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1.3. TEHNIČNO POROČILO 

 

 
1. SPLOŠNO 

Investitor Mestna občina Koper je lastnik parcel št.: 379/1, k.o. Semedela, površina parcele 3324.00m2. Na 
obravnavani parceli št. 379/1, k.o. Semedela stoji objekt vrtca, Vrtec Semedela, enota Slavnik, naslov Nova ulica 
2b, 6000 Koper, št. Stavbe 68. Objekt ima urejene zunanje zelene površine in igrišča ter igralne površine na 
prostem na parcelah 379/1, k.o. Semedela. 
 
Objekt je bil zasnovan kot vrtec in zgrajen leta 1966. Glede na obstoječe podatke, je bil zgrajen prvo južni del 
objekta, etažnosti K+P in kasneje severni del objekta, etažnosti P+1. Danes je v obstoječi stavbi urejenih  7 
igralnic, razdelilna kuhinja, večnamenski prostor – zbornica ter vsi ostali spremljajoči servisni prostori /shrambe, 
sanitarije, garderobe,…/. V kletnih prostorih je urejena kotlovnica in prostor za hišnika. 

    Vrtec Semedela, enota Slavnik 
 
PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI / PARCELAH 

 
katastrska občina: Semedela 
številka zemljiške parcele/parcel: 379/1 

 
PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE 

 
Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Dolgoročni plan občine Koper ( Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98 ) in 
Družbeni plan občine Koper (Ur.obj., št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper ( Ur.obj.št. 16/99 in 
33/01 ) in (Uradni list, št. 96/04, 97/04 in 79/2009). 
 
Prostorski izvedbeni akti: 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/1999, 
Uradni list RS, št. 41/2015- spremembe in dopolnitve, 49/2015- spremembe in dopolnitve). 
 
Oznaka prostorske enote:  KC-35, KS-24 

 
Osnovna namenska raba:  ureditveno območja za poselitev 
Podrobnejša namenska raba: območje za centralne dejavnosti 

 
Osnovna namenska raba:  ureditveno območje za poselitev 
Podrobnejša namenska raba: območje za stanovanja 
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Obravnavana parcela št. 379/1, k.o. Semedela leži večinsko v območju za centralne dejavnosti, le mali del 
parcele na zahodni strani posega v pas ureditvenega območja za stanovanja. Stavba in parcela urejeni kot 
obstoječi in se s posegom energetske sanacije ne spreminjata. 
 

 
 
2. OBSTOJEČE STANJE 

LOKACIJA: objekt Vrtec Semedela, enota Semedela, stoji na parceli št. 379/1, k.o. Semedela. Okolje je mirno, 

obkroženo z obstoječo stanovanjsko zazidavo. Objekt je s celotno severo vzhodno fasado obrnjen proti morju, 
vzporedno z dostopno cesto Ulica Vena Pilona na Markovec in skupaj s trgovino, ki stoji na sosednji parceli št. 
379/2, k.o. Semedela, tvorita jedro stanovanjskega blokovskega naselja v Semedeli. Dostop je po obstoječi cesti 
Nova ulica, parcele št. 378/1, 375/5 in 387/34, k.o. Semedela ter parkirišču, parcela št. 378/3, k.o. Semedela. 
 
OBLIKOVANJE STAVBE: obstoječi objekt je višinsko in tlorisno razgiban, kot narekuje namembnost objekta. 

Vrtec je združba štirih pravokotnikov, ki so med seboj povezani, obenem pa vsi oblikovno in višinsko poenoteni. 
Etažnost objekta je K+P+1, klet je v celoti vkopana in izvedena samo nad malim, južnim delom objekta. 
Nadstropje objekta je izvedeno samo nad severnim delom objekta. Neto tlorisna površina obstoječega objekta je 
1141.10m2, neto bruto površina 1337.30m2, max. tlorisna velikost 33.73m x 58.41m, merjena streha 34.11m x 
58.81m. 
 
 
 

Vrtec Slavnik 
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KONSTRUKCIJA STAVBE: etažnost obstoječe stavbe je K+P+1. Objekt je bil grajen v celoti iz AB nosilne 

konstrukcije z kombinacijo opečnega zidaka, debelina zidov 20cm – 30cm z obojestranskim zaključnim slojem t.j. 
ometom. Strehe so montažne AB, travete z opečnatim polnilom. Nad igralnicami in zbornico na južnem delo 
stavbe so izvedene kot štirikapnice v naklonu 18 stopinj, na severnem delu stavbe kot dvokapnica v naklonu 22 
stopinj ter nad hodniki in servisnimi prostori kot ravne strehe. Toplotne izolacije ni bilo predvideno oz. na severni 
strani se je del stavbe izvedel z Demit fasado deb. 5cm. Na strehi naj bi bila izvedena toplotna izolacija kot 
heraklit v deb. 4cm in ponekod tervol v debelini 6cm, ravne strehe naj bi bile izolirane s stiroporjem deb. 8cm. 
 

 zidovi  so nosilni AB in ponekod opečni 

 temelji so v celoti AB 

 stavbno pohištvo je obstoječe leseno in PVC 

 tlaki so prilagojeni uporabi prostorov in so keramika, parket in vinaz 

 fasada je ometana in demit 

 strehe so štirikapnice in ravne strehe, izvedene vse iz montažnih AB travet 
 
ENERGENTI STAVBE: Obstoječa stavba vrtca je leta 2013 bila primorana urediti ogrevanje. Takrat sta se uredila 

dva energenta: električna energija in ELKO. Slednji služi za primer dogrevanje tople vode oz. za rezervo. 
Električna energija se porablja za razsvetljavo, ogrevanje s toplotno črpalko, pohlajevanje, pripravo tople 
sanitarne vode, prezračevanje, kuhinjske naprave in ostale električne naprave. 
 
Obstoječa stavba ima za celotno stavbo izdelano energetsko izkaznico stavbe št. 2015-407-143-19447, ki velja 
do 16.06.2025. 
 
Izvleček iz energetske izkaznice, izdajatelj PETROL d.d., Ljubljana, izdelovalec: Marko Hočevar: 
 
Zunanji ovoj stavbe 
Stavba ima nosilno AB konstrukcijo. Zgrajena je bila leta 1966. Zunanje stene so betonske oziroma so kombinacija opečnega 
zidaka in obojestranskega zaključnega sloja. Manjši del zunanjih sten je obložen z naravnim kamnom. Skupna debelina 
zunanjega zidu v povprečju znaša 26 cm. Ob ogledu smo na določenih delih fasade zaznali pojav plesni, kar je posledica večje 
vsebnosti vlage v zidu preko celega leta.Okna so bila v igralnicah zamenjana v letu 2009 s plastičnimi okni enojnega tipa in 
imajo koeficient toplotne prehodnosti 1,1 W/m2K. Preostala okna so večinoma lesena, vezane izdelave in ponekod že v 
razpadajočem stanju. Zunanjih senčil objekt povečini nima zato je ugodje v objektu v poletnih mesecih slabše. Podobno velja za 
vrata. Tudi ta je potrebno zamenjati. Streha je poševna, z manjšim naklonom. Konstrukcija proti strehi, je izvedena iz betonskih 
elementov, na katere je nameščeno ostrešje in kritina. Slednja je opečna. Objekt je v manjšem delu podkleten. V teh prostorih 
se nahajajo pisarna hišnika in kotlovnica. 
 
