


 
 
1.2 KAZALO VSEBINE ELABORATA   
      

1.1 Naslovna stran z osnovnimi podatki     
1.2 Kazalo vsebine elaborata 
1.3 Izkaz o zaščiti pred hrupom  
1.4 Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



1.3  IZKAZ O PRED HRUPOM  
 
 Podatki o stavbi 
 Naziv stavbe:      RAZŠIRITEV JEDILNICE IN KUHINJE OŠ 

RODICA 
 Lokacija stavbe:      parc. št. 2036/5 in 2036/6 
          k.o. 1959 - Domžale 
 Investitor:       Občina Domžale 
          Ljubljanska ulica 69 
          1230 Domžale 
 Odgovorni vodja projekta:    Robert Potokar u.d.i.a., A - 0735 
 Izdelovalec elaborata:    Robert Potokar u.d.i.a., A - 0735 
 Datum izdelave proj. dokumentacije: oktober 2019 
 Elaborat izdelan (ustrezno obkroži):     a)  po smernici 
                                                                b)  po zadnjem stanju tehnika 
 
Zaščita pred hrupom v okolju  
Izračun izveden na podlagi (ustrezno obkroži):       
a)  mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici) 
b) izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju 
 
Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe : 
     Ldan = 60 dB(A);   Lvečer = 60 dB(A); Lnoč = 60 dB(A)          
 
Zvočna izolacija ovoja stavbe 

 Načrtovani 
ukrepi 

Izvedeni ukrepi 

Ločilni element oz. prostor 
Projektne 
vrednosti 

Izračunane 
vrednosti 

Izmerjene 
vrednosti 

Oznaka/ 
pozicija Element ali sklop elementov 

Oznaka 
veličine 
(enota) 

   
U

st
re

za
 

ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI  
1 zunanja stena R'w (dB) 37 54  da 

2 steklene stene R'w (dB) 34 cca 37  da 
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI 

St-1 Streha R'w (dB) 37 48  da 
 
Podpis izdelovalca elaborata: 
 
Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe: 
 
Datum opravljanja meritev: 
 
Podpis osebe, ki je opravljala meritve: 
 
Podpis odgovornega nadzornika: 



1.4  ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH 
 

NAVEDBA PO PRVI ALINEJI 10. ČLENA PRAVILNIKA 
 
Elaborat gradbene akustike je izdelan skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah 
(Uradni list RS, št. 10/12) in na podlagi Tehnične smernice za graditev TSG-1-005:2012 
Zaščita pred hrupom v stavbah. 
Poleg navedenega predpisa in pripadajoče tehnične smernice smo uporabili še naslednje 
normativne dokumente: 

• Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12), 
• Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 

34/08, 109/09 in 62/10), 
• Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 

mestih (Uradni list RS, št. 89/99 in 39/05), 
• Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu 

(Uradni list RS, št 17/06 in 18/06 – popr.), 
• Tehnično smernico za graditev TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah, 
• Standardom SIST EN 12354-1: 2001 Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih 

lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov – 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku 
med prostori, 

• Standardom SIST EN 12354-2: 2001 Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih 
lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov – 1. del: Izolirnost pred udarnim zvokom  
med prostori, 

• Standardom SIST EN 12354-3: 2001 Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih 
lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov – 3. del: Izolirnost pred zvokom v zraku iz 
zunanjosti, 

• Standardom DIN 4109: 1989 Schallschutz im Hochbau, Zvočna zaščita stavb, z 
dodatki in spremembami. 

 
Pri izračunih prostorske akustike smo poleg določil Tehnične smernice za graditev TSG-1-
005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah uporabili tudi: 

• Avstrijski standard ÖNORM 8115-3 1996: Schallschutz und Raumakustik im 
Hochbau, Raumakustik, 

• Angleško in Valežansko tehnično smernico Building Buletin 93: The Acoustic Design 
of Schools, DfES, 2003, 

• Avstralsko tehnično smernico A Guide to Noise in the Music Entertainment Industry, 
Queensland, Australia, 1998, 

• Strokovno literaturo: 
• Achille Alziati, Acustica Ambientale e insonorizzazioni, ETAS libri, 1984, 
• Cyril M. Harris, Handbook of Noise Control, McGraw – Hill inc,. 1979, 
• F. Alton Everest, The Master handbook of Acoustics, 2nd edition, TAB 

Books, 1989, 
• Don Davis, Carolyn Davis, Sound system Engineering, SAMS & Co. 1989. 

