PP)filc 300g/m2 

  npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno 
 
 

 K1   Strojnica zunanjega bazena 
 
- tlak: 
  mikroarmirani beton C 20/25 ............... 8.0 cm 
  fino zaglajen, s premazom na bazi  
  epoksidne smole - mikroarmartura:  
  jeklena vlakna JV 12 - 20kg/m³   
  dilatiran na polja max. 50 m2 
  rege so toge, zapolnjene z epoksidno malto. 
- toplotna izolacija: 
  ekspandirani polistiren SIST EN 13163, .... 4.0 cm 
  [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], 
  npr.: FRAGMAT-Neo Super 100 ali enakovredno 
  __________________________________________________ 
 
                             h ............. 12.0 cm 
  __________________________________________________ 
 
- a.b.temeljna plošča ...................... 40.0 cm 
- hidroizolacija: 
  (proti hidrostatičnemu pritisku): 
  sintetična folija na bazi HDPE,deb.1,2 mm, 
  s slojem za sprimnost s svežim betonom, 
  vgrajenim na zgornji strani folije, 
  npr.: PREPRUFE 300R ali enakovredno, 
  (folija je vgrajena po tehničnih specif. 
  proizvajalca po detajlih v PZI! 
- zemeljsko vlažen beton ................... 20.0 cm   
 izravnan 
- filtrski sloj(preprečevanje zamuljenja): 
  polipropilenski(PP)filc 300g/m2 

  npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno 
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 K2   Suhi jašek s filtrskimi črpalkami 
 
- finalni sloj: 
  premaz z dvokomponentno epoksidno barvo ....0.3 cm 
  za zaščito betonskih površin 
  npr.: Mapecoat DW 25 ali enakovredno 
  __________________________________________________ 
 
                             h .............. 0.3 cm 
  __________________________________________________ 
 
- a.b.temeljna plošča ...................... 30.0 cm 
- hidroizolacija in ostali sloji 
  enako kot pri K1!  
 
 

 K3   Kompenzacijski bazeni 
 
- zaključni sloj: 
  premaz z dvokomponentno epoksidno barvo za..0.3 cm 
  zaščito betonskih površin 
  npr.: Mapecoat DW 25 ali enakovredno 
- tesnilni sloj: 
  trokomponentna epoksicementna tiksotropna...0.2 cm 
  malta za obdelavo in zaščito vlažnih površin 
  npr.: Triblock finish ali enakovredno 
- izvedba zaokrožnic: 
  hitrovezoča mikroarmirana cementna malta 
  npr.:Planitop Fast 330 ali enakovredno 
  __________________________________________________ 
 
                             h .............. 0.5 cm 
  __________________________________________________ 
 
- a.b.temeljna plošča ...................... 30.0 cm 
- hidroizolacija in ostali sloji 
  enako kot pri K1! 
 
  Opomba: v prostorih kompenzacijskih bazenov so z  
  enako sestavo zaključnega sloja, tesnilnega sloja in  
  zaokoržnic obdelane tudi stene! 
 
 

 P1   Trafo postaja 
 
- tlak: 
  mikroarmirani beton C 20/25 .............. 12.0 cm 
  fino zaglajen,s premazom na bazi  
  epoksidne smole - mikroarmartura:  
  jeklena vlakna JV 12 - 20kg/m³   
  dilatiran na polja max. 50 m2 
  rege so toge,zapolnjene z epoksidno malto. 

razred materiala po ŠPV: A1fl, A2fl-s1 
- ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 
- toplotna izolacija: 
  ekspandirani polistiren SIST EN 13163, .... 4.0 cm 
  [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], 
  npr.: FRAGMAT-Neo Super 100 ali enakovredno 
- hidroizolacija: 
  samolepilna folija na bazi LDPE in  
  polimeriziranega bitumna deb. 1.5 mm 
  npr.: BITUTHENE 4000 ali enakovredno 
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- hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 
  __________________________________________________ 
 
                             h ............. 16.0 cm 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. plošča (deb.po statičnem izračunu)... 15.0 cm 
- ločilni sloj: PP filc 300g/m2 
- gramozni tampon ali tampon lomljenca 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
 
 

 P2   Prostor za kemikalije 
 
- premaz: 
  kislinsko odporni večplastni premaz, ...... 0.3 cm 
  npr.: Mapecoat I 24 ali enakovredno 
- izvedba zaokrožnic: 
  hitrovezoča mikroarmirana cementna malta 
  npr.:Planitop Fast 330 ali enakovredno 
- tlak: 
  mikroarmirani beton C 20/25 ............... 9.7 cm 
  fino zaglajen - mikroarmartura:  
  jeklena vlakna JV 12 - 20kg/m³   
- ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 
- toplotna izolacija: 
  ekspandirani polistiren SIST EN 13163, .... 6.0 cm 
  [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], 
  npr.: FRAGMAT-Neo Super 100 ali enakovredno 
- hidroizolacija: 
  samolepilna folija na bazi LDPE in  
  polimeriziranega bitumna deb. 1.5 mm 
  npr.: BITUTHENE 4000 ali enakovredno 
- hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 
  __________________________________________________ 
 
                             h ............. 16.0 cm 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. plošča (deb.po statičnem izračunu)... 15.0 cm 
- ločilni sloj: PP filc 300g/m2 
- gramozni tampon ali tampon lomljenca 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
 
 

 P3    Prostori s keramičnim tlakom 
        (»suhi« prostori_neogrevani) 
 
- tlak: 
  keramične ploščice(vgraj.tanklepilno) ..... 1.2 cm  
  vrsta,velikost in tekstura: 
  po izbiri arhitekta,za vsak tip prostora  
  je v pos.popisu naveden faktor nedrsnosti!  
  Tlak je dilatiran skupaj s podlago. 

razred materiala po ŠPV: Bfl-s1 
- cement-akrilatno lepilo, .................. 0.8 cm 
  npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno 
- podlaga: 
  mikroarmiran beton, C20/25 ................ 8.0 cm 
  mikroarmatura:  
  jeklena vlakna,tip JV 12, 15-20kg/m3 
- ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 
- toplotna izolacija: 
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  ekspandirani polistiren SIST EN 13163, .... 6.0 cm 
  [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], 
  npr.: FRAGMAT-Neo Super 100 ali enakovredno 
- hidroizolacija: 
  samolepilna folija na bazi LDPE in  
  polimeriziranega bitumna deb. 1.5 mm 
  npr.: BITUTHENE 4000 ali enakovredno 
- hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 
  __________________________________________________ 
 