Raba energije 
Energenta sta dva: električna energija in ELKO. Slednji služi le za primer dogrevanja tople vode oziroma za rezervo. Električna 
energija se porablja za razsvetljavo, ogrevanje, pohlajevanje, pripravo tople sanitarne vode, prezračevanje, kuhinjske naprave 
in ostale električne naprave. 
 
Vgrajeni sistemi 
Ogrevanje objekta poteka preko lastne kotlovnice, ki je bila leta 2013 prenovljena s tem, da sta bili ELKO kotlu dodani dve 
kompaktni toplotni črpalki tipa zrak/voda, A2/35, moči 2x29,9 kW, ki sta nameščeni na strehi nad pritličjem objekta. ELKO kotel 
je tipa Viessmann Vitoplex 300 TX3, moči 170 kW in služi za pokrivanje konic ali kot rezervni vir priprave toplote. Toplota se 
hrani v hranilniku volumna 800 litrov. Razvod toplote do porabnikov je dvocevni. Ogrevalne veje so tri: radiatorska z močjo 67,5 
kW, ogrevanje pisarn in jasli z močjo 87,5 kW in kanalskega grelnika kuhinje z močjo 25 kW. Radiatorji so ploščati, so 
starejšega tipa in imajo nameščene običajne ventile. V igralnicah so na radiatorjih nameščeni termostatski ventili. Centralnega 
prezračevanja objekt nima, lokalno se prezračuje le kuhinja. Priprava tople sanitarne vode poteka lokalno v boljerjih različnih 
kapacitet. Pohlajevanje objekta je izvedeno s split klima napravami, ki jih je skupno 7. Razsvetljava je fluorescentna in sicer so 
sijalke nameščene v ohišju, del svetilk ima zrcalno površino, del svetilk pa ima nameščene kompaktne fluorescentne sijalke. 
 
Izkušnje uporabnikov stavbe 
Ob ogledu in opravljenih razgovorih z osebjem vrtca, je ugodje v objektu problematično predvsem v poletnem času. To je 
posledica neustrezne izolacije, stavbno pohištvo na določenih delih propada, zunanjega senčenja prostorov pa praktično ni. Ob 
ogledu smo zaznali pojav plesni v več zunanjih zidovih, kar je posledica prevelike vsebnosti vlage v zidu. Vlaga je bila zaznana 
tudi v kletnih prostorih objekta, kar je verjetno posledica neustrezne hidroizolacije kleti. 
 
Komentar in posebni robni pogoji 
Objekt ne ustreza predpisom glede toplotnih lastnosti gradbenih konstrukcij in je potreben celovite prenove ovoja. Pred tem 
predlagamo izvedbo razširjenega energetskega pregleda, ki bo predlagal ekonomsko upravičene ukrepe. Po možnosti naj 
občina za prenovo pridobi nepovratna sredstva s katero bodo vračilne dobe ugodnejše. Energetska izkaznica je izdelana za 
celotno stavbo. Skladno z Direktivo 2010/31/EU - priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo: Stavbe namenjene izobraževanju 
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OBSTOJEČA STAVBA - streha: Objekt vrtca ima igralnice obrnjene na severozahod in jugo zahod. Na 

severozahodni strani so organizirane obstoječe 3 igralnice z osrednjimi, skupnimi sanitarijami, krite z AB 
štirikapno streho, kritina korci, naklon 18 stopinj, oblika piramidasta. Konstrukcija strehe so travete z opečnatimi 
polnili, izolacija naj bi bila izvedena na notranji strani igralnice kot heraklit, deb. 4cm. Strehe so med seboj ločene 
z žlotami.  V igralnicah so bila lesena vrata in okna na zunanje igralne površine zamenjana leta 2009 z novim 
PVC stavbnim pohištvom, brez senčil. Izvedena so plastična okna enojnega tipa in imajo koeficient toplotne 
prehodnosti 1,1 W/m2K, brez parapeta. Spodnji del oken opremljen s polnili.  Izveden obstoječi nadstrešek. Na 
igralnicah so nad višino nadstreška in ravne strehe na severo vzhodni strani objekta ostala obstoječa trikotna 
lesena okna, ki so brez termopanske zasteklitve. 
Ostale 4 igralnice so organizirane na jugozahodu, v pritlični etaži in nadstropju 1. Igralnice so urejene in 
prilagojene uporabi prvi starostni skupini, jasli. Ena igralnica v pritličju urejena kot klasična igralnica, brez 
previjalnice. Streha tega dela objekta je dvokapnica, kritina korci, naklon 22 stopinj. Konstrukcija strehe AB 
travete z opečnimi polnili, predvidana je bila toplotna izolacija strehe na zunanji strani objekta. Izvedena naj bi bila 
kot Tervol deb. 6cm. V vseh igralnicah je še vedno obstoječe leseno stavbno pohištvo, okna s parapetom višine 
65cm. Ker ni senčil, je v pritličju objekta izveden obstoječi montažni nadstrešek pred igralnico, senčenje s PVC 
mrežami. In v nadstropju je ena igralnica opremljena z markizo. 
 
Terasa: Pred igralnicama v nadstropju je izvedena terasa, ki je izvedena nad delom pritličnih igralnic in veznim 

hodnikom na severo vzhodni strani objekta. Obstoječa terasa je na enem delu v celoti odprta in na enem delu 
nadkrita s kupolami. Opremljena je po celotni južni dolžini z AB koriti, ki naj bi bila zatravljena, vendar zaradi 
obstoječe ograje in nadkritja terase, so le ta nedostopna in neuporabna, oblikovno ter funkcijsko moteča. Tlaki 
terase so urejeni kot zunanja keramika, konstrukcija naj bi bila  AB plošča z izvedeno toplotno izolacijo, stiropor 
deb. 8cm. Nadkritje dela terase se je izvedlo leta 1990 in je zasnovano kot montažna kovinska konstrukcija, ki se 
je vpela v obstoječo atiko pritličja in AB ploščo ter Demit fasado nadstropja tako, da je le ta bila na mestu vpetja 
odstranjena. Kritino tvorijo svetlobni trakovi, prosojni. Celotna konstrukcija je bočno zaprta z zložljivo steno, 
kovinska konstrukcija in polnilo steklo. Teraso uporabljata dva oddelka jasli, zato je želja, da bi ostala uporabna 
tudi ob slabem vremenu oz. dežju, kljub zavedanju, da je sedaj izvedena konstrukcija povzročala toplotne 
mostove in da na vzhodnem delu prihaja v pritličju v veznem hodniku do zamakanja. 
Ravne strehe na jugo vzhodni strani stavbe nad veznimi hodniki in servisnimi prostori so izvedene kot AB s 
travetami, toplotno izolirane na notranji strani s heraklitom, deb. 4cm. Streha je nepohodna, finalno obdelana s 
hidroizolacijo. Zaradi starosti je v zadnjih letih povzročala kar nekaj težav, pričela je na več mestih zamakati. 
 
