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Po 44. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95, 16/07, 68/08, 110/13) projekta ni dovoljeno spreminjati brez predhodnega soglasja
projektanta.

KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE
PRILOGA 1B Naslovna stran
KAZALO vsebine načrta arhitekture
TEHNIČNO POROČILO
GRAFIČNI PRIKAZI
Tehnični prikazi
Kazalo:
00 SITUACIJA – predvideno stanje
01 PARTER S PRIKAZOM PRIKLJUČKOV NA GJI
02 TLORIS TEMELJEV IN TEMELJNE PLOŠČE
03 TLORIS PRITLIČJA IN PARKIRNE PLOŠČADI
04 TLORIS NADSTROPJA –OBSTOJEČE STANJE
04a TLORIS NADSTROPJA – PREDVIDENE RUŠITVE
05 TLORIS NADSTROPJA
06 TLORIS SP.STROPA
07 POVEZOVALNI HODNIK, TLORISI IN PREREZI
08 TLORIS STREHE
09 PREČNI PREREZ SKOZI STOPNIŠČE IN HODNIK
10 PREČNI PREREZ SKOZI POVEZAVO
11 PREČNI PREREZ SKOZI SOBE NA SEVERNI STRANI
12 VZDOLŽNI PREREZ SKOZI SPREDNJI DEL
13 FASADA ZAHOD
14 FASADA SEVER
15 FASADE S PRIKAZOM VIŠIN
16 FASADNI PAS DOZIDAVA
17 FASADNI PAS VMESNI TRAKT
18 PRIKAZ ZAKLJČKOV TALNE OBLOGE
DETAJLI
SHEME ALU IZDELKOV
SHEME MIZARSKIH IZDELKOV
SHEME KLJUČAVNIČARSKIH IZDELKOV
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PZI

TEHNIČNO POROČILO
01. SPLOŠNO
Investitor in uporabnik Lambrechtov dom Slovenske Konjice namerava dozidati obstoječ objekt, ki se nahaja
na parceli 1936, dozidava je predvidena na parceli št. 87/1 in delno 1936, vse k.o. Slovenske Konjice.
Do parcele, predvidene za gradnjo, že vodi obstoječa transportna asfaltirana pot, ki jo ohranjamo tudi v bodoče.
Objekt bo priključen na komunalno infrastrukturo (načrt št. 02 iz grafičnih prilog – karta priključkov na GJI), ki
je delno nova (fekalne in meteorne vode), delno pa obstoječa (plin, elektrika, vodovod). Objekt - novogradnja
bo omogočil izvajanje nujnih potrebnih vsebin za investitorja in naročnika, Lambrechtov dom v Slovenskih
Konjicah.
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje št. 351-212/2020/2(11264), z dne 2.6.2020, datum
pravnomočnosti 15.6.2020 za spremembo namembnosti, jeseni 2020 pa je investitor in uporabnik podal
vlogo za pridobitev sredstev na JR 2020, za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju
dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše.
STROKOVNE IN PRAVNE PODLAGE:
Pri izdelavi projektne dokumentacije PZI je bilo potrebno upoštevati navedene strokovne in pravne podlage,
ki jih sestavljajo:
o prostorski izvedbeni akt
o zakoni, pravilniki, tehnične smernice
o programsko-projektna naloga naročnika
Projektne rešitve morajo omogočiti kvalitetno in strokovno nedvoumno realizacijo predvidenega objekta, v
skladu s pričakovanji investitorja in v skladu s programsko nalogo ter predvidenimi finančnimi sredstvi.
Cilj je umestiti program tako, da primarno izpolnjujejo programska pričakovanja uporabnika in kvalitativno
dopolnijo njegove potrebe.
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02. LOKACIJA
Lambrechtov dom Slovenske Konjice je javni zavod, ki se nahaja na Šolski ulici 4, v Slovenskih Konjicah.
Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje javne službe, to je institucionalnega varstva starejših občanov, zavod
pa kot javno službo izvaja tudi storitev pomoč družini na domu in dnevno varstvo v dnevnem centru. Zavod
izvaja splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost, samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki (zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija in drugo) ter tržno dejavnost, ki obsega
zlasti pripravo malic in kosil za zunanje uporabnike.
Bivalni prostori stanovalcev so razdeljeni v zdravstveno-negovalni del ter stanovanjski del.
Osnovno poslanstvo zavoda je skrb za starostnike na območju Upravne enote Slovenske Konjice, ki zajema
območja občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, s ciljem zagotavljanja kvalitetnih storitev, v želji
doseganja zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih.

PREDVIDENA DOZIDAVA
SEVERNI – STAREJŠI DEL
VEZNI DEL

JUŽNI – NOV DEL

Slika 1: Lambrechtov dom - situacija 1

Namen projekta je umestitev samostojne bivalne enote v predvideno novogradnjo, in prikazati ustreznost in
upravičenost izgradnje predvidene bivalne enote za rešitev prostorskih kapacitet ter obenem zagotovitve
potrebnih zunanjih površin, ki so potrebne za funkcioniranje objekta.
1