                             h ............. 16.0 cm 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. plošča (deb.po statičnem izračunu)... 15.0 cm 
- ločilni sloj: PP filc 300g/m2 
- gramozni tampon ali tampon lomljenca 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
 
 

 P3/A   Prostori s keramičnim tlakom 
         (»suhi« prostori_ogrevani) 
 
- tlak: 
  keramične ploščice(vgraj.tanklepilno) ..... 1.2 cm  
  vrsta,velikost in tekstura: 
  po izbiri arhitekta,za vsak tip prostora  
  je v pos.popisu naveden faktor nedrsnosti!  
  Tlak je dilatiran skupaj s podlago. 

razred materiala po ŠPV: Bfl-s1 
- cement-akrilatno lepilo, .................. 0.8 cm 
  npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno 
- podlaga: 
  mikroarmiran beton, C20/25 ................ 6.0 cm 
  mikroarmatura:  
  jeklena vlakna,tip JV 12, 15-20kg/m3 
- ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 
- toplotna izolacija: 
  ekspandirani polistiren SIST EN 13163, .... 8.0 cm 
  [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], 
  npr.: FRAGMAT-Neo Super 100 ali enakovredno 
- hidroizolacija: 
  samolepilna folija na bazi LDPE in  
  polimeriziranega bitumna deb. 1.5 mm 
  npr.: BITUTHENE 4000 ali enakovredno 
- hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 
  __________________________________________________ 
 
                             h ............. 16.0 cm 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. plošča (deb.po statičnem izračunu)... 15.0 cm 
- ločilni sloj: PP filc 300g/m2 
- gramozni tampon ali tampon lomljenca 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
 
 

 P4    Sanitarije      
        (»suhi« prostori_neogrevani) 
 
- tlak: 
  keramične ploščice(vgraj.tanklepilno) ..... 1.2 cm  
  vrsta,velikost in tekstura: 
  po izbiri arhitekta, 
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- cement-akrilatno lepilo, .................. 0.8 cm 
  npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno 
- hidroizolacija: 
  premazna hidroizolacija,(polelastična)  
  na bazi cementa, polimernih dodatkov  
  in kremenčevega peska, 
  npr.: MAPEI-Mapelastic ali enakovredno 
- podlaga: 
  mikroarmiran beton, C20/25 ................ 7.0 cm 
  mikroarmatura:  
  jeklena vlakna,tip JV 12, 15-20kg/m3 
- ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 
- toplotna izolacija: 
  ekspandirani polistiren SIST EN 13163, ... 6.0 cm 
  [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], 
  npr.: FRAGMAT-Neo Super 100 ali enakovredno 
  __________________________________________________ 
 
                             h ............. 15.0 cm * 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. plošča, (deb.po statičnem izračunu) 
- ločilni sloj: PP filc 300g/m2 
- gramozni tampon ali tampon lomljenca 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
 
  * : prag proti hodniku +1 cm ! 
 
 

 P4/A   Sanitarije      
         (»suhi« prostori_ogrevani) 
 
- tlak: 
  keramične ploščice(vgraj.tanklepilno) ..... 1.2 cm  
  vrsta,velikost in tekstura: 
  po izbiri arhitekta, 
- cement-akrilatno lepilo, .................. 0.8 cm 
  npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno 
- hidroizolacija: 
  premazna hidroizolacija,(polelastična)  
  na bazi cementa, polimernih dodatkov  
  in kremenčevega peska, 
  npr.: MAPEI-Mapelastic ali enakovredno 
- podlaga: 
  mikroarmiran beton, C20/25 ................ 5.0 cm 
  mikroarmatura:  
  jeklena vlakna,tip JV 12, 15-20kg/m3 
- ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 
- toplotna izolacija: 
  ekspandirani polistiren SIST EN 13163, ... 8.0 cm 
  [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], 
  npr.: FRAGMAT-Neo Super 100 ali enakovredno 
  __________________________________________________ 
 
                             h ............. 15.0 cm * 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. plošča, (deb.po statičnem izračunu) 
- ločilni sloj: PP filc 300g/m2 
- gramozni tampon ali tampon lomljenca 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
 
  * : prag proti hodniku +1 cm ! 
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 P4/B   Prostor za prhanje   
          (moker prostor_neogrevan) 
 
- tlak: 
  keramične ploščice(vgraj.tanklepilno) ..... 1.2 cm  
  vrsta,velikost in tekstura: 
  po izbiri arhitekta, 
- cement-akrilatno lepilo, .................. 0.8 cm 
  npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno 
- hidroizolacija: 
  premazna hidroizolacija,(polelastična)  
  na bazi cementa, polimernih dodatkov  
  in kremenčevega peska, 
  npr.: MAPEI-Mapelastic ali enakovredno 
- podlaga: 
  mikroarmiran beton, C20/25 ................ 6.0 cm 
  mikroarmatura:  
  jeklena vlakna,tip JV 12, 15-20kg/m3 
- ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 
- toplotna izolacija: 
  ekspandirani polistiren SIST EN 13163,..... 6.0 cm 
  [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], 
  npr.: FRAGMAT-Neo Super 100 ali enakovredno 
- hidroizolacija: 
  samolepilna folija na bazi LDPE in  
  polimeriziranega bitumna deb. 1.5 mm 
  npr.: BITUTHENE 4000 ali enakovredno 
- hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 
  __________________________________________________ 
 
                             h ............. 14.0 cm * 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. plošča, (deb.po statičnem izračunu) 
- ločilni sloj: PP filc 300g/m2 
- gramozni tampon ali tampon lomljenca 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
 
  * : prag proti hodniku +2 cm ! 
 