 
 

  



OPIS RABE STAVBE 
 
Skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, 
št. 109/11) je objekt razvrščen v: 
CC-SI 12630  -  Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
 
Za potrebe izračunov v Elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah so posamezni deli stavbe 
razvrščeni v: 
CC-SI 12630  -  Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
 

PODATKI O OCENJENI ALI DEJANSKI RAVNI ZUNANJEGA HRUPA 

 
Načrtovana stavba je predvidena na območju centralnih dejavnosti za katero je predvideno, 
da sodi na III. območje varstva pred hrupom (vir: lokacijska informacija 3501-122/2019, 
datum 27.3.2019). 
Pri izračunu zvočne izolacije zunanjih ločilnih elementov stavbe zato upoštevamo splošne 
okoljske mejne ravni zunanjega hrupa iz preglednice: 
 

Območje varstva pred hrupom  Ldan dB(A) 

IV. območje 75 

III. območje 60 

II. območje 55 

I. območje 50 

 
Na podlagi geodetske podlage in na podlagi prostorskih aktov, ki veljajo na območju 
predvidene gradnje ugotavljamo, da sodi obravnavano območje na III. območje varstva pred 
hrupom. 
 
 
MINIMALNE POTREBNE IZOLIRNOSTI FASADNIH PASOV 
 
S pomočjo standarda SIST EN 12354-3 določimo potrebno zvočno izolacijo fasade: 

Lzun – Lnot = R'45 – 10log(S/A) + F 
Kjer je: 

Lzun – raven zunanjega hrupa, 
Lnot – raven notranjega hrupa 
R'45 – izolativnost ločilne konstrukcije 
S – površina ločilne konstrukcije 
A – absorpcija prostora 
F – korekcijski faktor zaradi spektra hrupa 

Za izbran prostor, prizidek jedilnice, ki ima največjo površino fasade izračunamo potrebno 
izolirnost fasadnega pasu: 
 
 



POTREBNA ZVOČNA IZOLIRNOST FASADNEGA PASU 

splošen hrup     R'45 

Raven zunanjega hrupa Lzun dB 60 

Maksimalna dopustna raven hrupa v sprejemnem prostoru Lnot dB 30 

Površina ločilnega elementa Ss m2 48,0 
Ekvivalentna absorpcijska površina sprejemnega prostora A m2 10,0 

korekcijski faktor zaradi spektra hrupa F dB 3 
Izolirnost   dB 40 

 
 
Skupna izolirnost fasade mora biti v primeru največjega predvidenega hrupa iz okolja 
najmanj 40 dB. Izbran je prostor, kjer je razmerje med steklenimi in polnimi površinami 
najbolj neugodno in izračun potrebne izolirnosti oken oziroma steklenih panoramskih sten, 
ter gleda proti severu, kjer je največ hrupa. 
Zaradi velikosti oken je to prav tako prizidek jedilnice: 

  
SKUPNA IZOLIRNOST VEČ ELEMENTOV LOČILNE KONSTRUKCIJE 

 = 10*log(S/(S1/σ1 + S2/σ2 + … +Sn/σn)) 

 
m2 % dB 

  skupna površina 48,0 100 
   zunanja stena 5,0 10,4 57 izolirnost elem. 1 

 steklene površine 43,0 89,6 48 izolirnost elem. 2 
 skupna izolirnost     48     

 
OKNA IN STEKLENE PANORAMSKE STENE V PRITLIČJU 
Izračunana skupna izolirnost pokaže, da je treba izbrati okna, ki z laboratorijskim preskusom 
ali listino o skladnosti zagotavljajo najmanj 34 dB izolirnosti pred hrupom v zraku. Predvidena 
zasteklitev (troslojna termopan zasteklitev v alu okvirjih) ustreza zahtevam - nova zasteklitev 
zagotavlja minimalno 37 dB zvočne izolativnosti. 
 