Vir: PISO
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Bivalna enota za zagotavljanje začasnih namestitev bo urejena v skladu z 32. členom Pravilnika o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS št. 67/06). Po tem Pravilniku bivalna
enota zajema največ 20 stanovalcev v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah.
V skladu z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19), začasna namestitev ne sme trajati več kot
tri mesece in je namenjena posameznikom: - ki imajo oskrbo zagotovljeno izven institucionalnega varstva
in potrebujejo začasno institucionalno varstvo, ker oskrba izven institucionalnega varstva začasno ni
zagotovljena, - ki potrebujejo storitev zaradi akutnega poslabšanja zdravja in bi ob ustrezni pomoči lahko
dosegli vsaj delno samostojnost in zato v nadaljevanju ne bi potrebovali dolgotrajne celodnevne oblike
institucionalnega varstva.
V skladu z 32. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
mora biti bivalna enota opremljena s sanitarijami, urediti je večnamenski prostor s čajno kuhinjo, negovalno
kopalnico, shrambo za čisto perilo in prostor za čistila ter umazano perilo.
Pri ureditvi prostorov je potrebno upoštevati tudi smiselne določbe Pravilnika o minimalnih tehničnih
zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo
obratovanje (Ur. l. RS št. 110/04, 81/09, 17/11) ter tudi Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS št. 92/99, 97/03) in
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 125/03,
110/05-popr., 1/11).
LOKACIJA OBRTNIŠKA ULICA V SLOVENSKIH KONJICAH
Lokacija predvidenega objekta je ob Obrtniški ulici v Slovenskih Konjicah, na parcelnih številkah 87/1 in
1936 vse k. o. Sl. Konjice, objekt pa bo v področju veznega hodnika med obstoječim starim in novim delom
Lambrechtovega doma stikovan z obstoječim stavbnim kompleksom le-tega.
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OPIS SKLADNOSTI SPREREMBE GRADBENEGA DOVOLJENJA S PROSTORSKIMI AKTI
Navedba prostorskega akta :
Navedba prostorskega akta :
Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Odlok o Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za
obdobje 1986 - 2000 (dopolnjen 1993, 1994 in 1998) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2001 (Ur. I. RS,
št. 75/04).
Občinski prostorski načrt :
Odlok o Občinskem prostorske načrtu Občine Slovenske Konjice (OPN) (Ur. I. RS, št. 70/2016)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu za območje UN1/122
SS-del (Uradni list RS, št. 32/2019)
Odlok o Spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k
Lambrechtovemu domu (ID1595) (Uradni list RS, št. 73/2020)
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1. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI IN DRUGIMI POGOJI IN PREDPISI,
KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ
Predvideno priključevanje na GJI se glede na že izdano gradbeno dovoljenje ne bo spreminjalo.
Oskrba s pitno vodo – ni spremembe glede na izdano gradbeno dovoljenje
Dozidava se bo oskrbovala s pitno vodo iz obstoječega objekta.
Zaradi priklopa na javno fekalno in meteorno kanalizacijo, je pred pričetkom del je potrebno na stroške
investitorja naročiti zakoličbo obstoječega vodovodnega omrežja in v primeru, da se z gradnjo posega v
varovalni pas javnega vodovoda, le-tega prestaviti iz območja gradnje.
Oskrba z elektriko – priključitev predvidenega objekta ni spremembe glede na izdano gradbeno dovoljenje
Objekt bo priključen na obstoječo razdelilno omaro preko nove merilne omarice, ki bo imela številko
obstoječega merilnega mesta .
Oskrba s plinom - ni spremembe glede na izdano gradbeno dovoljenje
Objekt je že priključen na plin preko obstoječega merilnega mesta. Novo priključevanje ni predvideno.
Telekomunikacije - ni spremembe glede na izdano gradbeno dovoljenje
Posebno pozornost je potrebno nameniti trasiranju in zakoličbi TK kanalizacije. Pri delu je potrebno izključiti
vsako poškodbo TK omrežja.
Zaradi ugotovitve natančne lege kabelske kanalizacije pa je najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi
točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad
izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Gratel na telefonsko
številko kontaktne osebe. Za morebitno prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja
in soglasja lastnikov zemljišč.
Objekt je že priključen na plin preko obstoječega merilnega mesta. Novo priključevanje ni predvideno.
Fekalna kanalizacija - ni spremembe glede na izdano gradbeno dovoljenje
Komunalne odpadne vode
Komunalne odpadne iz dozidave se priključijo preko ustrezno dimenzioniranega hišnega priključka iz UKC PVC
cevi SN 8 na vrhu mulde v jašku obstoječega mešanega kanala BC DN 300 mm z GK koordinatama
Y=532695.5850 X=132899.8790 ali opcijsko na kanal hišnega priključka starega objekta, ki poteka po
zahodni in severni strani objekta in se priključuje na obstoječ jašek v Lambrechtovi ulici z GKK koordinatama
X=132814,07, Y=532759,02.
Kanalizacija in priključki morajo biti izvedeni vodotesno. Pri ravnanju v času gradnje je potrebno upoštevati
vse predpise iz področja varovanja okolja.
Meteorna kanalizacija - ni spremembe glede na izdano gradbeno dovoljenje
Neobremenjene meteorne vode iz strehe dozidave se priključijo preko ustrezno dimenzioniranega hišnega
priključka iz UKC PVC cevi SN 8 na vrhu mulde v jašku obstoječega mešanega kanala BC DN 1200 mm z GK
koordinatama Y=532695.7830 X=132901.2580.
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Onesnažene meteorne vode iz povoznih površin in parkirišč je potrebno pred izpustom v kanalizacijo mehansko
obdelati (ustrezno dimenzioniran lovilec olj tipa SIST EN 858-2 in usedalnik) skladno s 17. Členom Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).
Za izgradnjo novega sanitarnega in meteornega hišnega priključka je potrebno izdelati projektno
dokumentacijo faze PZI, ki jo priskrbi investitor objekta pred pričetkom gradnje, vključno z vsemi soglasji k
projektnim rešitvam.
Investitor dovoljuje priključitev drugih objektov na nova hišna priključka za odvod komunalnih in meteornih
vod.
Dostopi do objekta - ni spremembe glede na izdano gradbeno dovoljenje
Upoštevane so bile naslednje smernice:
Za načrtovano gradnjo se naj upošteva rekonstrukcija obstoječega priključka na občinsko cesto, ki naj bo širine
od 5,0 m do 7,0 m za uvoz/izvoz, medtem ko naj bo širina cestnega priključka za uvoz in izvoz med 3,0 m in
5,0 m, ki je preko bankine ali pogreznjenega robnika.
Gradbena linija pritličja naj bo od parcelne meje občinske ceste oddaljena najmanj 1,0 m.
Odvoz odpadkov - ni spremembe glede na izdano gradbeno dovoljenje
Zbiranje odpadkov bo urejeno pod nadstreškom. Krožen promet bo pod previsom oz. povezavo. Nadstrešek bo
tlorisne velikosti 18m2, višina previsa pa znaša 3m.
Investitor je dolžan na svojem zemljišču na svoje stroške urediti ustrezno dimenzionirano zbirno mesto za
zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, vključno z nabavo posod za odpadke. Ureditev odjemnega mesta
mora zadostiti določilom veljavnega občinskega odloka (Uradni list RS, št. 35/14) in tehničnega pravilnika za
odpadke (Uradni list RS, št. 46/14) in ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter
mehansko zaščito proti vetru.
Zaradi spremenjenega zunanjega izgleda - fasade objekta zaradi nove razporeditve okenskih odprtin JE
pridobljeno novo mnenje s strani ZVKDS:
Varovalni pas mestnega jedra, ZVKDS
Načrtovana prizidava sledi urbanistični morfologiji in arhitekturni tipologiji ožjega prostora (obliki parcele) in
se prilagaja tlorisnim in višinskim gabaritom objektov v neposredni bližini. Prizidava je pravokotno, delno
trapeznega podolgovatega tlorisnega gabarita, saj z zahodno stranico objekt sledi liniji ulične pozidave.
Fasada novega objekta mora biti oblikovno kvalitetno zasnovana, zato so fasadne odprtine pokončno
pravokotne, med seboj dimenzijsko usklajene in kompozicijsko skladno razporejene, zaključni sloj fasade pa
ometan in nevtralno enobarvnega barvnega tona (poenoteno s starejšim delom doma). Povezava z obstoječim
objektom je oblikovana kot transparentni hodnik. Ob uličnem koridorju je predvidena zasaditev avtohtonih
listopadnih dreves, npr. hruška.
Strokovni nadzor nad posegi
Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s
predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska
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dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Investitor in odgovorni vodja del bosta o dinamiki
gradbenih del pisno obvestila ZVKDS OE Celje vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
Odkritje arheološke ostaline
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika
zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v
skladu z določili arheološke stroke.
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5. ZASNOVA OBJEKTA – DOPOLNITEV PROJEKTA
5.1.