 

 P5   Tlak na terenu ob objektu 
 
- tlak: 
  keramične ploščice ........................ 1.2 cm 
  (vgrajene tankolepilno,zmrzlinsko odporne), 
  vrsta,velikost,protidrsnost in tekstura: 
  po izbiri arhitekta 
- cement-akrilatno lepilo,zmrzlinsko obst. .. 0.8 cm 
  npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno 
- zemeljsko vlažen beton izravnan in površinsko  
  zalit s cem.mlekom; vgrajen z naklonom:  
  od 7.5 cm** do .............................9.0 cm*   
  __________________________________________________ 
                             h .............. 11.0 cm 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. talna plošča, fino zaglajena ......... 20.0 cm 
- ločilni sloj: PP filc 300g/m2 
- gramozni tampon ali tampon lomljenca 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
 
    *  : višina tlaka ob fasadi  
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 P5a  Tlak na terenu ob objektu - 
    nad suhim jaškom za filtrske črpalke_keramika 
 
- tlak: 
  keramične ploščice ........................ 1.2 cm 
  (vgrajene tankolepilno,zmrzlinsko odporne), 
  vrsta,velikost,protidrsnost in tekstura: 
  po izbiri arhitekta 
- cement-akrilatno lepilo,zmrzlinsko obst. .. 0.8 cm 
  npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno 
- zemeljsko vlažen beton izravnan in površinsko  
  zalit s cem.mlekom; vgrajen v naklonu .....11.0 cm 
- hidroizolacija: 
  polimer-bitumen/PUR nanosna masa 3kg/m2, 
  v kombinaciji s togimi bitumenskimi 
  ploščami deb.6 mm,kot sistemska,visoko 
  adhezivna hidroizolacija za popoln spoj 
  na vlažno površino betona, 
  npr.: SERVIDEK-SERVIPAK(Grace L.t.d.)...... 0.9 cm 
  ali enakovredno 
- naklonski beton C16/20, 1%, 
  od max. 6 cm do ...................... min. 2.0 cm  

- vezni sloj:  
  polimeriziran cem.pačok,izveden na predhodno  
  drobno rezkano površino a.b. plošče 
  __________________________________________________ 
                             h ............. 20.0 cm* 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. plošča nad suhim jaškom na koti -30 cm, fino zaglajena  
 

    *  : višina tlaka ob fasadi  
 
 

 P5b  Tlak na terenu ob objektu - 
    nad suhim jaškom za filtrske črpalke_zelenica 
 
- sloji za ozelenitev: 
  travna ruša ............................... 5.0 cm 
  rjava zemlja I.kategorije ................ 20.0 cm 
- filtrski sloj: PP filc 600 g/m2 
- drenažni sloj:  
  pran prodec 8-16 ...................20.0 - 27.0 cm 
- sloj za preprečevanje vdora korenin: 
  WFS folija (preklopi min. 25 cm!) 
- hidroizolacija: 
  polimer-bitumen/PUR nanosna masa 3kg/m2, 
  v kombinaciji s togimi bitumenskimi 
  ploščami deb.6 mm,kot sistemska,visoko 
  adhezivna hidroizolacija za popoln spoj 
  na vlažno površino betona, 
  npr.: SERVIDEK-SERVIPAK(Grace L.t.d.)...... 0.9 cm 
  ali enakovredno 
- naklonski beton C16/20, 1%, 
  od max. 6 cm do ...................... min. 2.0 cm  

- vezni sloj:  
  polimeriziran cem.pačok,izveden na predhodno  
  drobno rezkano površino a.b. plošče 
  __________________________________________________ 
                             h ............. 20.0 cm* 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. plošča nad suhim jaškom na koti -30 cm, fino zaglajena  
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 P6   Zelenica  
        zunanja površina nad vkopanimi bazeni 
 
- sloji za ozelenitev: 
  travna ruša ............................... 5.0 cm 
  rjava zemlja I.kategorije ................ 20.0 cm 
- filtrski sloj: PP filc 600 g/m2 
- drenažni sloj:  
  pran prodec 8-16 ...................20.0 - 27.0 cm 
- sloj za preprečevanje vdora korenin: 
  WFS folija (preklopi min. 25 cm!) 
- hidroizolacija: 
  polimer-bitumen/PUR nanosna masa 3kg/m2, 
  v kombinaciji s togimi bitumenskimi 
  ploščami deb.6 mm,kot sistemska,visoko 
  adhezivna hidroizolacija za popoln spoj 
  na vlažno površino betona, 
  npr.: SERVIDEK-SERVIPAK(Grace L.t.d.)...... 0.9 cm 
  ali enakovredno 
- naklonski beton C16/20, 1%, 
  od max. 10 cm do ..................... min. 2.0 cm  

- vezni sloj:  
  polimeriziran cem.pačok,izveden na predhodno  
  drobno rezkano površino a.b. plošče 
  __________________________________________________ 
 
                             h ............. 55.0 cm  
  __________________________________________________ 
 
- a.b. plošča .............................. 30.0 cm 
 
 

 P7   Dezinfekcijski bazenček / zunanji na terenu 
 
- tlak: 
  keramične ploščice(vgraj.tanklepilno) ..... 1.2 cm  
  vrsta, velikost in tekstura: 
  po izbiri arhitekta, 
- cement-akrilatno lepilo, .................. 0.8 cm 
  npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno 
- podlaga: 
  mikroarmiran beton, C20/25 v naklonu, po načrtu, 
  glej vzdolžni prerez bazenčka,  
  od min. 13 do.............................. 25.0 cm 
  mikroarmatura:  
  jeklena vlakna,tip JV 12, 15-20kg/m3 
- ločilni sloj: PES filc 200g/m2 
- gramozni tampon ali tampon lomljenca 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
 
 

 P8   Obbazenski tlak na terenu 
 
- tlak: 
  keramične ploščice ........................ 1.2 cm 
  (vgrajene tankolepilno,zmrzlinsko odporne), 
  vrsta,velikost,protidrsnost in tekstura: 
  po izbiri arhitekta 
- cement-akrilatno lepilo,zmrzlinsko obst. .. 0.8 cm 
  npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno 
- podlaga:  
  mikroarmirani beton C 20/25, v naklonu 3%  
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  od min. 10 do ....................... max. 20.0 cm  
- ločilni sloj: PES filc 200g/m2 
  __________________________________________________ 
 
                             hmax. ......... 22.0 cm * 
                             hmin. ......... 12.0 cm **  
  __________________________________________________  
 
- gramozni tampon ali tampon lomljenca 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
 
  Opomba: 
  Tlak je dilatiran skupaj s podlago, dilatacijska polja  
  so med sabo povezana - mozničena. 
 