Tlaki: Obstoječi tlaki v objektu so izvedeni kot vinaz, keramika in parket. V igralnicah je povsod položen parket v 

asfaltu z minimalno toplotno izolacijo kot foča plošče deb. 35mm oz. v prizidanem delu vrtca naj bi bila položena 
toplotna izolacija Tervol deb. 8,00cm. V mokrih prostorih je izvedena keramika in v zbornici vinaz. 
 
Fasada: Fasada južnega dela objekta je finalno ometana, izvedena brez toplotne izolacije. Na jugozahodu stavbe 

je organizirano gospodarsko dvorišče. Fasada le tega je bila finalno izvedena v kamnu. Preko gospodarskega 
dvorišča je organiziran dostop in vhod v kuhinjo ter dostop do odprtega stopnišča do prostorov kleti. Zato je bilo 
kasneje gospodarsko dvorišče nadkrtio s kovinsko konstrukcijo. Kritina je kot polikarbonatne plošče, južni bok 
zastekljen z ALU stavbnim pohištvom, kjer je omogočeno odpiranje vhodnih vrat z rešetko in dveh oken. Na 
severni strani dvorišča v steni izvedena revizijska odprtina za odvod zraka. 
Na zahodni strani gospodarskega dvorišča so bili urejeni prostori shramb za igrala. Prostora sta neogrevana. 
Fasada shrambe je finalno ometana in obarvana, stavbno pohištvo ALU, kritina korci. 
Severni del objekta ima izvedeno fasado kot Demit, deb. 5cm. Le ta je opremljena z AB polkrožnimi okraski, ki 
niso izolirani in predstavljajo toplotne mostove stavbe. Nimajo nobene funkcije na stavbi in so izvedeni na 
severozahodni, severovzhodni in jugozahodni fasadi nadstropja. Del objekta je v pritličju vkopan, gledano na 
zahodno in severno smer. Toplotna izolacija vkopanega dela objekta naj bi bila izvedena s kombi ploščami, deb. 
5cm. V tem delu stavbe se nahaja tovorno dvigalo, AB dvigalni jašek pogleda iz strehe stavbe. 
 
Dvigalo, dimniki, klima enote: V obstoječem vrtcu je izvedeno notranje tovorno dvigalo, ki s svojo višino 

pogleda iz konstrukcije dvokapne strehe na plan. Izvedeno je kot z Demit fasado in krito s kovinsko streho, deb. 
toplotne izolacije na strehi predvidoma 8cm stiropor. 
Na objektu so izvedeni dimniki, največji iz kotlovnice, obdelani finalno s fasado, brez dodatne TI. Manjši dimniki, ki 
niso v uporabi, so dotrajani in predstavljajo nevarnost, da se porušijo. 
Na objektu so locirane zunanje enote klima naprav na fasadi stavbe in na ravni strehi stavbe. 
 
Zunanje površine: Dostop do objekt je urejen na vzhodni strani objekta. Zunanje površine so tlakovane s kulir 

ploščami. Prvi vhod pri pisarnah ni opremljen z nadstreškom, dostop neposredno iz zunanjosti v notranjost 
stavbe, izveden vetrolov. Drugi vhod, ki je večinsko namenjen za uporabnike jasli, je opremljen z zunanjim 
nadstreškom in vetrolovom v stavbi. Nadstrešek izveden s kritino korci, lesena konstrukcija na AB plošči. Ker je 
nad njim izvedena zasteklitev terase, prihaja do zamakanja. 
Igralne površine pred igralnicami so nadkrite z obstoječim nadstreškom in ograjene z dodatno kovinsko ograjo, 
h=1.00m. Tlak je urejen kot kulir. Pri igralnicah na severni strani objekta je tlakovanje igralnih površin izvedeno s 
keramičnimi ploščicami. Povsod prisotna kovinska ograja, h=1.00m. 
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Igralne zunanje površine pred igralnicami severnega dela stavbe so urejena tlaki keramika. Terasa pritličja je na 
enem delu nadkrita z montažno kovinsko konstrukcijo in zaščitena s PVC mrežo. Terasa nadstropja je delno 
nadkrita s kovinsko konstrukcijo, kritino tvorijo svetlobni trakovi, prosojni. Celotna konstrukcija je bočno zaprta z 
zložljivo steno, kovinska konstrukcija in polnilo steklo. 
 
Obstoječa parcela št. 379/1, k.o. Semedela je ograjena s panelno ograjo h=2.00m. Kontroliran vhod je urejen na 
južnem delu parcele, kjer je organizirano tudi parkirišče za obiskovalce vrtca, parcela št. 378/3, k.o. Semedela. 
 
 
3. PREDVIDENO STANJE 

Investitor namerava izvesti energetsko sanacijo celotnega objekta z upoštevanjem Uredbe o zelenem 
javnem naročanju, U.L. RS, št. 102/2011 in spremembe U.L. RS, št. 18/2012, 24/2012, 24/2012, 64/2012 in 
2/2013. Z nameravanimi deli ne bo izvedenih nobenih posegov v obstoječo konstrukcijo objekta. Vrtec bo 
ohranil velikost in obliko, poskušale se bodo odpraviti energetske pomanjkljivosti, zato se bo izvedla TI 
fasade in strehe. Ker je na objektu opazna prisotnost plesni in vsebnost vlage v obstoječih zidovih, se le 
ta poskuša s pravilno sanacijo odpraviti. Kar pomeni, da se poleg ustrezne toplotne izolacije ovoja stavbe 
izvede tudi korekcija hidroizolacije objekta. Predvidi se, da se nadomestiti obstoječe leseno stavbno 
pohištvo z novim PVC pohištvom, ki bo zastekljeno s troslojnim termopan steklom. 
 
Splošne opombe: 

 Dokončno obliko in barvo posamezne izvedbe ter vgradnje materialov na objektu potrdita investitor in 
projektant. 

 Pred izvedbo in vgradnjo posameznih materialov in opreme, potrebno preveriti dimenzije na objektu in 
vse prilagoditi dani situaciji! 

 Za vse vgrajene materiale bo moral izvajalec pridobiti ustrezna dokazila in certifikate. 

 Potrebno je upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju, U.L. RS, št. 102/2011 in spremembe 
U.L. RS, št. 18/2012, 24/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013. 