ZUNANJI ZID 
Ker smo izračunali, da mora fasadni pas zagotoviti 37 dB izolirnosti pred hrupom v zraku 
lahko preverimo ustreznost posameznih sestav oziroma jim določimo potrebne lastnosti.  
Sestava AB zunanje stene je naslednja: 

F1a ZUNANJE STENE                                                             OMET 
OGREVANI PROSTOR PROTI ZUNANJOSTI 
 

      fasasadni sloj -  tankoslojni apneno – cementni omet 
   plastificirana steklena mrežica, fino zglajen, barvan,  
   tip in barvo izbere arhitekt 

0,7 cm 

      toplotna izolacija - lamelne izolacijske plošče za kontaktno fasado 
npr. Knauf FPPL lamele sidrane in lepljene na podlago 

20,0 cm 
 

  20,7 cm 
      konstrukcija - AB stena C30/37, armatura S500B 20,0 cm 
      finalna plast - polimerne (akrilne) plošče – peskane  d= 0,8cm, 

  npr.: KERROCK plošče na podkonstrukciji 
  format in barva po izbiri arhitekta 
 

10,0 cm 

 
 



Zvočna izolativnost Rw= najmanj 57 dB 
C – faktor: -2 dB 
Ctr – faktor: -7 dB 
Za oceno zvočne izolirnosti uporabimo oceno površinske mase 20cm debele betonske stene, 
ki ima računsko izolirnost pred hrupom v zraku Rw = 57 (-2;-7), to pa ustreza izračunani 
zahtevi. 
 
STREHA  
Ker smo izračunali, da mora ovoj stavbe zagotoviti 37 dB izolirnosti pred hrupom v zraku, 
preverimo tudi sestavo strehe oziroma jim določimo potrebne lastnosti. 
Predvidena je naslednja sestava strehe: 

ST1 RAVNA STREHA    
PRINCIP KOMBINIRANE RAVNE STREHE  
PRIZIDEK JEDILNICE 
 

vegetacijska plast -   vegetacijska plast kot npr.: sistem URBANSCAPE GR 
   premium ali enakovredno 
   vegetacijska preproga sedum mix 
- substrat Green Roll HTC GR 

3,0 cm 
 
 

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 

0,5 cm 

Hidroizolacija + 
protikoreninska 
zaščita 

- FPO membranska folija Sarnafil TG 66-15,  
protikoreninsko odporna, robno zvezno  
stabilizirana s Sarnabar profilom in varilno vrvico 

 

ločilni sloj      polipropilenski geotekstil (200 g/m2)  
toplotna izolacija 
 
 
 
 
 

- 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: 10+10 cm  
zg. sloj plošč je kaširan 

20,0 cm 
 
 
 

 

parna zapora - varilni bitumenski trak z nosilcem iz 
    AL folije in stekl.voala(AL 01+V60), (sd = min.1500 m), 
   hladni bitumenski premaz 0.3kg/m   

0,5 cm 

naklonski sloj      lahki liti izolativni estrih izdelan na bazi specialnih veziv, 
      recikliranega polistirol granulata in posebnih dodatkov 
     (npr. STIROLIT ali enakovredno), od 1,2 - 1,5% 

4,0-16,0 cm 

Σ H max - ob strešnih robovih 
H min - ob odtočni muldi 

48,0 cm 
36,0 cm 

konstrukcija 
spuščeni strop 
 

-  armairanobetonska plošča 
- mavčnokartonksi akustični strop z 2,5 cm mineralne volne z voalom med 

horizontalno alu podkonstrukcijo, 
višina spuščanja do 35cm 

- tip in barvo izbere arhitekt  

20,0 cm 

 
Za oceno zvočne izolacije uporabimo podatke za zvočno izolativnost izbrane strešne 
konstrukcije iz laboratorijskih testov proizvajalca (npr. Marles Basic N6), ki je podobna 
konstrukciji v projektu. 
Skupna izolirnost pred hrupom v zraku ločilne stene izbrane konstrukcije je 48 dB, to pa 
ustreza izračunani zahtevi. 
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