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1.4   TEHNIČNO POROČILO 
 
 
Vsebina: 
 
 1.4.1. Tehnični opis 
  1.4.1.1. Splošno 

1.4.1.2. Urbanizem 
1.4.1.3. Arhitekturna zasnova objekta 
1.4.1.4. Konstrukcijska zasnova in materiali nosilne konstrukcije 
1.4.1.5. Materiali, obdelave 
1.4.1.6. Inštalacije 
1.4.1.7. Popis prostorov 

 
 1.4.2. Navodila investitorju in izvajalcu 
 
 1.4.3. Podatki o velikosti in zmogljivosti objekta (po standartu SIST ISO 9836)  
 
 1.4.4. Ocena vrednosti stroškov gradnje 
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1.4.1. Tehnični opis 
 
1.4.1.1. SPLOŠNO 
 
Novogradnja je predvidena zidane izvedbe, pravokotne tlorisne oblike. Tloris kleti je bruto dimenzij 17,70m x 
22,00  z izzidkom na vzhodni strani (zalogovnik za sekance) 5,60m x 6,30m z opornim zidom 1,80m x 
12,10m in na južni strani s terasami 3,30m x 9,00m. Pritličje je velikosti 14,40m x 22,00m z terasami nad 
kletnim delom objekta v velikosti 3,30m x 22,00m. 
Skupna neto tlorisna kvadratura znaša 614,65m2.  
Vrtec bo etažnosti klet in pritličje. 
Vhod v obravnavani objekt bo iz severne strani objekta. 
 
1.4.1.2. URBANIZEM  
 
Obravnavani objekt se nahaja na zemljiščih s parc. št. 15/2, 16/4 k.o. Tomaž. Dovozi oz. uvozi do obstoječe 
osnovne šole, so obstoječi in nespremenjeni. Obstoječi uvozi so trije in sicer iz asfaltirane ceste s parc. št. 
572, k.o. Tomaž.  
Do vrtca se izvede dovozna pot, ki bo potekala na vzhodni strani parcele preko obstoječega uvoza. 
Parkina mesta bodo urejena na investitorjevem zemljišču in sicer 21 dodatnih parkirnih mest, ter 2 parkirni 
mesti namenjeni funkcionalno oviranim osebam. Obstoječi objekt OŠ ima zagotovljenih 22 parkirnih mest. 
 
1.4.1.3. ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA 
 
Tlorisni gabariti: velikost kleti je 17,70m x 22,00  z izzidkom na vzhodni strani (zalogovnik za sekance) 5,60m 
x 6,30m z opornim zidom 1,80m x 12,10m in na južni strani s terasami 3,30m x 9,00m.  
Pritličje je velikosti 14,40m x 22,00m z terasami nad kletnim delom objekta v velikosti 3,30m x 22,00m. 
Glavni vhod z vetrolovom v obravnavani objekt je na severu predvidenega objekta. V vsaki etaži sta 
predvideni po dve igralnici, s pripadajočimi sanitarijami in garderobami.  Iz vsake igralnice je prav tako izhod 
na pokrito teraso pred njo.  
 
1.4.1.4.KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA IN MATERIALI NOSILNE KONSTRUKCIJE 
 
Nosilna konstrukcija objekta je predvidena zidana. Konstrukcija se izvede na plavajočo temeljno ploščo po 
statičnem izračunu. Strešna konstrukcija je iz lepljenih lesenih nosilnih elementov v naklonu 14%.  
 
1.4.1.5.MATERIALI, OBDELAVE 
 

• Temelji 
 
Temelji obravnavanega objekta so zasnovani kot temeljna plošča debeline 25cm.  
Pred temeljenjem obvezno upoštevati geotehnično mnenje. Izkope mora pred betoniranjem obvezno 
pregledati geomehanik, sicer ne odgovarjamo za stabilnost objekta. 
 

• Zidovi, strop 
 
Zunanji zidovi kleti bodo iz betonskih zidakov 30cm in pritličje iz opečnih zidakov 30 cm, znotraj zidu se 
nahajajo vertikalne armirano betonske vezi po statičnem izračunu. Horizontalne vezi so prav tako AB 
prereza po statičnem izračunu. 
Predelne stene bodo zidane iz opečnatih zidakov debeline 20cm in 12cm. 
 

• Streha, strešna konstrukcija 
 

Po 43. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za zahodni gričevnat del,kateri navaja da je obliko, 
naklon velikost streh, kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja ali dela naselja. 
Streha vrtca se bo izvedla kot simetrična dvokapnica z 14˚ naklonom in se prilagaja bližnji telovadnici ter 
osnovni šoli, saj 64. Člen navaja možna odstopanja v obliki, naklonu in obdelavi strehe (kritina), v primeru, 
da objekt ne ruši značilne podzidave in da ne spreminja značilne vedute naselja. 
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Strešna konstrukcija bo izvedena kot simetrična dvokapnica, naklona 14°, krita s trapezno kritino. 
Nosilni elementi ostrešja so leseni (lepljeni nosilci). 
 