 

Za objekt se predvidi, da se bodo upoštevale največje dovoljene toplotne prehodnosti Umax /W/m2K/, navedene 
v spodnji tabeli: 
 

1. Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom 0,25* 

2. Stene med ogrevanimi prostori 0,81 

3. Zunanja stena in strop proti terenu 0,25* 

4. Pod na terenu 0,27 

5. Strop proti neogrevanemu podstrešju 0,18 

6. Strop nad neogrevano kletjo 0,18 

7. Strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak ali odprti prehod ali tla na terenu pri 
panelnem - talnem ogrevanju 

0,27 

8. Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,18 

9. Ravna streha 0,18 

10. Lahke gradbene konstrukcije razen streh (pod 150 kg/m
2
) 0,18 

11. Okna in okenska vrata v gretih prostorih: 1,17 

* Priporočena vrednost : 0,21 (16 cm s toplotno izolacijo katere λ=0.035) 
 
Energetska sanacija in druga dela na objektu: 

V smislu energetske sanacije, se bodo izvedli sledeči posegi na objektu: 
- Toplotna izolacija celotnega ovoja objekta. 
- Toplotna izolacija ravne strehe na zunanji strani objekta, ki se zaradi dotrajanosti izvede kot nova. 
- Toplotna izolacija poševnih streh, ki se izvede na zunanji strani stavbe, z odstranitvijo obstoječe kritine, 

korci, v celoti. 
- Okrasni AB izdelki fasade, polkrožni okraski in korita terase, se odstranijo v celoti. 
- Dodatna toplotna izolacija vseh vidnih reber, strešin in vencev, zaradi zmanjšanja toplotnih mostov. 
- Demontaža in montaža novih odtočnih elementov, zaradi izvedbe dodatne toplotne izolacije fasade in 

strehe. 
- Prilagoditev oz. po potrebi prestavitev obstoječih peskolovov, zaradi povečanja debeline fasadnega 

ovoja. 
- Zaradi povečanja debeline fasadnega ovoja in zaradi izolacije vencev streh /preprečevanje toplotnih 

mostov/, se izvedejo novi krovsko – kleparski elementi celotnega objekta. 
- Neogrevana klet se toplotno izolira z notranje strani na stropu kleti /pod obstoječo AB ploščo/.. 
- Leseno stavbno pohištvo se izvede kot novo PVC, termopanska troslojna zasteklitev. 
- Lesena trikotna okna v zbornici se pozidajo. 
- Lesena trikotna okna v igralnicah in sanitarijah se izvedejo kot nova PVC, dimenzijsko prilagodijo izvedbi 

TI ravne strehe in napuščem poševne strehe, opremijo z zunanjimi senčili. 
- Kopelit kupola v veznem hodniku se izvede kot okroglo okno, PVC in troslojna termopanska zasteklitev. 
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- V celoti se odstrani montažni nadstrešek nadstropja in izvede kot nov s termopansko zasteklitvijo. 
- Vse obstoječe ograje, ki slonijo ob objektu, se prilagodijo in prestavijo, zaradi izvedbe TI fasade. 
- Vse obstoječe ograje v nadstropju se nadvišajo na višino h=1.20m od gotovega poda. 
- Demontaža strelovodne izolacije, zaradi izvedbe toplotne izolacije fasade in streh objekta ter izvedba 

novega strelovoda 
- Uredi se priprava sanitarne vode s kolektorji in toplotno črpalko. 

 
Upoštevanje uredbe o zelenem javnem naročanju: 

Pri obravnavani stavbi je potrebno upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju, U.L. RS, št. 102/2011 in 
spremembe U.L. RS, št. 18/2012, 24/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013. Posledično to pomeni, da mora delež 
vgrajenega materiala s certifikatom Tip I ali III znašati vsaj 30% prostornine vgrajenih materialov. 
 
V fazi projektiranja so bili pridobljeni vsi ustrezni certifikati. Zato mora biti izvajalec dosleden pri izboru 
materialov in pred vgradnjo le teh mora preveriti veljavnost ustreznih certifikatov. V primeru zamenjave 
predvidenega materiala, s tehnično enakovrednim materialom, mora izvajalec zagotoviti, da bodo vsi 
zamenjani materiali odgovarjali in izpolnjevali Uredbo o zelenem javnem naročanju. 
 
Poleg zgoraj navedenih podatkov, mora izvajalec upoštevati še: 
 

1. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se 
morajo upoštevati: 
– zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je 
naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, 
nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in 
– rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo 
ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.  
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.  
 

2. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se 
ne uporabljajo: 
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ250 °C v vrednostih več kot: 

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 
– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moži pokrivanja z 98 % motnostjo,  
– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, 
laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih 
opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so 
izpolnjene zahteve, ali 
– izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. 

 
3. Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, 
določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN 
ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. 
 
4. Kadar se pri gradnji: 

- nosilne konstrukcije, 
- ostrešja, 
- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in 
- stavbnega pohištva 

uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali 
-  potrdilo FSC13 ali PEFC14 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali 
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- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del 
standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali 
- dovoljenje FLEGT15, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, 
ali 
-ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

  
Splošni opis predvidenih posegov: 
 

Izvedba hidroizolacije 
Pred izvedbo TI fasade je potrebno predvideti, da se ob fasadi okoli celotnega objekta pazljivo odstrani pas kulir 
plošč, ki se jih bo po zaključenih delih zaradi izboljšave kvalitete fasade, ponovno vgradilo nazaj. Potrebno je 
namreč izvesti hidroizolacijo fasade, kot zaščita proti kapilarni vlagi do minimalne višine 40cm ali več, merjeno od 
gotovega tlaka ob objektu. Pomeni, da se bo obstoječa fasada zarezala in odstranila do minimalne višine 40cm 
od gotovega tlaka ter da se bo nova hidroizolacija izvedla do obstoječega temelja oz. do izvedene obstoječe HI 
na igriščih pred zunanjimi dostopi v igralnicah. 
 
Toplotna izolacija objekta 
Fasada objekta se izvede v celoti kot finalno obdelana z ometom ter opleskom in dekorativnimi poslikavami v treh 
barvah. Izvede se toplotna izolacija v debelini 16cm, kot npr. lamelne fasadne plošče Knauf Insulation FKD-S 
Thermal iz kamene volne po celotnem objektu. Zaradi izpostavljenosti vetru in ne nazadnje zaradi zmanjšanja 
možnosti poškodb fasade, ki nastanejo zaradi udarcev z žogo, je potrebno izvesti dvojno armirno mrežico pri 
celotni fasadi. Fasada mora biti razred požarne odpornosti A1. 
Povprečna toplotna prehodnost neprosojnega dela toplotnega ovoja objekta z upoštevanimi toplotnimi 
mostovi mora dosegati U<0.21W/m2K. 
 

Pri izvedbi TI fasade se upošteva, da se izvede cokel, ki se ga predhodno obdela z hidroizolacijo ter obloži s 
toplotno izolacijo kot npr. Fragmat XPS 300 GL, deb.16cm. Finalno se obdela kot npr. Kulirplast, v barvi in 
strukturi po izboru investitorja in projektanta. Vsi strešni venci, napušči in rebra nosilne konstrukcije se na stiku z 
vertikalno konstrukcijo obdelajo s toplotno izolacijo kot npr. Fragmat XPS 300 GL, deb. 8cm. 
 
Meteorni odtoki in strelovod: 
Potrebno bo izvesti nove priključke na obstoječe peskolove, ker bo zaradi debeline nove fasade in toplotne 
izolacije vencev /preprečitev toplotnih mostov/, prihajalo do odstopanja. Peskolovi načeloma ostanejo obstoječi, 
razen v primeru, ko ga je potrebno nadomestiti, zaradi nemožnosti izvedbe fasade. Zamenjajo se vsi strešni 
žlebovi v celoti. 
Obstoječi strelovod se demontira in izvede kot novi. 