GRADBENO-ARHITEKTURNI DEL IN OPREMA

GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR
Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih rab (Ur.l. RS, št. 97/2003,
spremembe Ur.l. RS, št. 77/2009 Odl.US: U-I- 138/08-9). Vsi dostopi v objekt so brez grajenih in
komunikacijskih ovir. Dostop od parkirnega mesta za invalide do glavnega vhoda je urejen brez pragov ali
drugih ovir. Vertikalne in horizontalne komunikacije v objektu omogočajo gibanje osebi na invalidskem
vozičku. Za premoščanje višinskih razlik se predvidi dvigalo, ki je dimenzionirano za prevoz oseb na
invalidskem vozičku. Vsi hodniki in komunikacije so dimenzionirane na širino invalidskega vozička.
ODSTRANITVENA DELA
Na parceli 87/1 se trenutno nahaja gramozna površina v naklonu ter manjši oporni zidec.
Predvidena so sledeča odstranitvena dela:
Odstraniti je potrebno obstoječa steklena polja za navezavo do obstoječe etaže. Prav tako uredi tudi okolica
in izenači višinska razlika z odstranitvijo zidca.
Zaradi dozidave je potrebno obstoječe stavbno pohištvu v starem delu v področju veznega hodnika in
povezovalnih stopnic izvesti kot protipožarno.
Ob menjavi stavbnega pohištva se odstrani del stene in se mejo prestavi proti novemu delu.
.

5.3.1

KONSTRUKCIJA IN MATERIALI

NOSILNI ELEMENTI - DOZIDAVA
Nosilni elementi – etažne plošče in zunanje stene objekta in vertikalnih komunikacij so predvidene kot monolitne
AB stene ustrezno dimenzionirane. Konstrukcija je natančno določena v projektu gradbenih konstrukcij PZI.
Stene in plošče so debeline 20 oz. 30cm.
KOVINSKA KONSTRUKCIJA – vezni trakt
Nosilna konstrukcija strehe nad povezavo veznega hodnika obstoječega objekta in dozidavo ter celotna
nosilna konstrukcija povezovalnih ramp se izvede iz jeklene konstrukcije.
Predvideni so jekleni stebri in nosilci, ki so konstrukcijsko povezani v skladu s projektom gradbenih
konstrukcij in tvorijo ločeno dilatacijska enota. Dozidava prehoda s klančino je predvidena iz lahkega
konstrukcijskega sistem kot:
- Konstrukcija nad pritličjem: Primarni nosilni sistem so jekleni nosilci na rastru cca. 250-cm, na njih se
položi lahka HI-BOND nosilna pločevina, debeline 0.88mm, katera se zalije z betonom in armira v zgornji
coni. Nosilni jekleni sistem poteka po daljši stranici objekta in je podprt na štirih mestih, na južnem robu
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nalega na novo AB ploščo dozidave, katerih ležišča so izvedena kot njihove horizontalne povezave
(horizontalne vezi).
Strešna konstrukcija je v celoti predvidena kot lahka kovinska nosilna konstrukcija z vmesnimi nosilnimi
jeklenimi stebri. Podpore 6/10cm nosijo predvideno zastekljeno fasado, strešne podpore pa so iz C-profilov
višine 10cm, ki nosijo OSB plošče.
Predvidena je sledeča obdelava kovinskih nosilnih elementov:
Varjena konstrukcija na licu mesta, antikorozijsko zaščitena in barvana po naslednjem postopku:
- peskanje, čiščenje, odpraševanje
- temeljni epoxi premaz 80 μm
- vmesni debeloslojni epoxi premaz 80 μm
- finalni premaz VA po RAL 40 μm v barvi RAL po izbiri projektanta
Ker bo kovinska nosilna konstrukcija povezovalnega hodnika in nadstreškov vidna, mora biti ustrezno
obdelana. Predvideno je elektrostatično praškasto barvanje v barvi po TIGER lestvici
ZUNANJE STENE
Zaradi oblike DOZIDAVE bodo zunanje strani objekta monolitne, iz armirano betonske konstrukcije v debelini
20 oz. 30cm.
Zaključni sloj bo iz kontaktne oz. obešene fasade, z debelino izolacije 16cm, da se zadosti PURES-u.. Finalna
obloga fasade bo izvedena po predhodni potrditvi ZVKDS.
V vertikalah in prostorih dozidave v 1.nadstropju so predvidena okna in večje zasteklitve.
Predvidena so ALU oz.. okna in večje zasteklitve s troslojno zasteklitvijo.
Senčila so predvidena kot zunanji screeni ali žaluzije na južni in zahodni ter severni fasadi.
Zunanje okenske police so aluminijaste, notranje police pa so iz umetnega marmorja.
Zvočna izolativnost zunanjih sten in oken mora znašati min. 35dB.