• Talne konstrukcije 
 
Tlaki na terenu so plavajoči estrih. Talna toplotna konstrukcija v kleti bo iz ekstrudiranega polistirena, 
debeline 8cm (U=0,22 kW/m2 ter min. 20kP), v pritličju pa debeline 5cm (U=0,22 kW/m2 ter min. 20kP. V 
tlaku obravnavanega objekta je predvideno talno gretje. 
 

• Finalne obloge 
 
Finalne obloge morajo biti obstojne na mehanske poškodbe, svetlobo, omogočajo naj enostavno 
vzdrževanje in čiščenje. 
 
Materiali za končno oblogo tal morajo biti trdni, nedrseči in taki, da jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili. V 
igralnicah mora biti stik poda in stene izdelan tako, da ga je mogoče preprosto in temeljito čistiti. Vrhnje talne 
obloge v mokrih prostorih (kuhinja, pralnica, kotlovnica) morajo biti nedrseče R9, nagnjene proti odtokom s 
talnim sifonom. Vrhnja talna obloga na terasi mora biti blago nagnjena od notranje stene proti zunanjemu 
robu (odtekanje meteorne vode, pomivanje s tekočo vodo). 
 
Talne obloge v glavnem vhodu, vetrolovu, sanitarijah (notranjih in zunanjih), čistilih, razdelilni kuhinji, hodniki, 
kotlovnica, previjalnica in v shrambi za zunanja igrala  se izvede keramika. V večnamenskem prostoru, 
kabinetu za rekvizite, igralnicah, upravnih prostorih in knjižnem kotičku pa se predvideno izvede parket. 
Vsi tlaki se proti steni zaključujejo s tipskim zaokroženim profilom. 
 
Stene v igralnicah in garderobah morajo biti do 1,20m obložene z gradbenim proizvodom, ki daje občutek 
toplote in je odporen na mehansko obrabo, v sanitarijah pa z gradbenim proizvodom, ki je trden in za vodo 
neprepusten.  
V prostorih za otroke morajo biti vsi vogali do 1,20m zavarovani s kotnimi zaobljenimi profili. 
Stene ob umivalnikih, koritih, kadeh itd. morajo biti obložene s trdnim, obstojnim in za vodo nepropustnim 
gradbenim proizvodom, ki ga je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati.  
V večnamenskem prostoru morajo biti stene in vogali od tal do najmanj 160cm nad tlemi zavarovani z 
oblogo, ki blaži morebitne udarce.  
 

• Stavbno pohištvo 
 
Vhodna vrata in vrata v vetrolovu bodo opremljena z napravo za avtomatsko zapiranje. 
Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. 
Vsa vratna krila v prostorih za otroke se morajo odpirati proti izhodu iz stavbe. Vsa vrata v stavbi so brez 
pragov.  
Okna v stavbi so pokončna, trislojna.  Zunanje okenske police so iz kamna, notranje so iz lesa.  
  

• Hidroizolacija 
 
Horizontalna in vertikalna hidroizolacija mora biti  izvedena z varjenimi bitumenskimi trakovi, ki se lepijo na 
očiščeno betonsko površino.  Površina za izolacijo mora biti brezhibno gladka.  Pred izvedbo hidroizolacije je 
potrebno zid ometati  in ustrezno očistiti.  
Vertikalna termo izolacija je zaščitena s sistemom „tefond“ ali podobnim materialom. 
 

• Drenaža objekta 
 
Drenaža se izvede z drenažnimi cevmi fi10 cm in zasipom s porozno frakcijo čez cevi ter položitvijo 
zaščitnega filca.  
Dno cevi mora biti na najvišji točki minimalno 15 cm višje od najnižje točke temeljev. 
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• Toplotna zaščita 
 

Pri načrtovanju toplotne izolacije je potrebno zgradbo vedno obravnavati kot celoto, zato moramo poleg 
zunanjih ali kletnih sten primerno izolirati še medetažne konstrukcije in streho. Pri tem je pomembno: lokacija 
in orientacija zgradbe, razvrstitev prostorov in temperatura v njih, sestava in lastnosti obodnih konstrukcij, 
velikost in zračna tesnost oken, prezračevanje in navlaževanje konstrukciji. 
 