  *  : višina slojev v liniji bazena 
  ** : višina slojev ob pasu pranega prodca na terenu 
 
 

 P9  Lesene kaskade na AB zidcih 
 
- kaskadni pod v 4 višinah: 
  g = 80 cm, h = 13 cm, 
  lesene podnice, ........................... 3.0 cm 
  (vrsta lesa,širina desk, širina reg in  
  površinska profilacija: po izbiri arhitekta, 
  deske so vijačene s spaks inox  
  vijaki 6 mm, L= min.45 mm v lesen morale 
  deb.6 cm, h.4 cm, ......................... 4.0 cm 
  ki so vijačeni v betonske oporne zidove 
- polnilo med AB zidci: 
  gramozni tampon ali tampon lomljenca.......30.0 cm 
- ločilni sloj: PES filc 200g/m2 
- AB oporni zidovi C 20/25, dim. 15/80 cm 
  (vgrajeni po načrtu PZI, v 4 oz. 6 linijah,  
  na 3 različnih višinah,skupaj s temeljenjem) 
- gramozni tampon ali tampon lomljenca 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
 
 

 P9a  Lesene kaskade na AB zidcih - stopnice 
 
- kaskadni pod v 4 višinah: 
  g = 298 - 70 cm, h = 40 cm, 
  lesene podnice, ........................... 3.0 cm 
  (po načrtu PZI, vrsta lesa, širina desk, 
  širina reg in površinska profilacija: po izbiri  
  arhitekta, deske so vijačene s spaks inox  
  vijaki 6 mm, L= min.45 mm v lesen morale 
  deb.6 cm, h.4 cm, ......................... 4.0 cm 
  ki so vijačeni v betonsko podlago 
- AB podloga stopnic C 20/25, .............. 15.0 cm 
  (vgrajena po načrtu PZI, na 9 različnih višinah 
  h stopnice: 13,3cm, skupaj s temeljenjem) 
- gramozni tampon ali tampon lomljenca.......30.0 cm 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
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 P10   Betonski tlak na južni strani objekta 
 
- tlak: 
  AB plošča ................................ 20.0 cm 
  (klasično armirana, odmik armature min 4.5cm  
  od površine; finalna obdelava:  
  štokana, peskana, grobo brušena)  
- ločilni sloj 
  dvoslojna PE folija, min. debelina sloja 0.2 mm 
- podlaga:  
  gramozni tampon ali tampon lomljenca 
  deb. in komprimacija po geomeh.zahtevah 
 
  Opomba: 
  Tlak je dilatiran, dilatacijska polja  
  so med sabo povezana - mozničena. 
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 S T R E H E               
  

 S1   Ravna streha nad pritličjem  
        princip kombinirane ravne strehe  
 
- sloj za ozelenitev: 
  npr. sistem URBANSCAPE GR premium ali enakovredno 
  vegetacijska preproga sedum mix ........... 3.0 cm 
  substrat Green Roll HTC GR ................ 2.0 cm 
- zaščita izolacijskih slojev: 
  pran prodec 16-32 mm, ..................... 6.0 cm 
- ločilni sloj: PES filc 150-200 g/m2, 
  npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno 
- hidroizolacija + protikoreninska zaščita: 
  FPO membranska folija Sarnafil TG 66-15,  
  protikoreninsko odporna, robno zvezno  
  stabilizirana s Sarnabar profilom in varilno vrvico 
- ločilni sloj: geotekstil filca 200g/m2 
- toplotna izolacija I: .................... 12.0 cm  
  ekspandirani polistiren SIST EN 13163, 
  [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kN/m2], 
  npr.: Fragmat-NEO SUPER 100 ali enakovedno 
  plošče so prosto položene na parno zaporo 
  dvoslojno: 6 + 6 cm  
  zg. sloj plošč je kaširan 1 
- parna zapora: 
  varilni bitumenski trak z nosilcem iz 
  AL folije in stekl.voala(AL 01+V60),....... 0.5 cm 
  (sd = min.1500 m), 
- hladni bitumenski premaz 0.3kg/m 
- naklonski beton C12/15, 1.2-1.5 %, ... max. 8.0 cm  
  __________________________________________________ 
 
                             hmax .......... 31.0 cm * 
                             hmin ...... cca 25.0 cm ** 
  __________________________________________________ 
 
- a.b.plošča(deb.po stat.izračunu) 
 
   * : višina slojev ob strešnih robovih 
  ** : višina slojev ob odtočni muldi 
 
  Op.: odtočna mulda je oblikovana v zgornjem sloju 
  toplotne izolacije in je brez naklona. 
  Odvodnjavanje: sesalno, npr. po sistemu GEBERIT/Pluvia  
 
 

S1/A   Ravna streha nad pritličjem  
        površina pod klimatsko napravo 

 
- namesto ozelenitve URBANSCAPE (površina S1): 
  -------------------------------------------------- 
- temelj klimatske naprave: 
  a.b. plošča C20/25 ....................... 15.0 cm * 
  tlorisna velikost:  
 :dolžina naprave +10cm, širina naprave +10cm 
- sloj za preprečevanje prenosa vibracij: 
  kot npr.:SYLOMER pasovi, .................. 2.5 cm 
  širine cca 25 cm, v razmikih cca 25 cm 
  pasovi "Sylomer-a" so položeni na  
  površino extrudiranega polistirena 
- ostali sloji: enako, kot pri S1. 
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  * : temelj bo  višinsko cca 9 cm nad 
      ozelenitvijo Urbanscape 
 
 

 S2   Površina izven strešnega venca 
        (zaključek ravne strehe S1) 
 
- hidroizolacija: 

prvi bitumenski sloj debeline 4mm 
končni bitumenski sloj Bauder Baukubit K5K 5mm  
s posipom v barvi po izbiri projektanta 

- lesena podkonstrukcija: 
  OSB-3 plošče debeline 12mm 
- toplotna izolacija: 
  ekspandirani polistiren EPS 100 v naklonu 
  debeline od 4cm do 6cm 
  -------------------------------------------------- 
- a.b. konzolna plošča ..................... 25.0 cm 
  -------------------------------------------------- 
 
 