5.3.2. OVOJ STAVBE
V skladu z veljavno zakonodajo (Pures, Ur.l. RS) je potrebno zagotoviti sledeče maksimalne toplotne
prehodnosti ovoja stavbe Umax (W/m2K):
Streha (ravna in poševna) Umax =0,20 W/m2K
Zunanje stene Umax =0,28 W/m2K
Okna
skupno Umax =1,1 W/m2K
(zasteklitev Umax =0,7 W/m2K)
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Za objekt je izdelan Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah. Vse zahteve iz
pravilnika so v projektu zagotovljene.
FASADA
Celotna fasada je primerno toplotno izolirana in zaščitena skladno s TSG-12640- 001:2008, zahtevana
garancijska doba najmanj 20 let.
Fasadni plašč se izvede po enotnem principu. Zunanja stena objekta je predvidena kot AB stena debeline
20, na notranji strani je skitana in pobarvana, na zunanji pa 20cm izolacijski sloj iz stiroporja in zariban
samočistilen zaključni sloj.
Za izvedbo dilatacij je predvidena uporaba BewegungsfugenProfil in BewegungsfugenProfil Horizontal. Na
betonskih podlagah je sidranje obvezno (6kos/m²). Zaradi lažje določitve točk sidranja priporočamo
uporabo sider KlebeAnker 55 (na betonskih in zidanih elementih). Takšen način sidranja omogoča kvalitetno
pripravo za nadgradnjo sistema. Sidra se pritrdijo preden se pokrijejo z novimi ploščami. S tem lahko
preverimo ustreznost mesta za pritrditev in kakovost sidranja
Višina do 30cm nad terenom je izolirana z ustreznim materialom, XPS debeline 15cm. Na stiku med XPS in
izolacijo iz stiroporja oz. steklene volne mora biti vgrajen horizontalni odkapnik.
Predvidena je kombinacija izolacij v debelini 20cm, kjer je zaključni sloj in 16cm, kjer je obešena fasada.
Prehod med obema debelinama se izvede s tipskim prefabriciranim elementom.
Ovoj v sklopu obešene fasade v debelini 16cm je predviden iz stisnjene steklene volne (lamele). Na prehodu
iz dozidave v obstoječ objekt se fasado loči s pasom širine 100cm iz kamene volne, po vse višini, kar
ustreza zahtevam iz Študije požarne varnosti.
Zaključni sloj je debeloslojen, kot po sistemu Ultra Weber Terranova, debeline 10mm, v peščenem odtenku,
v skladu z oblikovanjem fasade. Takšen zaključni sloj ima samočistilen efekt.
Fasada se v pritličju pod previsom ter na Južni in Vzhodni strani objketa zaščiti na drugačen način. Zaradi
poenotenja zunanjega izgleda v nadstropju, v pritličju pa zaradi kontakta z mimoidočimi ter možnostjo
parkiranja pod previsom, bližine kolesarske steze in uporabe servisnih poti, je predvidena izolacija iz
steklene volne z voalom, v debelini 16cm z zaključnim oblaganjem z obešenimi fasadnimi ploščami kot npr
Swisspearl Nobilis debeline 8mm.
Takšna fasada je ustrezno toplotno izolirana U<=0,21 W/m2K, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi
energije v stavbah (Ur.l. RS 52/2010), toplotni mostovi pa izolirani v skladu s SIST – DIN 4108, tako da ne
prihaja do kondenza na notranjih obodnih površinah. Fasada mora zagotavljati trajen izgled objekta in
ustrezno fizično odpornost.
Prav tako se s tako izvedbo fasade dosega zvočna izolativnost, ki jih navaja Pravilnik o zvočni zaščiti stavb
(Ur. l. RS. 14/99) v tabeli 5!
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STREHA
Nad celotnim objektom je lahko ravna obrnjena streha, v sestavi kot na primer:
-

opečna kritina s tremi zarezami, kot npr. Erlus, Ergoldsbacher Level RS®
prečne letve 5/4, 4cm
vzdolžne letve 8/5 ... zračni kanal, 5cm
strešna hidroizolacija, kot npr. Bauder UDS 3 - vodotesna ravnina, 0.3 cm
podeskanje, 2.5cm
vzdolžne letve 8/5, spodaj tesnilo Nageldichtstreifen 2SK 90 ... zračni kanal, 5cm
toplotna izolacija, kot npr. Bauder PIR PLUS 160 mm (U = 0,1375 W/m2K) z integrirano
sekundarno ravnino, 16 cm
parna zapora z robustno grobo površino, kot npr Bauder Super AL-E Plus
bitumenski hitrovezoči prednamaz
betonska plošča 20cm

Odvodnjavanje strehe nad dozidavo bo zaradi oblike strehe s skritimi žlebovi, pri čemer je potrebno
upoštevati:
- Žleb mora imeti dovolj velik naklon (≥ 5 mm/m)
- Vgraditi je potrebno varnostni preliv
- Vgraditi je potrebno reservni žleb
- Vse cevi odvodnjavanja morajo biti varjene
- Vgrajeni morajo biti ustrezni snegbrani
- Dilatacijske fuge morajo biti skrbno obdelane
- Žleb mora biti ogrevan
Nad celotnim veznim hodnikom je lahko ravna obrnjena streha, v sestavi kot na primer:
- samolepilni sloj hidroizolacije s posipom
- plošče puren FD-L - 160 mm, kot npr. Bauder PIR PLUS
- parna zapora (npr. bitumenski trak)
- OSB plošče - 22 mm ( v naklonu)
- sekundarni profil, C 200
- primarni profil, IPBI 220
- paropropustna folija
- GK plošča 12.5mm 2x
Vzorec oz. finalni izgled kritine bo predan v potrditev ZVKDS Celje.
Streha se izvede po sledečem principu, saj mora biti streha sistemska:
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-

-

-

Spodnji nosilni morali 10 / 6 cm dolžine 120 cm, z dvema poglobitvama fi 50 mm do globine 20 mm za pritrdilo
Bulldog C2 (za beton); nosilni morali na razmaku 60 cm neto;
Montaža na spodnjem robu

-

Zapolnitev vmesnega prostora s PIR FA TE 60 (dim. 60 x 120 cm)
Vgradnja zgornje PIR Plus 100 mm izolacije v robnem (120 cm pasu)
Vgradnja PIR PLUS 160 mm, polnjenje spojev s PU Schaumkleber; integrirana sekundarna folija za prelepljenje
spojev
Kjer je toplotna izolacija prirezana (sleme, grebeni, preboji) se stik zapolni s PU Schaumkleber, spoj pa prelepi /
zatestni s sistemskim trakom PMK Streifen 33 cm
Postavljanje vzdolžnih letev 8 / 5 cm s predhodno nalepljenim tesnilnim slojem (Nageldicht Streifen 2 SK);
vijačenje v betonsko podlago (npr. Wurth W-UR-10 x …)
Podeskanje