 
Stavbno pohištvo: 
Vsa obstoječa PVC ali ALU okna in vrata se sanirajo. Lesena se v celoti izvedejo kot nova PVC, po vzoru, barvi in 
izgledu kot obstoječe PVC pohištvo. 
 
Vsa okna in vrata se dimenzijsko nič ne spreminjajo. Ostanejo v barvi in obliki enaka. Pri PVC ali ALU stavbnem 
pohištvu se izvede nova zasteklitev s troslojnim izolirnim termo steklom, zrakotesno Ug=0.7W/m2K, Rw=45dB, 
polnjena s plinom, okvir oz. celotno okno mora doseči vsaj U=1.17W/m2K. Na notranji in zunanji strani izvedeno 
kot lepljeno varnostno steklo, zaradi zaščite in varnosti otrok. 
Vsa okna in vrata morajo dosegati U<1.17W/m2K. 
 

Senčenje se izvede z zunanjimi screeni na elktro pogon, kot npr. Tehrol Zipsscreen sistem za zunanjo uporabo. 
Sistem ima izvedeno posebno zadrgo, ki je privarjena v robove tkanine, vpeljana v stranska vodilo. Zagotoviti je 
potrebno napetost senčila in stabilnost proti vetru. Paziti, da je tkanina UV odbojna ter zatemnitvena tkanina. V 
barvi in obliki po izboru investitorja in projektanta. Montaža kasete tako, da se prepreči toplotni most. 
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Pred osrednjimi vhodnimi vrati v vrtec za starše in otroke se izvede nov nadstrešek tlorisne dim. 2.00m x 1.60m. 
Le ta je oblikovan kot kovinska podpora, vroče cinkana in prašno barvana, h=2.90m od gotovega tlaka. 
Nadstrešek se vpne v obstoječo atiko ravne strehe tako, da se pod kovinski profil vgradi TI oz. da se prepreči 
toplotni most. Nadstrešek je krit z kaljenim lepljenim steklom 4+4, zaščiteno z UV odbojno folijo. 

     
 

Drugi vhod za starše in otroke je oblikovan pod obstoječim odprtim nadstreškom, ki danes zamaka. Vhod je 
oblikovan brez vetrolova. Zato se ga preoblikuje, izvede kot vetrolov in obenem razširi prostor pred vhodom. 
Potrebno paziti, da se gumbi za varovanje pri odpiranju ohranijo in premestijo na novo pozicijo vrat. Nadstrešek 
se toplotno izolira in prekrije z novo kritino. V vetrolovu se izvede nov talni predpražnik dim. 110x160cm, kot npr. 
EMCO Bau 522 R, komplet z okvirjem, barva antracit siva.  Predpražnik mora biti odporen na obremenitve, npr. 
do 2000 prehodov na dan, povozen za invalidski voziček, otroški voziček in transportni voziček. Nosilni profil 
izdelan iz močnega AL s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Protizdrsne varnosti R11 po DIN 51130. 

   
 

Streha: 
Da se izvede toplotna izolacija strehe, je potrebno s štirikapnic in dvokapnice odstraniti korce, na obstoječo AB 
strešno konstrukcijo dodati TI v deb. 25cm ali več in izvesti parno zaporo strehe. Na konstrukcijo se dodajo leseni 
špirovci dim.20x25cm, med vmesnimi distančniki se zapolni s kameno volno kot npr. Knauf insulation Termotop v 
skupni debelini 25cm. 
Vse ravne strehe se izvedejo tako, da se izolirajo s toplotno izolacijo v deb. 25cm in finalno obdelajo kot sintetična 
HI oz. kot npr. Sika. Za toplotno izolacijo ravnih streh se predlaga kot npr. Fragmat EPS 100, toplotna izolacija v 
dveh slojih z zamaknjenimi stiki, npr. deb. 10+15cm. Finalna obloga za streho se izvede kot vodoodporna 
membrana, ki je izvedena kot pohodna površina, ki omogoča vzdrževanje na površini strehe, če je to potrebno. 
Predlaga se izvedba kot lepljena konstrukcija kot npr. Sikaplan SGK, ki je na podlago pritrjena z lepilom na bazi 
poliuretana, kar omogoča zaščito pred dvigom zaradi vetra. Pritrdilni elementi morajo biti nameščeni po vsej 
površini in obsegu. 
 
Na strehi nad kuhinjo se izvedejo novi kolektorji. Uredi se priprava sanitarne vode s kolektorji in toplotno črpalko. 
Prostor kuhinje se dodatno klimatizira. Dokončno lokacijo se potrdi na terenu; predlaga se, da se izvedejo na južni 
strani štirikapne strehe ter da so orientirani s slemenom v smeri vzhod – zahod. 
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Klet: 
Obstoječa neogrevana klet je vkopana z vseh štirih straneh in se nahaja samo pod južnim oz. zadnjim krakom 
objekta. Na jug se odpira s svetlobnim jaškom, globine 180cm. Zaradi izvedbe toplotne izolacije fasade in 
odgovarjajoče debeline le te, je potrebno obstoječe rešetke zmanjšati. Obstoječe okenske odprtine se ohranijo, 
obstoječa lesena okna se nadomestijo z novimi PVC. Stavbno pohištvo bo PVC, dimenzijsko in oblikovno po 
vzoru na obstoječ objekt, pravokotne oblike. Okna bodo zastekljena s troslojnim izolirnim termo steklom, 
zrakotesno /Ug=0.7W/m2K, Rw=45dB/, polnjena s plinom, okvir oz. celotno okno mora doseči vsaj 
U=1.17W/m2K. S toplotno izolacijo potrebno obdelati poleg kletnega zidu tudi stene jaška, ki stojijo pravokotno na 
steno kletnega zidu, da se preprečijo oz. zmanjšajo toplotni mostovi s TI kot npr. Fragmat XPS 300 GL, deb.8cm. 
Zaradi toplotnih izgub se proti neogrevani kleti izvede toplotna izolacija na stropu in vseh stenah kleti  po celotni 
površini, kot npr. Knauf Insulation DP-5, deb. 8cm in finalno obdela z gips kartonastimi ploščami. V kurilnici 
morajo biti gips kartonaste plošče ognjeodporne ali vsaj kamena volna deb.10cm in 2x gips kartonasta plošča. 
Pri vratih in oknih, v velikosti cca. 1.00m2, se debelina TI prilagodi tako, da je predlagana debelina izolacije 4cm, 
da se omogoči odpiranje oken in vrat. 
 
Keramika: 
V novih prostorih vetrolova in shrambe se vgradi nova talna keramika, ki mora biti zaradi uporabnosti protizdrsna 
oz. skladno s pravilnikom morajo biti tla izdelana iz materialov, ki omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje. 
Drsnost talnih oblog mora biti najmanj razreda A, po standardu SIST DIN 51097 oziroma mora dosegati 
enakovredno raven v tem standardu navedenih razredov. 
 