    S3   Dodatna stropna obloga okrepčevalnice proti strehi 
 
- a.b. plošča okrepčevalnice................ 25.0 cm 
  -------------------------------------------------- 
- podkonstrukcija za vgaditev topl. izoalcije, 
  parne zapore in vešalk obešenga stropa: 
  leseni morali 6/6 cm vgrajeni v svetlih 
  razmikih 60 cm preko togih distančnikov 
  h = 6 cm v beton konz.plošče 
  distančniki + leseni morali(12.0 cm) 
- toplotna izolacija: 
  kamena volna višje gostote SIST EN 13162, 
  npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovredno 
  plošče 6 cm nad in med les.morali......... 12.0 cm 
- parna zapora: 
  AL/PE folija, sd = min. 1200 m, 
  npr.: STRATHO ALU TOP 1500 ali enakovredno 
  pribita v lesene morale 
- zračni prostor nad obešenim stropom 
- obešeni strop (po posebnem načrtu), 
  vešalke privijačene skozi parno zaporo 
  v lesene morale 
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4.2    Sestave vertikalnih konstrukcij 
 

S T E N E                 
 

 Z1    Kletna vkopana stena – v širokem odkopu 
 
- zasutje z zasipnim materialom 
  v kampadah po 50-60 cm in komprimacijo  
  min.60 MPa,s sprotno kontrolo zbitosti! 
  max.zrno zasipnega materiala: 150 mm 
- mehanska zaščita hidroizolacije 
  ekstrudirani polistiren SIST EN 13164 ..... 4.0 cm  
  gladke plošče brez preklopov in brez 
  posebnih zahtev za topl. prevodnost, 
  točkovno zalepljene na hidroizolacijo 
  z obojestranskim samolep.bitum.trakom, .... 0.2 cm 
  (cca 5 točk na ploščo!)lepljenje plošč:  
  horizontalno v 1/2 zamiku vzdolžnih stranic! 
  npr.: Bitustick, ali enakovredno 
- vertikalna hidroizolacija: 
  (proti hidrostatičnemu pritisku) 
  samolepilna folija na bazi HDPE, 1.5 mm, ca 0.2 cm 
  s slojem iz visoko polimer.bitumna,  
  npr.. BITUTHENE 4000 ali enakovredno,  
  vgrajena po tehničnih specifikacijah  
  proizvajalca na predhodni hladni bit. 
  premaz-Grace Primer B2. 
  __________________________________________________ 
 
                             d .............. 5.4 cm 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. kletna stena (deb. po statičnem izračunu) 
 
  Opomba: v prostorih kompenzacijskih bazenov so stene  
  obdelane z zaključnim, tesnilnim slojem in  
  zaokoržnicami, glej sestavo K3! 
 
 

    Z2   Stena okrepčevalnice proti servisnemu prostoru  
       (temperirano/ogrevano) 
 
- a.b. stena okrepčevalnice 
- podkonstrukcija za stensko oblogo in 
  vmesno toplotno izolacijo: 
  tankostenski poc.profili 50 mm, postavljeni 
  ob steno (med tla in strop) v odmiku od stene 
  za 10 mm in v osnih razmikih 62,5 cm, 
  npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, 
  profili + odmik ........................... 10.0 cm 
  med profili: mineralna volna nižje gostote,  
  deb. 10.0 cm SIST EN 13162,(plošče 50/100 cm)  
  [λD = max.0.035 W/(m.K), 
  npr.: KNAUF INSULATION DP-5 ali enakovredno 
- stenska obloga s parno zaporo: 
  parna zapora: 
  AL/PE folija, sd = min. 1000 m, 
  pritrjena v CW profile (samolepilno)   
  npr.: STRATHO ALU TOP 1500 sk ali enkovredno 
  mavčno-kartonske plošče 2x, ................ 2.5cm 
  vijčene v CW profile skozi parno zaporo  
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  npr.: KNAUF GKB 1,25 ali enakovredno 
  finalno obdelane: kitane, slikane 
  razred materiala po ŠPV: B-s1,d0 
    __________________________________________________ 
 
                             d ............. 12.5 cm 
  __________________________________________________ 
 
 
 

  N1   Notranja montažna lahka stena – 10cm, 15 cm, 20 cm 
    (stena med notranjimi ogrevanimi prostori) 
    (npr.: Knauf Aquapanel Indoor) 
 
- finalni sloj: 
  vodoodbojne cementne plošče 2x1.25............2.5 cm 
  (stiki bandažirani, kitano) 
  glajeno, slikano ali stenska keramika**  
  (glej 5.1 Tabelo prostorov, površin in obdelav) 

- podkonstrukcija / zvočna izolacija:   
  zaščitena kovinska vertikalna podkonstr.      5.0 cm / 
  (po detajlu izvajalca), med profili        10.0 cm / 
  mineralna volna*, polno zapolnjeno        15.0 cm 
 
- finalni sloj: 
  vodoodbojne cementne plošče2x1.25............2.5 cm 
  (stiki bandažirani, kitano) 
  glajeno, slikano ali stenska keramika**  
  (glej 5.1 Tabelo prostorov, površin in obdelav) 
__________________________________________________ 

 
  debelin                   10.0 cm / 15.0 cm / 20.0cm 
__________________________________________________ 

 
* :definicija volne: mineralna volna npr. TERVOL DP-5 ali 
enakovrednos specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 
5kN.s/m4 
 
 

  N2   Montažna obloga notranje betonske stene – 7,5cm, 15 cm 
   (obloga sten v sanitarijah) 
   (npr.: Knauf Aquapanel Indoor) 
 
- konstrukcija:   AB stena  

- podkonstrukcija / zvočna izolacija:   
  zaščitena kovinska vertikalna podkonstr. 
  (po detajlu izvajalca), med profili           5.0 cm / 
  mineralna volna*, polno zapolnjeno           12.5 cm 
 
- finalni sloj: 
  vodoodbojne cementne plošče 2x1.25............2.5 cm 
  (stiki bandažirani, kitano) 
  glajeno, slikano ali stenska keramika**  
  (glej 5.1 Tabelo prostorov, površin in obdelav) 
__________________________________________________ 

 
  debelin                             7.5 cm / 15.0 cm 
__________________________________________________ 

 
* :definicija volne: mineralna volna npr. TERVOL DP-5 ali 
enakovrednos specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 
5kN.s/m4 
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  F1  Tipična fasadna zasteklitev s sistemsko 
   konstrukcijo  
 