14

AB podlaga v naklonu, ustrezno zaglajena in pripravljena ... (ustrezno očiščena, pobrušena, brez ostrih prehodov,
event. rege zapolnjene...)
hitrovezoči bitumenski prednamaz za beton Voranstrich Universal
Parozaporni sloj iz specialnega elastomernega bitumna s kvarčnim posutjem in markirnim trakom zgoraj, nosilec
iz steklenega flisa in ALU PES sloja, elastičen, visoka difuzijska upornost prehodu vodne pare Sd > 1500 m,
visoka odpornost na preboj, alkalno odporen; debelina 3,8 mm, področje plastičnosti - 20 do + 70 st. C;
Pretržni raztezek min. 2 %, tesnenje z varjenjem čelno in vzdolžno s preklopom 8 do 10 cm; primeren za začasno
gradbeno tesnenje z odprtim časom do 6 mesecev;
Polno varjenje na podlago; izvedba spojev z zamikanjem.
Bauder Super AL-E PLUS
Obodni okvir iz lesenih moralov v višini toplotne izolacije (160 mm)

ŠTEVILKA PROJEKTA: 20/2017

PZI

-

Vgradnja primarne vodotesne ravnine Bauder UDS 3; prelepljenje vzdolžnih spojev; čelni spoji tesenjeni z fenom
(vroč zrak)
Vzdolžne letve za prezračevanje 8 / 5 cm; spodaj s predhodno nalepljenim tesnilnim slojem (Nageldicht Streifen
2 SK)
Prečne letve kot nosilec strešnikov 5 / 4 cm
kritina

Horizontalni žlebovi strešin blagih naklonov bodo električno ogrevani v zimskem času. Verikalno žlebovi bidi
skrti in iz varjenih PE cevi, ter izolirani z izolacijo armaflex
OKNA, ZASTEKLJENA FASADA
Fasadni plašč povezovalnega hodnik v področju vhoda iz obstoječga LD v dozidavo se izvede kot zastekljena
alu fasade, fasadni sistem kot npr. sistem kot npr. Schüco AOC 50 ST
Nadgradna toplotno izolirana konstrukcija SCHÜCO AOC 50 na jekleni podkonstrukciji za fasadne in strešne
zasteklitve. V stekleno fasado so vstavljena avtomatska vrata na magnet.
Takšna fasada je samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk, pri čemer znaša
vidna širina stebrov in prečk 50 mm. Osnovni profili so pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Na voljo so sistemski alu in jekleni vstavni profili
za povečanje vzrajnostnega momenta profilov. Oblika in globina pokrivnih profilov je po katalogu. Vse
zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM tesnili. Za odvod kondenčne vode so v
sistemu konstruirane 3 ravnine odvoda vode.
Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega
polja, vedno v utoru profila stebra.
Schüco AOC 50 ST in AWS 75.SI - testi in standardi
Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2
Zvočna izolativnost po EN ISO 717-1
Protvlomni razred po ENV 1627
Zrakotesnost po EN 12152
Vodotesnost po EN 12155
Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179
Odpornost na udarce po EN 14019

Uf = 0,7 - 1,2 W/m2K
do Rw 48 dB
do WK3
razred AE
RE 1200
2,0 KN/m2, 3,0 KN m/2
I5/E5

Zasteklitve okenskih odprtin so predvidene z aluminijastimi okni, predvidena je kombinacija fiksnih
zasteklitev in odpirajočih se kril. V območju predelnih sten je predvidena razširitev okenskega profila z
ustreznim izolacijskim polnilom zaradi preprečevanja toplotnih mostov. Predvidena so aluminijasta okna
Schuco AWS 75. SI, zastekljena s troslojnim zvočno izolativnim steklom Ug = 0,7 W/m2K.
Zvočna izolativnost znaša min.35dB, laboratorijska vrednost.
Serijsko sta naj v okno vgrajeni dve tesnili s trajno elastičnimi lastnostmi. Predvidena je RAL montaža.
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Tesnjenje mora biti kvalitetno in trajno. Odpiranje oken mora zagotavljati naravno prezračevanje. Eventualne
zasteklitve parapetnih delov in vse zasteklitve v nivoju terena morajo biti izvedene iz varnostnega lepljenega
stekla.
Senčila so zunanja za preprečevanje insolacijskega pregrevanja in hkrati omogočajo zatemnitev prostora.
Predvidene so zunanja screen senčila širine 80cm, kot npr. Sonal 80_T.
Možna je kombinacija zunanjega in notranjega senčila, kjer notranje senčilo preprečuje bleščanje.
Predvidene so zunanje žaluzije v veznem traktu in screeni v dozidavi.
Zunanje okenske police so aluminijaste, notranje police pa so kamnite, debeline 2cm, umetni marmor.
Kamen je predhodno impregniran.
PREDELNE STENE
Vse predelne stene po objektu so predvidene v mavčnokartonski izvedbi. Izbor materialov in način izvedbe
podkonstrukcije, plošč in polnil mora biti prilagojen različnim zahtevam prostora kot sledi:
_zvočna izoliranost med prostori,
_požarna odpornost med prostori,
_vodoodpornost v mokrih prostorih,
Večina predelnih sten bo montiranih na talno AB ploščo in na stropno AB ploščo - konstrukcijo. Nosilna
podkonstrukcija bo izvedena po tehnologiji proizvajalca sten. Povsod, kjer so predvideni viseči elementi
opreme ali nadvratna vodila za drsna vrata je v stene potrebno vgraditi dodatne ojačitvene profile.
Ognjevarne stene bodo predvidene po zasnovi požarne varnosti. V prostorih s povečano vlago, kot so
sanitarije, nečisti prostori ipd., bodo nameščene vodoodporne mavčne plošče, ki bodo dodatno zaščitene
s keramično oblogo. Vsi vogali mavčnih sten bodo dodatno zaščiteni s kovinskimi vogalnimi ojačitvami.
Stene bodo obdelane tako, da bo možno mokro čiščenje. Pleskane bodo z latex-pralnimi barvami ali
obložene s primernimi oblogami glede na funkcijo prostora.
Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi
(SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963).
Zvočna izolativnost predelnih sten med sobami mora znašati min. 48dB (ustreza npr. Rigips 3.40.32).
Predelne stene sob za varovance in sestrske sobe so izvedbe kot GK stene debeline 15cm (kjer so vodene
strojne inštalacije) ali 12.5cm in sicer je predviden profil 7.5 cm z obojestranskim dvojnim mavčno
kartonskim opločenjem s MK ploščami in izolacijo debeline 7.5cm. Takšna izvedba ima zvočno zaščito
53dB.
Zaradi prenosov zvoka so predelne stene postavljene na AB ploščo.
Sestave mavčno-kartonskih sten so sledeče:
S2: stena sanitarij
Gk plošča 1.25cm
Gk plošča 1.25cm
Profil UA5, vmes izolacija 5cm
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Gk plošča 1.25
Gk plošča 1.25
Opločenje z GKB ali GKF ploščami, odvisno od Študije požarne varnosti
S4: predelna stena proti hodniku (debelina 12,5 cm)
Gk plošča 1.25cm
Gk plošča 1.25cm
Profil UA7.5, vmes izolacija 7.5cm
Gk plošča 1.25
Gk plošča 1.25
Opločenje z GKB ali GKF ploščami, odvisno od Študije požarne varnosti
S5: predelna stena bivalnih sob (15cm),
Gk plošča 1.25cm
Gk plošča 1.25cm
Profil UA10, vmes izolacija 10cm
Gk plošča 1.25
Gk plošča 1.25
Opločenje z GKB ali GKF ploščami, impregniranimi na strani proti umivalnikom
Celotna površina GK sten bo bandažirana, pokitana in 2x opleskana, kvaliteta Q3.
GRADBENI ELEMENTI
STOPNICE
Stopniščne rame so armiranobetonske izvedbe z oblogo iz linoleja ali gume debeline 3.5mm.
Višina stopnice je max. 18.5cm, širina je 28cm, širina stopniščne rame in podesta pa je min 120cm.
OGRAJE
Predvidena je stopniščna ograja višine 100 cm , kovinska, iz ploščatega železa in polnil iz perforirane
pločevine. Rokooprijem je predviden enostransko (širina stopniščne rame znaša 120cm). Ograja med
obema klančinama veznega trakta bo višine 110cm in kovinska, iz perforirane pločevine, z obojestrnskim
rokooprijemom. Finalna obdelava: prašno barvanje, RAL po izbiri projektanta
ZRAČNIKI
Vse sanitarije in kopalnice ter kuhinja imajo umetno prezračevanje. Zračniki in oddušniki so v zidu izdelani
iz nerjaveče pločevine. Nad streho so zračniki in oddušniki v al-u izvedbi.
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TEHNIČNI PROSTORI Z INSTALACIJSKIMI OMARAMI
V objektu so predvidene nove inst.omare. El. Razdelilec bo v prostoru zaposlenih, ki je namenjen tudi el.
instalacijam , drugi – toplotna podpostaja je namenjen strojnim instalacijam – poleg vertikalnih vodov vode
so tu tudi merilne ure in plinski kotel – nahaja se v pritličju ob dvigalu.
Vrata v prostore s strojnimi instalacijami (kotlovnica) so požarno odporna E30 v skladu s Študijo požarne
varnosti.
OBDELAVA POVRŠIN
10.1