Talna keramika mora biti zaključena z nizko stensko obrobo višine 10cm. Stik z nizkostensko obrobo se izvede s 
tipsko keramično zaokrožico. Na zgornjem robu, kjer ni stenske keramike, se ta zaključi z zaokroženim RF 
profilom, ki omogoča enostavno čiščenje. Predlaga se, da se za talno in stensko keramiko izbere keramika iz 
istega programa, ki mora biti položena na kakovostno kislinsko odporno epoksi lepilo kot. npr. Mapei. 
Fuge morajo biti prilagojene za uporaba v sanitarijah, dvokomponentne, visoko zmogljive in odporne na kisline. 
Marsa mora zagotavljati trajen izgled brez tvorbe plesni. Po potrebi predvideti diletacije, skladno z navodili 
proizvajalca keramike. 
Za talno notranjo keramiko se predlaga izvedba v velikosti 20x20cm in več, protizdrsni razred R10, zaključena z 
zaokrožico. Dokončno barvo in obliko potrdita projektant in investitor. 
 
Za talno zunanjo keramiko na zunanjih terasah pa potrebno izvesti obvezno protizdrsno keramiko, protizdrsni 
razred R11. Predlagana velikost 30x60cm. Dokončno obliko in barvo potrdita projektant in investitor. 
 
Oplesk: 
V mokrih prostorih oz. pri sanitarijah se vedno uporabi oplesk pralne barve, v barvi po izboru investitorja in 
projektanta. 
 
Zunanje površine: 
Z izvedbo energetske sanacije stavbe je potrebno vse ograje dimenzijsko prilagoditi novemu stanju oz. jih ob 
fasadah skrajšati. V nadstropju je potrebno vse ograje nadvišati na višino h=1.20m od gotovega tlaka. Vse ograje 
igrišča in teras morajo biti višine 1.20m, po kateri otroci ne morejo plezati. Vertikalni elementi na razmaku 4.5-
6.5cm. 
Pred izvedbo fasade je nujno potrebno odstraniti drevje na severni strani stavbe, ker iglice in veje posegajo na 
samo dvokapno streho. Isto se odstrani drevje pred odprtimi terasami v pritličju. Odstrani se samo drevje, ki je 
moteče za stavbo. 
 
Obstoječi tlaki pred igralnicami na severni strani stavbe, ki so urejeni kot tlakovane zunanje površine s kulir 
ploščami, se ohranijo. Pri obstoječih igralih se odstrani obstoječa zaščitna talna podlaga ter izdela nov tlak finalno 
obdelan kot npr. POLYTAN in AB robnik. 
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Splošne zahteve: Vsa igrala so obstoječa, postavljena so varno in upoštevajo predpisano varnostno cono po 

SIST EN 1176. Vse zahteve se morajo ohraniti pri izvedbi nove talne podlage. 
Podlaga pod igrali mora ustrezati standardu SIST EN 1177,  mora ustrezati višini padca predpisani za posamezno 
igralo in varnostnim standardom SIST EN 1177. Izvajalec bo po končanih del moral predložiti certifikate oz. 
skladnosti s standardom za vse varnostne podlage. 
 
Izvedba: Ker so igrala obstoječa se pri izvedbi nove talne podlage pazi, da se ohranijo vse obstoječe lastnosti. V 

kolikor se bo posegalo v samo igralo je izvajalec dolžan, da se obrne na dobavitelja le tega in preveri in po potrebi 
izvede novo temeljenje igral. Vse po detajlu in navodilih dobavitelja obstoječih igral. Finalno se bo površina pod 
vsakim igralom obdelala z varnostno podlago iz sintetične površine kot npr. POLYTAN, v deb. 4cm in 8cm oz. da 
ustreza predpisani višini padca za posamezno igralo in varnostnim standardom SIST EN 1177. Dokončno barvo 
potrdita investitor in projektant. 
Gugalnica, max. višina padca 145cm, predvidi se varnostna podloga v deb. 8cm, dokončne podatke poda 
dobavitelj igrala. 
Igralo gugalo, predvidi se varnostna podloga v deb. 4cm, dokončne podatke poda dobavitelj igrala. 
 

   
 
Pred zbornico se obstoječa betonska površina velikost 180.00m2 uredi kot nova. Izvede se preplastitev s 
sintetično gumo kot npr. POLYTAN z izvedenimi 2D liki v 5 različnih barvah v celotni debelini materiala. Izdela se 
podloga za labirint, 2x številke oz. ristanc /deček in deklica/ in gosenica s slovensko abecedo t.j. vse črke 
slovenske abecede od A-Ž ter tri packe v različnih barvah. Dokončno obliko in barvo potrdijo uporabnik, investitor 
in projektant, predlagani liki na spodnji sliki v modrih okvirjih. 
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Logotip in napis vrtca: 
 

   
 
Vrtec Semedela ima oblikovan obstoječi logotip oz. znak MORNARČEK v kombinaciji z napisom. Potrebno je 
izdelati logotip in napis iz nerjaveče pločevine z barvanim čelom. Višina črk cca. 30cm. Napis bo izdelan v dveh 
vrsticah /VRTEC SEMEDELA, ENOTA SLAVNIK/. Logotip je 2x večji od črk, kot je razviden na sliki zgoraj, 
sestavljen iz mornarčka na jadrnici in morjem, mavrice ter galeba. Logotip in črke so od fasade odmaknjeni z 
distančnikom, tako da se ustvarijo sence. Pritrjevanje z distančnikom skozi TI fasade. Vse v barvah in oblikah, ki 
jih potrdi uporabnik, naročnik in projektant. 
 

     
 
Izvajalec izdela tudi eno spominsko tablo za izvedena dela. Tabla mora biti dvojezična /slovenski in italijanski 
napis/ in opremljena z logotipi in napisi financerja. Izdelana bo iz nerjaveča pločevina. Velikost, oblika in barve po 
veljavnih navodilih financerja. Predvidena velikost  table 100 x 150cm. 
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4. INDIKATORJI POVRŠIN IN PROSTORNIN OBJEKTA /računano po SIST ISO 9836:2011/: 

 
1. NETO TLORISNA POVRŠINA /uporabna, tehnična in komunikacijska površina/ 

Klet        84.60m2 
Pritličje        880.70m2 
Nadstropje 1.       175.80m2   

SKUPAJ NETO TLORISNA POVRŠINA:    1141.10m2 
 

Neto tlorisna površina se deli na uporabno površino, tehnično površino in komunikacijsko površino. 
Uporabna površina objekta:      806.50m2 
Tehnična površina:       31.00m2 
Komunikacijska površina:       303.60m2 
 

Klet: 
1. kletni prostor      45.60m2 
2. shramba      9.20m2 
3. kurilnica      21.80m2 
4. stopnišče      8.00m2 

Klet skupaj:      84.60m2 
 
 