- aluminijski profili s prekinjenim  
  topl.mostom,kot v sistemska konstrukcija 
  v projektiranih rastrih, 
  za vgraditev klasične zasteklitve po 
  tehn.sistemu proizvajalca, 
  npr.: Schüco FWS 50.SI (fasada),  
  AWS/ADS 75.Si (okna, vrata) ASS 70 FD (zložljivo  

drsna vrata), ASS 32 SC (minimalen izoliran drsni sistem) ali 
enakovredno, 

  ----------------------------------------------- 
- polnilo kot transparenta opna  
  s 3 slojno izolacijsko zasteklitvijo,  
  s karakteristikami: 
  UW =~0.80 W/(m2.k) -topl. prehodnost sistema 
- polnilo kot netransparetna opna 
  steklo s potiskom - emajl 
 

zahtevana zvočna izolirnost:  
za fasadne zasteklitve prostora 1. pomoči se zahteva 
zasteklitev z zvočno  izolativnostjo R'w = min. 32 dB; 
vse ostale fasadne zasteklitve imajo zahtevano zvočno  
izolativnost R'w = min. 28 dB. 
 
senčenje: 
zunanji in notranji screen roloji na elektromotorni pogon, 
kot npr.: Warema Markisolette Typ 101 E 
glej shemo zasteklitev. 
 
grafična oprema:  
steklo je na določenih pozicijah potiskano z rastrskim 
sitotiskom 
glej shemo zasteklitev. 
 

 
**: podroben opis posameznih fasadnih zasteklitev glej 
  v poglavju 4.3 Opis posameznih fasadnih zasteklitev 
  na koncu tega dokumenta. 
 

 

 F2   Tipična prezračevana fasada  
 
- fasadna obloga: 
  polimerne (akrilne) plošče – peskane, 
  npr.: KERROCK plošče ...................... 0.8 cm 
  format in barva po izbiri arhitekta, 
  vgrajene po pecifikaciji proizvajalca 
  s pritrjevanjem v sistemsko aluminijsko 
  podkonstrukcijo,ki je vijačena v lesene 
  horizontalne letve dim.4/8 cm – letve so  
  vgrajene v zun.sloju toplotne izolacije  
- sloj zraka (prezračevan)................... 9.2 cm 
  (v sklopu podkonstrukcije) 
- hidrozaščitna in vetrna zapora: 
  poroprepustna sintetična folija, 
  npr.: DELTAVENT Fassade ali enakovredno 
  mehansko pritrjena na nivoju zunanje 
  ravnine toplotne izolacije 
- lesena podkonstrukcija: 
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  horizontalne smrekove letve 4/8 cm 
  (termično modificiran les), 
  vgrajene horizontalno v zunanjem sloju topl. 
  izolacije z vijačenjem v točkovne distančnike 
  d = 120 mm v zunanjo steno(po detajlu), 
  v svetlem rastru 120 cm 
- toplotna izolacija: 
  mineralna volna SIST EN 13162, ........... 10.0 cm 
  [λD = max.0.035 W/(m.K)], 
  plošče dim.60/100 cm, 
  npr.: KNAUF INSULATION FPL-035 ali enakovr. 
  dvoslojno: 6 cm notr.sloj,4 cm zun.sloj 
  Oba sloja plošč sta sidrna av a.b. steno  
  s poliamidnimi sidri (min.2x/ploščo) 
  __________________________________________________ 
 
                             d ............. 20.0 cm 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. stena (deb. po statičnem izračunu) 

 
op.: v stiku stene s tlakom (podzidek/cokel) je 
namesto mineralne volne vložena topl.izolacija  
EPS deb. 10 cm. Preko EPS se v steno (do 20 cm nad tlakom) 
mehansko pritrdi 1. sloj hidroizolacije, kot npr.: 
Galaxy 4. Na to se navari 2. sloj - trak z mineralnim 
posipom, kot npr.: Polar 5M, (antracitno-siva), 
glej detajlni prerez 
  
 

F2a   Tipična prezračevana fasada skupne deb. 15 cm 
         (severni del bazenske strojnice) 
 
  enako kot pri F2, le da je  
- sloj zraka (prezračevan)................... 4.2 cm 
- toplotna izolacija: 
  mineralna volna SIST EN 13162, ........... 10.0 cm 
  __________________________________________________ 
 
                             d ............. 15.0 cm 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. stena (deb. po statičnem izračunu) 
 
 

 F2b   Tipična prezračevana fasada skupne deb. 10 cm 
        (vzh. in zah. del bazenske strojnice) 
 
  enako kot pri F2, le da je  
- sloj zraka (prezračevan)................... 4.2 cm 
- toplotna izolacija: 
  mineralna volna SIST EN 13162,............. 5.0 cm 
  __________________________________________________ 
 
                             d ............. 10.0 cm 
  __________________________________________________ 
 
- a.b. stena (deb. po statičnem izračunu) 
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4.3  Opis posameznih fasadnih zasteklitev 
Na objektu so uporabljene naslednje opisane fasadne konstrukcije: 
 

Pozicija:    vse pozicije po shemi  
 

Poz. FZ_1 
sistem        Schüco FWS 50.SI (fasada), AWS/ADS 75.Si (okna, vrata) 
barva         Prašno barvano po lestvici 
odpiranje     izrivno navzven (okna), krilno navznoter (vrata)  
steklo        IZO 3-slojno varnostno esg8/16/6/16/esg6, d=52 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -fasada 
              IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/esg4, d=46 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -vrata 
              IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna 
              
toplotna prevodnost sistema Uw=~0,8 W/m2K 
 
zunanja senčila    Screen senčila Warema Markisolette Typ 101 E 

 
 

Poz. FZ_2 
sistem        Schüco FWS 50.SI (fasada), AWS/ADS 75.Si (okna, vrata) 
barva         Prašno barvano po lestvici 
odpiranje     fiksno  
steklo        IZO 3-slojno varnostno esg8/16/6/16/esg6, d=52 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -fasada 
              
toplotna prevodnost sistema Uw=~0,8 W/m2K 
 
zunanja senčila    Screen senčila Warema Markisolette Typ 101 E 

 
 