OBDELAVA TLAKOV

Tla v objektu morajo biti enostavna za vzdrževanje in bakteriostazna. V objektu so predvideni sledeči finalni
tlaki:
Tlak v vhodni avli je granitogres v barvi po izbiri arhitekta, debeline 10 mm.
Stopnice so obložene z oblogo iz gume oz. linoleja z vstavljenimi protizdrsnimi trakovi in ustreznimi
zaključnimi profili.
Na hodnikih in v sobah je predvidena obloga iz enobarvnega linoleja v roli, kot npr. Forbo marmoleum
debeline 3.5mm z originalno nizkostensko obrobo – zaokrožnico z radijem 3cm in višine 10cm.
Zaradi lažjega vzdrževanja je predvidena talna obloga, ki je že industrijsko zaščitena. Protizdrsnost je R9.
Na klančini je protizdrsni linolje R10.
V sanitarijah je predviden epoksidni dvokomponentni tlak, z napravo maltne zaokrožnico z radijem 2,5-3cm.
Tla v kopalnicah morajo imeti protizdrsnost R11.
Ob vhodu je znotraj čistilni tepih npr. Emco, zunaj ogrevana kanaleta. Tlak pomožnih in servisnih prostorov
(pritlična etaža) je epoksidni premaz.
OBDELAVA STEN IN STROPOV
Zunanje betonske stene so v notranjosti objekta 2x kitane in opleskane, sanitarne stene pa so do stropa
obložene s keramičnimi ploščicami srednjega cenovnega razreda, ob stiku s talnim epoksijem je maltna
zaokrožnica. Širina fuge znaša 3mm, fuge pa so impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in
zadrževanje mikroorganizmov.
Stene prostorov, kjer se zadržujejo zaposleni in obiskovalci, so do stropa zaščitene z mat lateksom.
Stene v bivalnem delu bodo delno izvedene kot akustične stene iz lesenih perforiranih plošč na
podkonstrukciji, pod katero je plast zvočne izolacije.
Ostale stene so 2x kitane in opleskane, sanitarne stene pa so do stropa obložene s keramičnimi ploščicami
srednjega cenovnega razreda, ob stiku s talno keramiko je originalna zaokrožnica.
Vse opleskane stene bodo do stropa zaščitene z mat latexom – kvalitetno pralno disperzijsko barvo.
Stropovi bodo izvedeni v mavčno-kartonski izvedbi, v skupnih prostorih so predvideni perforirani – akustični
stropovi.
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ŠTEVILKA PROJEKTA: 20/2017

PZI

10.3

OBDELAVA STROPOV

AB stropovi nad pritličjem (previsom) so dodatno toplotno izolirani s toplotno izolacijo iz stiroporja debelin
28cm in obdelani z zaključnim slojem kot fasada.
Po vsem objektu, kjer so uporabni prostori, se izvede spuščen strop iz gips-kartonskih plošč, deb. 2x
12,5mm na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov CD 60-06, tip npr. RIGIPS 4.05.24.
V območju hodnikov, ki so hkrati skupni prostori, in kuhinje, je predvidena vgradnja akustičnega stropa, kot
npr. akustičen strop Rigiton Air 8-15-20 z akustičnim voalom. Stiki bodo naknadno fugirani. Strop je po
izvedbi 2x prebarvati.
NOTRANJA LESENA VRATA