Pritličje: 
5. shramba igrala      8.20m2 
6. shramba igrala      6.00m2 
7. nadkrito dvorišče     30.00m2 
8. razdelilna kuhinja     42.20m2 
9. shramba      7.30m2 
10. servisni vhod      9.00m2 
11. garderoba      5.90m2 
12. sanitarije zaposleni     5.90m2 
13. vhod vrtec      12.00m2 
14. hodnik      128.00m2 
15. zbornica      79.00m2 
16. pisarna      12.70m2 
17. pisarna      12.70m2 
18. pisarna      15.40m2 
19. pisarna      15.40m2 
20. pisarna      28.30m2 
21. sanitarije      14.80m2 
22. sanitarije      14.50m2 
23. sanitarije      22.10m2 
24. igralnica      48.40m2 
25. igralnica      52.00m2 
26. igralnica      52.00m2 
27. vhod in stopnišče     10.60m2 
28. hodnik      70.40m2 
29. shramba igral      11.80m2 
30. garderoba      31.10m2 
31. sanitarije      5.90m2 
32. nečisto      2.10m2 
33. shramba      4.30m2 
34. shramba      6.50m2 
35. shramba      7.50m2 
36. shramba      3.70m2 
37. igralnica      40.50m2 
38. previjalnica      7.00m2 
39. sanitarije      7.90m2 
40. igralnica      43.60m2 
41. previjalnica      6.00m2 

Pritličje skupaj:      880.70m2 
 

Zunanje površine: 
a. odprta terasa      62.30m2 
b. dostop      7.40m2 

Zunanje površine skupaj:     69.70m2 
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Nadstropje: 

42. garderoba in hodnik     65.60m2 
43. sanitarije      4.50m2 
44. igralnica      40.60m2 
45. previjalnica      7.40m2 
46. sanitarije      6.60m2 
47. igralnica      44.40m2 
48. previjalnica      6.70m2 

Nadstropje skupaj:     175.80m2 
  
Zunanje površine: 

c. odprta terasa      25.20m2 
d. nadkrita terasa      53.00m2 

Zunanje površine skupaj:     78.20m2   
 
 

2. BRUTO TLORISNA POVRŠINA 

Klet        105.80m2 
Pritličje        1020.70m2 
Nadstropje       210.80m2 

SKUPAJ BRUTO TLORISNA POVRŠINA:    1337.30m2 

 
3. INTRA MUROS POVRŠINA 

Klet        91.20m2 
Pritličje        957.30m2 
Nadstropje       127.20m2 

SKUPAJ INTRA MUROS POVRŠINA:    1175.70m2 

 
4. BRUTO PROSTORNINA 

Klet        342.80m3 
Pritličje        3628.50m3 
Nadstropje       801.00m3 

SKUPAJ BRUTO PROSTORNINA:    4772.30m3 
 

5. NETO PROSTORNINA 

Klet        165.00m3 
Pritličje        2927.80m3 
Nadstropje       606.50m3 

SKUPAJ NETO PROSTORNINA:     3699.30m3 

 
6. MEDSEBOJNI ODNOS SKUPNIH POVRŠIN  

 
     bruto tlorisna površina     BTP        1337.30 
     -------------------------------- = -------- = --------------- = 1.1719 

     neto tlorisna površina       NTP       1141.10 
 

7. MEDSEBOJNI ODNOS SKUPNIH PROSTORNIN  

 
     bruto tlorisna prostornina       BTPr        4772.30 
     ------------------------------------ = ---------- = -------------- = 1.2900 

     neto tlorisna prostornina         NTPr       3699.30 
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5. SESTAVE KONSTRUKCIJE 

Stropne in talne konstrukcije: 

Vsi tlaki v vrtcu ostanejo obstoječi. Razen na delu pri ureditvi obstoječega drugega vhoda v vrtec, kjer se uredi 
tlak  kot novi tlak v shrambi in vetrolovu, tlaki sanitarij in tlaki teras, ki so izvedene v keramiki. Ter strop proti 
prtličju v neogrevani kleti se v celoti izolira s TI v deb. 8cm, oz pri vratih, da se ohrani odpiranje, v deb. 4cm. 
Sestava obstoječih tlakov je shematska, pridobljena iz ohranjenih načrtov PZI dozidave novega severnega dela 
vrtca. Obstoječi načrti južnega dela vrtca niso ohranjeni. 
 
JUŽNI, STAREJŠI DEL VRTCA 
 
T1… klet /neogrevana vkopana klet/, -2.30m 

Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 Zalikan beton        10,0 cm 

 Hidroizolacija        1,0 cm 

 Podložni beton        10,0 cm 

 Nasutje 
 
T2…tlak igralnic /pritličje/, +0.00m 

Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 parket v asfaltu        3,0 cm 

 foča plošče        3,5 cm 

 mivka         5,0 cm 

 izravnalni beton        7,0 cm 

 hidroizolacija        1,0 cm 

 podložni beton        10,0 cm 

 nasutje 
 
T3…tlak hodniki in sanitarije /pritličje/, +0.00m 

Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 keramika        1,0 cm 

 lepilo 

 estrih         10,0 cm 

 PVC 

 predvidoma Tervol       8,0 cm 

 hidroizolacija        1,0 cm 

 podložni beton        10,0 cm 

 nasutje 
 
V novem vetrolovu se izvedejo novi tlaki. Zato se predvidi, da se izvede novi mikroarmiran cementni estrih ter 
protizdrsna keramika R10. 
 
T4…tlak proti neogrevani kleti /pritličje/, +0.00m 

Obstoječe sestave tlakov, ki se ohranijo: 

 keramika         1,0 cm 

 lepilo 

 estrih          10,0 cm 

 PVC 

 predvidoma Tervol        8,0 cm 

 hidroizolacija 

 AB plošča         10,0 cm 
 
Dodano novo: 

 TI kamena volna kot npr. Knauf Insulation DP-5     8,0 cm 

 omet ali gips kartonaste plošče 2x1,25cm      2,5 cm 
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SEVERNI, NOVEJŠI DEL VRTCA 
 
T5…tlak igralnic /pritličje/, +0.00m 

Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 parket          2,2 cm 

 estrih          5,0 cm 

 PVC 

 TI Tervol         8,0 cm 

 hidroizolacija 

 podložni beton         8,0 cm 

 nasutje 
 
T6…tlak hodnik /pritličje/, +0.00m 

Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 ploščice v cem. malti        3,0 cm 

 estrih          5,0 cm 

 PVC 

 TI /Tervol/         7,0 cm 

 hidroizolacija 

 podložni beton         8,0 cm 

 nasutje 
 
T7…tlak igralnic /nadstropje/, +3.06m 

Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 parket          2,2 cm 

 estrih          5,0 cm 

 PVC 

 TI /Tervol/         2,0 cm 

 AB plošča         16,0 cm 
 
T8…tlak hodnik /nadstropje/, +3.05m 

Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 ploščice v cem. malti        3,0 cm 

 estrih          5,0 cm 

 PVC 

 TI /Tervol/         2,0 cm 

 AB plošča         16,0 cm 
 
T9…tlak terase /nadstropje/, +3.05m 

Dodano novo: 

 Granitogres         1,0 cm 

 Mikroarmirani cementni estrih estrih v naklonu 0.5%     3,0-5,0 cm 

 Hidroizolacija 

 TI kot npr. Fragmat EPS 100 / TI v dveh slojih z zamaknjenimi stiki 10+10cm/  20,0 cm 

 Parna zapora 

 Osnovni bitumenski premaz 
 
Obstoječe sestave tlaka, ki se ohranijo: 

 AB plošča         16,0 cm 
 
Na vseh zunanjih terasah, ki so izvedene v keramiki se izvedejo novi tlaki. Zato se predvidi, da se izvede nova 
protizdrsna zunanja keramika R11. 
 