Poz. FZ_3 
 
sistem        Schüco FWS 50.SI (fasada), AWS/ADS 75.Si (okna, vrata), 
ASS 70 FD (zložljivo drsna vrata) 
barva         Prašno barvano po lestvici 
odpiranje     izrivno navzven (okna), krilno navznoter (vrata), 
zložljivo drsno (zložljiva vrata)  
steklo        IZO 3-slojno varnostno esg8/16/6/16/esg6, d=52 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -fasada 
              IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/esg4, d=46 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -vrata 
              IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna 
              IZO 3-slojno varnostno esg6/14/4/14/esg4, d=42 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -zložljiva vrata 
              
toplotna prevodnost sistema Uw=~0,8 W/m2K 

 
 

Poz. FZ_4 
sistem        Schüco FWS 50.SI (fasada), AWS/ADS 75.Si (okna, vrata), 
ASS 32 SC (minimalen izoliran drsni sistem) 
barva         Prašno barvano po lestvici 
odpiranje      izrivno navzven (okna), krilno navznoter (vrata), 
drsno (blagajniško okno)  
steklo         IZO 3-slojno varnostno esg8/16/6/16/esg6, d=52 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -fasada 
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              IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/esg4, d=46 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -vrata 
              IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna 
              IZO 2-slojno 4/16/4, d=24 mm  
              in Ug=1,0 W/m2K (TGI distančnik) -drsno okno 
              
toplotna prevodnost sistema Uw=~0,8 W/m2K 
 
 

Poz. FZ_5 
sistem        Schüco FWS 50.SI (fasada), AWS/ADS 75.Si (okna, vrata) 
barva         Prašno barvano po lestvici 
odpiranje     izrivno navzven (okna), krilno navznoter (vrata)  
steklo        IZO 3-slojno varnostno esg8/16/6/16/esg6, d=52 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -fasada 
              IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/esg4, d=46 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -vrata 
              IZO 3-slojno 6/16/4/16/4, d=46 mm  
              in Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik) -okna 
              
toplotna prevodnost sistema Uw=~0,8 W/m2K 
 
 

Poz. V1, V2, V5, V6 in V7 
sistem        Schüco ADS 70.HI  
barva         Prašno barvano po lestvici 
odpiranje     eno-krilno navzven/navznoter (kljuka/kljuka, po izboru 
projektanta) 
              skrita nasadila in samozapiralo  
polnilo       2-slojen AL panel al2/40 XPS/al2, d=42 mm  
             -vratno krilo od zunanje strani prelepljeno s fasadno  
              oblogo npr. Kerrock s perforacijo + komarna mrežica   
      ali ALU rešetko, po izboru projektanta 
 
 

Poz. V3 in V4 
sistem        Schüco ADS 70.HI  
barva         Prašno barvano po lestvici 
odpiranje     dvo-krilno navzven (kljuka/kljuka, po izboru 
projektanta) 
              skrita nasadila in samozapiralo  
polnilo       2-slojen AL panel al2/40 XPS/al2, d=42 mm  
             -vratno krilo od zunanje strani prelepljeno z fasadno  
              oblogo npr. Kerrock z perforacijo + komarna mrežica   
      ali ALU rešetko, po izboru projektanta 
 
 
 

5. Tabele 
 

5.1  Tabela prostorov, površin in zaključnih obdelav 



 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  Tabela prostorov, površin in zaključnih obdelav 
OBJEKT STROJNICE

PROSTOR  TLAK  STENE  STROP 

šifra   opis  šifra  finalna obdelava površina   drsnost finalna 
obdelava 

požarna zaščita 
razred po ŠPV 

zvočna 
zaščita 

finalna obdelava   

PR_1  bazenska strojnica  K1  epoksi premaz  158,44  m2  R11  vidni beton  A1, A2‐s1, d0    vidni beton   

PR_2  prostor kemikalij  P2 
protikislinski 
premaz  18,02  m2  R11  vidni beton  A1, A2‐s1, d0    vidni beton   

PR_3  TP elektro prostor  P1  epoksi premaz  16,32  m2  R11  vidni beton  A1, A2‐s1, d0    vidni beton   

KL‐1 
suhi jašek s filtrskimi 
črp.  K2  epoksi premaz  53,71  m2  R11  vidni beton  A1, A2‐s1, d0    vidni beton   

KL‐2  komp. bazen_sistem II  K3 
epoksi premaz 
+HI  53,36  m2             

KL‐3  komp. bazen_sistem I  K3 
epoksi premaz 
+HI  59,80  m2             

KL‐4  nevtralizacijski bazen  K3 
epoksi premaz 
+HI  53,32  m2             

  skupaj      412,97

 
 

m2             

                       

 



ZUNANJE POVRŠINE 
 

     

PROSTOR  TLAK  STENE  STROP 

šifra   opis  šifra   finalna obdelava površina   drsnost 
‐ razred 

finalna 
obdelava 

požarna zaščita 
razred po ŠPV 

zvoč. 
zaščita 

finalna obdelava  požarna 
zaščita 

 
ploščad pred 
objektom  P10  betonski tlak  858,00  m2  R11           

 
B_01 

olimpijski
bazen 

 
 

inox paneli s PVC 
prevleko  1.250,00  m2    inox + PVC         

B_02 
bazen za učenje 
plavanja   

inox paneli s PVC 
prevleko  376,00  m2  B *  inox + PVC         

B_03 
 
otroški bazen   

inox paneli s PVC 
prevleko  150,00  m2  B *  inox + PVC         

 
obbazenska 
ploščad  P8  keramika  2534,00  m2  B *           

 
ostale tlakovane 
pov. okolice  P8  keramika  430,50  m2  B *           

 
ploščad – terasa 
bara  P9  lesene podnice  119,00  m2  B *           

 
pokriti zun. 
hodnik  P5  keramika  207,30  m2  B *           

 
zunanji dez. 
bazenčki  P7  keramika  19,50  m2  C * 

komp.polim
akril.plošče         

 
prostor za 
druženje  P9  lesene podnice  93,90  m2  B *           

  lesene tribune  P9, P9a  lesene podnice  370,00  m2  B *           

      skupaj  6408,20

 
 