Vrata v sobe so zvočno izolativna (min. 35dB) in svetle širine 100 cm. Vrata, ki se odpirajo na hodnik, se
na hodnik odpirajo tako, da ne motijo mimoidočih. Vrata v požarnem sektorju so opremljena s samozapirali
in požarno odporna EI 30. Vrata v sanitarne prostore so drsna in svetle širine 90cm, vrata v prostore
zaposlenih pa so svetle širine 80 ali 90cm. Svetla višina vrat znaša 210 cm
Vratna krila so obložena z laminatom kot npr. FUNDER MAX. Vratni podboji so tipski kovinski, barvani po
RAL lestvici. Kljuke so metalne, kromirane po izboru projektanta. V sanitarijah so vrata spodrezana 1.5cm.
Ključavnice so cilindrične tipa kot npr. Titan, v WC-kabinah ročno zapiranje z notranje strani.
Požarna vrata so tipska in morajo ustrezati ognjeodpornosti najmanj EI30, so v skladu z zahtevami Študije
požarne varnosti dimotesna ter opremljena s samozapirali.
Vrata v enoto so požarna in na magnet, tako da so odprta za prehod uporabnikov, in ne ločujejo objektov
med seboj.
Vrata v pritličju so avtomatska, nadzor nad vrati je preko čitalca kartice in opremljena z elektronsko
ključavnico.
V primeru požara prestavlja svoj požarni sektor poleg dozidave tudi stopnišče – del pred dvigalom in
stopnicami. Vrata v 1.N so alu zastekljena vrata, ki se v primeru požara avtomatsko zapro. Ta vrata so v
normalnem stanju odprta, v primeru požara pa jih mehanizem zapre, da nastanejo požarne cone

DVIGALO
V komunikacijski vertikali med pritličjem in prvim nadstropjem je predvideno novo dvigalo, ki bo velikosti
ustrezne za prevoz gibalno oviranih oseb in služi za dostop v 1.nadstropje. Dostop je možen tudi preko
stopnišča v vertikalni komunikaciji.
Predvideno je brezstrojnično dvigalo s sledečimi karakteristikami:
Tip:

Nosilnost:
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električno osebno dvigalo brez strojnice, uveljavljene blagovne znamke s
sistemskim certifikatom, kot npr. Kone PW08/10-19, Otis Gen, Schindler
5500, Thyssen, ipd.
8 oseb ali 630 kg
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Hitrost vožnje:
Višina dviga:
Število postaj:
Število dostopov:
Namestitev dvigala:
Velikost jaška:
Višina glave jaška:
Globina jame jaška:
Dostopni prostor pod jaškom:
Vrsta pogona:

Namestitev pogona:
Pogonska moč:
Število voženj na uro:
Priključna napetost:
Notranje mere kabine:
Kabina (po izboru naročnika):

Vrata kabine:

Vrata jaška:
Mikroprocesorsko krmiljenje:

Signalizacija:
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1,00 m/s
4460 mm
2
2, na isti strani - neprehodna kabina
v samostojnem betonskem/jeklenem jašku (ni predmet dvigala)
širina: 1600 mm; globina: 1800 mm
3500 mm
1100 mm
NE
Frekvenčno in napetostno krmiljeni regenerativni pogon s trifaznim tokom
s sinhronskim motorjem - npr. EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in
samodejnonastavljivim zavornim sistemom za varno, udobno in tiho
obratovanje
Sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je
pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice!
3,7 kW, energetsko učinkovita razred »A« po standardu VDI 4707,
dobavitelj poda podatek o deklarirani moči pogonskega stroja
do 180
3 x 400 V, 50 Hz
širina: 1100 mm; globina: 1400 mm; višina: 2200 mm
stene iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, tla po izboru arhitekta
kot na hodniku - položi naročnik, strop iz brušene nerjaveče pločevine in
varčnimi LED svetilkami, inox okroglo oprijemalo na stranski steni,
ogledalo na stranski steni nad višino oprijemala, zasilna avtomatska
razsvetljava, avtomatski programirljiv ventilator, prostoročna telefonska
naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja
ujetih oseb iz kabine dvigala (omogoča klic na 4 predhodno programirane
številke)
avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz karo
strukturirane nerjaveče pločevine, širina: 900 mm; višina: 2100 mm,
frekvenčno regulirani regenerativni pogon, varovanje z infrardečo svetlobno
zaveso in omejilnikom zaporne sile
avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz karo
strukturirane nerjaveče pločevine, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, brez
požarne odpornosti
zbirno krmiljenje simplex gor in dol, požarno krmiljenje oz. požarna vožnja v
glavno postajo ob alarmu za požar po SIST EN 81-73, električno in
mehansko reševanje v primeru ujetih oseb v kabini, avtomatsko
natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri
vožnji v postajo, filter proti radijskim motnjam, možnost priklopa na hišni
agregat, servisni panel za vzdrževalca v najvišji postaji nameščen v
vratnem okvirju, regenerativni sistem, napredne funkcije ko dvigalo ni v
uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop
ventilatorja, sporočilni pokazatelji se zatemnijo)
Signalizacija primerna predpisom invalidnih oseb po SIST EN 81-70
v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo v kombinaciji iz brušene nerjaveče
Asturias Satin in polikarbonatnega stekla v celotni višini, tipke za vsako
postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje
ŠTEVILKA PROJEKTA: 20/2017
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vrat, tipka za alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve, položaja kabine
in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadju, stikalo na ključ za
prednostno vožnjo in rezervacijo kabine
v glavni postaji: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za
enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, nad vrati digitalni LCD kazalnik
položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadnju ter
gong

Dodatna oprema:

v ostalih postajah: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za
enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, nad vrati digitalni LCD kazalnik
položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadju ter
gong
razsvetljava jaška, lestev za dostop v jamo jaška, vtičnica na strehi kabine
in elektrifikacija jaška, montaža brez delovnega odra v jašku
Izvedba naprave v skladu s standardom SIST EN 81-20, EN 81-50

NOTRANJA OPREMA:
OPREMA KUHINJE in DNEVNEGA PROSTORA
Kuhinja bo nova in bo služila za pripravo in razdeljevanje obrokov. Razdelilna kuhinja bo urejena v osrednjem
prostoru, predviden je tudi pult dolžine 80cm za uporabnike na vozičku. Večja miza bo zagotavljal, da bodo
varovanci lahko obroke použili v enoti. Predviden je tudi TV oz. knjižni kotiček, na vhodu pa je predvidena
dodatna sedalna površina.
Material: iverica, obdana z laminatom oz. melaminsko folijo z lesenimi nalimki oz. masivni les v barvi po izbiri
projektanta.
Stoli in sedala bodo iz masivnega lesa, tapecirani s pralnim umetnim usnjem.
OPREMA SOB
Sobe bodo opremljene z novo opremo, ustrezno za domove za starejše.
V sobah so predvidene postelje z jogijem velikosti 90/200 cm, pisalna miza, omare različnih velikosti ter leseni
stoli.
Material: iverica, obdana z laminatom oz. melaminsko folijo z lesenimi nalimki oz. masivni les v barvi po izbiri
projektanta. Postelja mora imeti kvaliteten jogi z zaščitnimi prevlekami.
OPREMA KOPALNIC
Kopalnice bodo opremljene z novimi konzolnimi umivalniki, konzolnimi wc-školjkami in tuši v ravnini tal.
Predvidena je tudi vsa dodatna oprema – držala za gibalno ovirane osebe, ogledalo, polička nad umivalnikom.
V negovalni kopalnici je predvidena uporaba mobilne kopalne kadi (poleg vgradnega tuša, konzolnega wc-ja in
ostale opreme v skladu s Pravilnikom).
OPREMA HODNIKOV
Na hodniku je predvidena vgradnja rokooprijemov, ki služijo za oporo varovancem.
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BARVNI KONCEPT