• Ureditev okolja 
 
Načrt zunanje ureditve za območje vrtca v občini Sveti Tomaž obsega načrte ureditve utrjenih površin 
dovozne ceste, ki vodi do vrtca. V načrtu je obdelana ureditev  zelenih površin ob območjih urejanja, igrišče 
s terasami in igrali, ter odvodnjavanja padavinskih (meteornih) vod iz funkcionalnih utrjenih površin. Prav 
tako je obdelana fekalna kanalizacija, ki je speljana v rastlinsko čistilno napravo.  
Območje je prometno napajano preko cestnega priključka na lokalno cesto Sveti Tomaž. 
Načrti vrtca Sveti Tomaž s kompletnimi komunalnimi in energetskimi priključki na njih so obdelani v posebnih 
načrtih, ki so sestavni del celotnega projekta. 
 

• Požarna zaščita 
 

Objekt sodi med požarno zahtevne zgradbe. Po požarni obremenitvi sodi objekt med objekte z nizko 
požarno obremenitvijo. Nevarnost za nastanek požara je normalna. Število ljudi v objektu je 97. Predvideva 
se normalen razvoj požara. Nevernost zadimljenja normalna. 
 
Evakuacija: iz hodnika so trije glavni izhodi na prosto, iz vsake igralnice pa je omogočen direkten izhod na 
prosto. Iz osrednjega prostora sta dva izhoda na prosto. 
 
Požarne ločitve: objekt se deli na dva požarna sektorja in eno požarno celico: 
- PS1 – igralnice, hodniki, osrednji prostor 
- PC1 – kotlovnica za palete 
- PC2 – zalogovnik 
- PC3 – pralnica 

 
Cilji zaščite: varovanje ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru požara. Varovanje premoženja, da je 
največja škoda (zaradi dima in ognja) omejena na del požarnega sektorja oziroma na požarni sektor, kjer je 
nastal požar. Preprečen mora biti prenos požara na sosednje objekte. 
Ob upoštevanju nevarnosti in ciljev zaščite so izvedeni požarnovarnostni ukrepi, ki so za obravnavano 
etažnost, namembnost in velikost objekta. 
 
Požarna odpornost nosilnih elementov konstrukcije:  
Za vrtec: (R60 – mehanska odpornost, EI60 – ločitev med sektorji, EI30-C – vrata). 
Za tehnični prostor: (R60 – mehanska odpornost, EI60 – ločitev med sektorji, EI30-C – vrata). 
 
Dimna in požarna ločitev prostorov. 
Zagotoviti avtomatsko odkrivanje in javljanje požara. 
Zadostne količine vode za gašenje in gasilni aparati (notranje in zunanje hidrantno omrežje – zagotovljena 
količina je min. 10l/s). 
 
1.4.1.6. INŠTALACIJE 
 

• Ogrevanje 
 

Transmisijski izračun je izdelan v skladu s SIST EN, z upoštevanjem standardov ter podatkov iz gradbenega 
projekta. Za način ogrevanja je izbran sistem talnega ogrevanja, režima 35/30oC. Zunanja projektna zimska 
temperatura je -130C. Temperature prostorov so izbrane glede na priporočene vrednosti. 
Kotlovnica: 
Je locirana v pritličnih prostorih novega objekta, z vgrajenim toplovodnim kotlom na lesne pelete, moči 48 
kW. Kotlu je prigrajena  ekspanzijska posoda V=330 l zaprte izvedbe in varnostni ventil DN20 in hranilnik 
toplote 1500 l. 
 
 



 

NOVOGRADNJA VRTCA  
Investitor: Občina Sveti Tomaž           
 
 

6/8  

Grelna telesa: 
Talno ogrevanje je izvedeno iz cevnih zank iz ovalnih  cevi iz PPR, z atestom o difuzijski tesnosti (DIN 4729), 
vključno s toplotno zaščito po potrebi. 24/17x3,0/2,0 mm (za talno ogrevanje). 
 

• Prezračevanje 
 

- Prezračevanje posameznih WC-jev je predvideno z vgradnjo stenskih aksialnih ventilatorjev z odvodom 
skozi streho ali zunanjo steno na prosto. Za pretok zraka med posameznimi prostori in izenačitev masnih 
bilanc zraka se v vrata vgradijo izenačevalne rešetke ali pa se vrata spodrežejo. Predvidena je 6x menjava 
zraka. 
- Prezračevanje igralnic in sanitarij se izvede z vgradnjo toplotnih izmenjevalnikov (rekuperatorjev) izvedbe 
za vgradnjo pod spuščeni strop s cevnim razvodom iz pocinkanih cevi in flexibilnimi priključki na difuzorje za 
vpih in odvod zraka. Med prezračevalnimi kanali in priključki na rekuperator se vgradi dušilnike zvoka. V 
vpihovalni kanal se vgradi el. grelnik za dogrevanje vpihovalnega zraka, ter kanalski vodni hladilnik. 
Omrežje razvoda zraka je iz izoliranih okroglih kanalov iz pocinkane pločevine in se vodi v medstropni 
konstrukciji. Distribucijski elementi za zrak so v stropu ali stenah pritličja in so opremljeni z napravami za 
regulacijo količine zraka. Za pretok zraka med posameznimi prostori in izenačitev masnih bilanc zraka se v 
vrata vgradijo izenačevalne rešetke ali pa se vrata spodrežejo.  
 