 
 
 
m2             



VSTOPNI OBJEKT 
                       

PR_4  blagajna  P‐3  keramika  7,90  m2  R9  oplesk      
MK akust. 
plošče   

PR_5  1. pomoč  P4a  keramika  8,38  m2  A*  oplesk     
MK akust. 
plošče   

PR_5a 
prostor za 
reševalca  P‐2  keramika  6,15  m2  A*  oplesk     

MK akust. 
plošče   

PR_6 
zunanje 
sanitarije M  P‐2  keramika  18,43  m2  B *  keramika      oplesk   

PR_7 
garderobe, 
preoblačilnice  P3b  keramika  63,46  m2  B * 

komp.polim
akril.plošče 
ali HPL      oplesk   

PR_7a  tuši  P3b  keramika  9,77  m2  B * 

komp.polim
akril.plošče 
ali HPL      oplesk   

PR_8 
zunanje 
sanitarije Ž  P3a  keramika  21,32  m2  B *  keramika      oplesk   

PR_9  sanitarije inv.  P‐4  keramika  6,60  m2  B *  keramika      oplesk   

PR_10  servisni prostor  P‐4  keramika  21,46  m2  R9  oplesk      oplesk   

PR_11  okrepčevalnica  P‐4  keramika  67,31  m2  R9  oplesk     
MK akust. 
plošče   

PR_11a 
sanitarije 
obiskovalci  P‐4  keramika  7,63  m2  R10  keramika     

cementne 
plošče (v.o.)  

PR_11b 
prostor za 
zaposlene  P‐4  keramika  7,71  m2  R10  keramika     

cementne 
plošče (v.o.)  

PR_11c 
kuhinja in 
skladišče  P3a  keramika  14,96  m2  R11  keramika     

imp. vodoodb. 
in vodoodp. 
plošče   

                       

  skupaj      261,08 m2  skupaj           



 
 
 
 
Ljubljana, april 2019 

 

STREHA 

PROSTOR  TLAK  STENE  STROP 

šifra   opis  šifra   finalna obdelava površina   drsnost finalna 
obdelava 

požarna zaščita 
razred po ŠPV 

zvočna 
zaščita 

finalna obdelava  požarna 
zaščita 

 
 

 

ekstenzivna zelena 
streha 

 

S1 
tepih sedum‐
moss  496,43               

  prostor za TČ  S1a  AB plošča  14,76  m2             

  venec strehe  S2 
 
HI s posipom  177,20  m2             

  skupaj      688,39  m2             



 
 
 
 
 
 

0_1.8 RISBE – GRAFIČNE PRILOGE 
 
 
0.  Situacije   
0.01  Obstoječa geodetska situacija  M 1:500 
0.02  Ureditvena situacija   M 1:250 
     
     
1.  Tlorisi   
1.01  Tloris temeljev in vkopanih delov   M 1:100 
1.02  Tloris pritličja s situacijo  M 1:100 
1.03  Tloris strehe  M 1:100 
     
     
2.  Prerezi   
2.01  Vzdolžni prerezi a‐a, b‐b, c‐c in c1‐c1  M 1:100 
2.02  Prečni prerezi d‐d, e‐e, f‐f, g‐g, h‐h in i‐i  M 1:100 
     
     
3.  Fasade   
3.01  Severna in južna fasada  M 1:100 
3.02  Vzhodna in zahodna fasada  M 1:100 
 
 

   

4.  Detajli in sheme   
4.01.01  Fasadni pas_detajlni prerez d‐d  M 1:10 
4.01.02  Detajlni prerez strehe nad vhodom g‐g  M 1:10 
4.01.03  Fasadni pas_detajlni prerezi h‐h  M 1:10 
4.01.04  Fasadni pas_detajlni prerez i‐i  M 1:10 
     
4.02.01‐16  Sheme vrat  M 1:50 

 
4.03.  Sheme fasadnih zasteklitev ‐ gostinski del  M 1:50 

 
4.04.01 
4.04.02 
 

Sheme stropov_PR 11_11a_b_c 
Sheme stropov_PR 4_5_5a 

M 1:50 
M 1:50 
 

4.05.01  Shema sanitarij – okrepčevalnica  in zaposleni (PR5)  M 1:25 
4.05.02  Shema zunanjih sanitarij in garderob (PR6, PR7, PR8, PR9)  M 1:25 

 
4.06.01 
4.06.02 

Shema ograje v podaljšku objekta in ob vhodu 
Shema fasadnih rešetk 

M 1:50 
M 1:50 
 

5.  Načrti zunanjih bazenov   



5.01.01  Olimpijski bazen_Tloris, vzdolžni in prečni prerez  M 1:100 
5.01.02  Olimpijski bazen_Detajlni prerezi in detajli  M 1:10 1:2,5 
5.01.03  Olimpijski bazen_Detajli  M 1:10 1:5, 1:4 
5.01.04  Olimpijski bazen_Detajli  M 1:10 1:5 
5.01.05 
5.01.06 

Olimpijski bazen_Razvod instalacij_Tloris in prerez 
Olimpijski bazen_AB konstrukcija_Tloris in prerez 

M 1:100 
M 1:100 

 
5.02.01 
5.02.02 
5.02.03 
5.02.04 
5.02.05 
5.02.06 
5.02.07 
5.02.08 
 
5.03.01 
5.03.02 
5.03.03 
5.03.04 

 
Plavalni bazen_Tloris, vzdolžni in prečni prerez 
Plavalni bazen_ Detajlni prerezi in detajli 
Plavalni bazen_ Detajli 
Plavalni bazen_ Detajli 
Plavalni bazen_ Razvod instalacij_Tloris in prerez 
Plavalni bazen_ AB konstrukcija_Tloris in prerez 
Plavalni bazen_ AB konstrukcija tobogana in strojnice_tloris  
Plavalni bazen_ AB konstrukcija tobogana in strojnice_prerezi 
 
Otroški bazen_Tloris, vzdolžni in prečni prerez 
Otroški bazen_ Detajlni prerezi in detajli 
Otroški bazen_ Razvod instalacij_Tloris in prerez 
Otroški bazen_ AB konstrukcija_Tloris in prerez 

 
M 1:100 
M 1:10 1:5 
M 1:10, 1:4, 1:2,5 
M 1:10, 1:4, 1:2,5 
M 1:100 
M 1:100 
M 1:50 
M 1:50 
 
M 1:100 
M 1:10, 1:5, 1:2,5 
M 1:100 
M 1:100 
 

6.  Zunanja ureditev   
6.01  Detajlni prerez zunanjega dezinf. bazenčka na terenu  M: 1:20 
6.02  Shema pergole  M 1:50 
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