 
Nosilne in predelne stene: 

Pri izvedbi TI fasade se upošteva, da se izvede cokel višine 40cm od gotovega tlaka, ki se ga predhodno obdela z 
hidroizolacijo ter obloži s toplotno izolacijo kot npr. Fragmat XPS 300 GL, deb.16cm. Finalno se obdela kot npr. 
Kulirplast. 
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JUŽNI, STAREJŠI DEL VRTCA 
 
F1…fasada objekta 

Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 notranji omet         2,0 cm 

 AB zid          25,0 cm 
 
Dodano novo: 

 TI kamena volna kot npr. Knauf Insulation FKD-S Thermal    16,0 cm 

 fasada          2,0 cm 
 
 
F2a…zid vkopane kleti 

Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 notranji omet         2,0 cm 

 AB zid          30,0 cm 

 hidroizolacija 
 
F2b…zid vkopane kleti 

Dodano novo: 

 notranji omet         2,0 cm 

 TI kamena volna kot npr. Knauf Insulation DP-5     8,0 cm 

 parna zapora 
 
Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 AB zid          30,0 cm 

 hidroizolacija 
 
SEVERNI, NOVEJŠI DEL VRTCA 
 
F3…fasada objekta 

Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 notranji omet         2,0 cm 

 AB zid          20,0 cm 

 fasada kot Demit         5,0 cm 
 
Dodano novo: 

 TI kamena volna kot npr. Knauf Insulation FKD-S Thermal    16,0 cm 

 fasada          2,0 cm 
 
F4…zid vkopanega dela pritličja 

Dodano novo: 

 notranji omet         2,0 cm 

 TI kamena volna kot npr. Knauf Insulation DP-5     10,0 cm 

 parna zapora 
 
Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 AB zid          20,0 cm 

 kombi plošče         5,0 cm 

 cementna prevleka        1,0 cm 
 
Dodano novo: 

 TI stirodur kot npr. Fragmat XPS 300 GL      16,0 cm 

 hidroizolacija 

 fasada          2,0 cm 
 
N1…notranje nosilne stene 

Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 omet          1,5 cm 

 AB zid ali opečnat        20,0 cm 

 omet          1,5 cm 
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N2…notranje predelne stene 

Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 omet          1,5 cm 

 zid opečnat         10,0 in 16,0 cm 

 omet          1,5 cm 
 
 
Strešna konstrukcija: 

 
JUŽNI, STAREJŠI DEL VRTCA 
 
S1…streha poševna 

Dodano novo: 

 korci 

 prečne strešne letve        3,0 cm 

 vzdolžne letve         3,0 cm 

 paroprepustna folija 

 TI kamena volna kot npr. Knauf insulation Termotop + lesena greda   25,0 cm 
 
Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 travete deb.20cm in planete 8cm       28,0 cm 

 heraklit          4,0 cm 

 omet 
 
S2…ravna streha 

Dodano novo: 

 vodoodporna membrana kot npr. Sikaplan SGH, pohodna površina 

 filc zaščita folije 

 TI kot npr. Fragmat EPS 100 / TI v dveh slojih z zamaknjenimi stiki 15+10cm/  25,0 cm 

 parna zapora 

 osnovni bitumenski premaz 

 mikroarmirani cementni estrih v naklonu      12,0 -8,0 cm 
 
Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 travete deb.20cm in planete 8cm       28,0 cm 

 heraklit          4,0 cm 

 omet 
 
 
SEVERNI, NOVEJŠI DEL VRTCA 
 
S3…streha poševna 

Dodano novo: 

 korci 

 prečne strešne letve        3,0 cm 

 vzdolžne letve         3,0 cm 

 paroprepustna folija 

 TI kamena volna kot npr. Knauf insulation Termotop + lesena greda   25,0 cm 
 
Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 estrih          4,0 cm 

 PVC 

 TI /Tervol/         6,0 cm 

 parna zapora 

 travete deb.20cm         20,0 cm 
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S4…streha pred igralnicami 

Dodano novo: 

 korci 

 prečne strešne letve        3,0 cm 

 vzdolžne letve         3,0 cm 

 paroprepustna folija 

 TI kamena volna kot npr. Knauf insulation Termotop + lesena greda   25,0 cm 
 
Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 AB streha  14,0 cm 
 
Dodano novo: 

 TI kamena volna kot npr. Knauf insulation Termotop     16,0 cm 

 fasada 
 
S5…streha pred vhodom 

Dodano novo: 

 korci 

 prečne strešne letve        3,0 cm 

 vzdolžne letve         3,0 cm 

 paroprepustna folija 

 TI kamena volna kot npr. Knauf insulation Termotop + lesena greda   16,0 cm 

 TI kamena volna kot npr. Knauf insulation Termotop na AB plošči   16,0 cm 
 
Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 AB plošča         15,0 cm 
 
S6…streha nad dvigalom 

Dodano novo: 

 vodoodporna membrana kot npr. Sikaplan SGH 

 filc zaščita folije 

 TI kot npr. Fragmat EPS 100 / TI v dveh slojih z zamaknjenimi stiki 15+10cm/  25,0 cm  

 parna zapora 

 osnovni bitumenski premaz 
 
Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 AB plošča         15,0 cm 
 
S7…streha ravna nad veznim hodnikom 

Dodano novo: 

 vodoodporna membrana kot npr. Sikaplan SGH, pohodna površina 

 filc zaščita folije 

 TI kot npr. Fragmat EPS 100 / TI v dveh slojih z zamaknjenimi stiki 15+10cm/  25,0 cm 

 parna zapora 

 osnovni bitumenski premaz 

 mikroarmirani cementni estrih v naklonu      12,0 -8,0 cm 
 
Obstoječa ohranjena konstrukcija: 

 AB plošča         12,0 cm 
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6. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

Mehanska odpornost in stabilnost 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve 
celotnega ali dela objekta ter sosednjih objektov in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih 
delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, 
nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 
 
Varnost pred požarom 

Predvidena stavba bo zgrajen in sanirana iz ognjevarnih materialov, kar bo omejevalo širjenje požara v okolici 
nameravane gradnje in v samem objektu. Upoštevani morajo biti vsi slovenski standardi. 
 
Higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolja 

Predvidena stavba je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih 
oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega 
sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje odpadnih 
voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta. 
 
Varnost pri uporabi 

Predvidena stavba je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, 
električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil. Posebno paziti, da vse ograje v objektu so 
minimalne višine h=1.20m, da nimajo vzdolžnih prečk, da se prepreči plezanje ter da so vertikalne prečke na 
razmaku min. 8cm. Višina stopnic pri otrocih vrtca h=14cm. 
Vsa talna keramika v sanitarijah mora biti protizdrsna, razred R10 in na terasah protizdrsna, razred R11. 
 
Zaščita pred hrupom 

Za ustrezno omejevanje ogrožanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih možnosti za uporabo objekta /spanje, 
počitek in delo uporabnikov stavbe/, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred različnimi oblikami 
hrupa. 
 
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 

Ogrevanje in hlajenje objekta s toplotno črpalko. Prezračevanje bo naravno. 
 