• Vodovodna inštalacija 
 
Vodovodna instalacija se priključi  na obstoječi javni vodovod. V razdalji do 6m od mesta priključitve se v 
jašku vgradi kombinirani vodomer DN 50/DN20.  
Vsled nizkega tlaka v omrežju se v kotlovnici vgradi naprava za dvig tlaka v omrežju. 
Horizontalni razvod je speljan v tleh, vertikalni pa v zidnih utorih. 
Instalacija se izvede iz visokotlačnih polietilenskih cevi in ustreznih fazonskih kosov. 
Razvod hladne vode je izoliran z klobučevino ali Plamaflex cevaki. 
Instalacija tople sanitarne vode je izvedena prav tako iz visokotlačnih polietilenskih cevi in ustreznih 
fazonskih kosov. Vse cevi tople vode so izolirane s cevaki. Izvede se krožni vod. 
 

• Kanalizacija 
 

FEKALNA KANALIZACIJA: 
Ki nastanejo v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in 
drugih gospodarskih opravilih se vodijo ločeno v (emšer) usedlalnik in nato na obstoječo rastlinsko čistilno 
napravo. 
Celotna hišna kanalizacija je iz PP (polipropilenskih) kanalizacijskih cevi in fazonskih kosov vodenimi pod 
cementnim estrihom do posameznih vertikal, ki so vodene  v revizijske jaške izven objekta. Na prehodu 
vertikale v horizontalo se vgradi čistilni kos. Vertikala se podaljša nad streho in zaključi z odzračno kapo. Ob 
zaključku del je potrebno celotno instalacijo odtočne kanalizacije preizkusiti na vodotesnost. 
 
METEORNE VODE: 
Se zbirajo v zbiralnik deževnice. Meteorne v ode iz povoznih površin se po čiščenju v peskolovilcih in lovilcih 
olj speljejo v obstoječi meteorni vod. Meteorne vode iz dovoza ne smejo odtekati na javno površino. 
Kanalizacija je obdelana v Načrtu zunanje ureditve. 
 

• Električna inštalacija 
 

NN priključek vrtca bo izveden iz obstoječe priključno merilne omarice na OŠ. Priključek bo izveden s 
kablom NAYY-J 4x70mm² 0,6/1kV. Kabel bo priključen na varovalčno podnožje v obstoječi PMO. Kabel bo 
položen direktno v zemljo, razen pod povoznimi  oz. utrjenimi površinami, kjer bo položen v zaščitno cev Ø 
110mm, ki bo obbetonirana. V fasadi vrtca bo vgrajena podometna priključno merilna omarica. V PMO bo 
izvedeno merilno mesto za vrtec. Predvidena moč priključka bo 3x50A. 
 

• Telekomunikacije 
 

Pri novogradnji vrtca se obstoječi PTT vod prestavi po izdelanem načrtu in navodilu upravljavca, ki ga je 
izdelalo podjetje GVO d.o.o., Ljubljana. Za vrtec se izdela nov PTT vod in priključek. 
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1.4.1.7. POPIS PROSTOROV 
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1.4.4. Ocena vrednosti stroškov gradnje 

 
ZA OBJEKT : STAVBA ZA IZOBRAŽEVANJE, k.o. Tomaž, parc.št. 15/2, 16/4 
 
A. Razvita gradbena bruto površina  
 
 
površina:                     
                                                

                                            

                                              - KLET                                                                         448,87 m2 
                              - PRITLIČJE                                                                316,80m2 
 

                                  ______________________________________________ 
   skupaj              765,67 m2 

 

 
B. Cena za 1 m2 razvite gradbene brutto površine 
 
- za gradbeno obrtniška dela:    
                                                  € brez  DDV/ m2 

  
                                                                           
 

 

 

C. Vrednost za gradbeno obrtniška dela: 
     
- skupna vrednost za površino: P   

 
 €/ m2   x  765,67 m2=                                                          €    
                             ______________________________________________ 
                              skupaj:                                                                                €    
 
 
 
D. Rekapitulacija stroškovne ocene za gradbeno obrtniška in instalacijska dela: 
     
STAVBA ZA IZOBRAŽEVANJE - VRTEC: 
 

Zap.št. Vrsta del: Vrednost del v EUR brez DDV 
1.  Gradbeno obrtniška dela  
2.  Elektro instalacijska dela  
3.  Strojna instalacijska dela  
 S K U P A J :  
   

 
 
 

 
                                                                                
 

 
 