PROTIHRUPNA ZAŠČITA
Ovoj stavbe ter notranje stene in vrata morajo dosegati vrednosti v skladu s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom
v stavbah (Ur.l. RS, št. 10/2012). Predmetno območje spada v II. območje, obremenitev znaša Ldan 45dB
(A)., ukrepi in vrednosti pa morajo biti v skladu s Tehnično smernico TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v
stavbah. Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa LAeq za prostore podnevi so 35dB(A), ponoči pa 30dB.
Za objekt je potrebno izdelati Elaborat o zaščiti pred hrupom v stavbah in zagotoviti izpolnjevanje zahtev iz
pravilnika.
POŽARNA VARNOST
V tehnični dokumentaciji je potrebno upoštevati predpise iz požarne varnosti :
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS 31/2004)
Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur.l. RS 28/2005).
ter
TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah
Za objekt bo narejena Študija požarne varnosti, ki bo upoštevala obstoječo požarno varnost objekta.
DOSTOPI INTERVENCIJSKIH VOZIL
Objekt je dostopen za intervencijska vozila iz zahodne smeri.
EVAKUACIJA
Razdalje vseh prostorov od požarnega stopnišča so krajše od maksimalno dopustnih 35 m.
SMETI
Zbiranje odpadkov bo urejeno pod novim nadstreškom. Krožen promet bo pod previsom oz. povezavo.
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GRAFIČNI PRIKAZI
Tehnični prikazi
Kazalo:
00 SITUACIJA – predvideno stanje
01 PARTER S PRIKAZOM PRIKLJUČKOV NA GJI
02 TLORIS TEMELJEV IN TEMELJNE PLOŠČE
03 TLORIS PRITLIČJA IN PARKIRNE PLOŠČADI
04 TLORIS NADSTROPJA –OBSTOJEČE STANJE
04a TLORIS NADSTROPJA – PREDVIDENE RUŠITVE
05 TLORIS NADSTROPJA
06 TLORIS SP.STROPA
07 POVEZOVALNI HODNIK, TLORISI IN PREREZI
08 TLORIS STREHE
09 PREČNI PREREZ SKOZI STOPNIŠČE IN HODNIK
10 PREČNI PREREZ SKOZI POVEZAVO
11 PREČNI PREREZ SKOZI SOBE NA SEVERNI STRANI
12 VZDOLŽNI PREREZ SKOZI SPREDNJI DEL
13 FASADA ZAHOD
14 FASADA SEVER
15 FASADE S PRIKAZOM VIŠIN
16 FASADNI PAS DOZIDAVA
17 FASADNI PAS VMESNI TRAKT
18 PRIKAZ ZAKLJČKOV TALNE OBLOGE
DETAJLI
SHEME ALU IZDELKOV
SHEME MIZARSKIH IZDELKOV
SHEME KLJUČAVNIČARSKIH IZDELKOV
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LAMBRECHTOV DOM - STARI DEL

STOPNICE

LEGENDA MATERIALOV:

obstoječe stene
armirani beton
opeka
mavčno kartonske plošče
toplotna izolacija
toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
nasutje
podložni beton
rušitve

OBSTOJEČ VEZNI HODNIK
Arhiteza d.o.o.
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SI - 2000 Maribor
info.arhiteza@gmail.com
031 304 737
031 319 668

Lambrechtov dom Slovenske Konjice
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risba:
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ZAPS-1578 Mateja KATRAŠNIK,
u.d.i.a.
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datum: marec 2021

merilo:

M 1:100

št. risbe:

04

30
53

223
135

rušitev dela strehe
prestavitev žleba

rušitev PVC zastekljenih vrat 210/220

35.5

rušitev dela stene, fasade
135/135, p=90
rušitev PVC zastekljenih vrat 210/220

LAMBRECHTOV DOM - STARI DEL
prestavitev klimatskih zunanjih enot
ki se nahajajo v pritličju, 4KOM
rušitev dela stene
100

rušitev PVC zastekljenih vrat 120/220

438.5

kpl.odstranitev okna,
rokooprijema
pozidava do stopnic

STOPNICE
LEGENDA MATERIALOV:

obstoječe stene
armirani beton
opeka
mavčno kartonske plošče
toplotna izolacija
toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
nasutje
podložni beton
rušitve
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Bezenškova 34
SI - 2000 Maribor
info.arhiteza@gmail.com
031 304 737
031 319 668

odstranitev 4 polj zastekljene fasade, vključno z al obrobami
demontaža in ponovna montaža stekel v strehi - 4 polja
demontaža žaluzij
demontaža in ponovna montaža screena na el.pogon na strehi
demontaža in ponovna montaža pokrivnih kap - barvanje
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nova linija strehe
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301
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201

15

119

OG3

B
A

284
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15

400
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209
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336.40
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120

prestavljeno okno, vgradnja preklade
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98

100
ritličja)
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25

100
200
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216

preboj dimnik Ø20

15

5
254.

98

100

180
284.5

507

15

101

HEA 200

predprostor enote
5,47m2
guma

1
68.5

LEGENDA MATERIALOV:

431

254

218.5
526.5

381

obstoječe stene
armirani beton
opeka
mavčno kartonske plošče
toplotna izolacija
toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
nasutje
podložni beton
rušitve

60X100

60X100

60X100
60X100
pož. odporna
kamena volna do stropa

101

101

izolacija
parapeta
15cm

ponovna montaža stekel v strehi - 4 polja
ponovna montaža screena na el.pogon na strehi
ponovna montaža pokrivnih kap - barvanje

izolacija AB stene 15cm steklena volna,
do AB plošče!

627

16

100
210+70

SOBA ZA OSEBJE
linolej
8,92 M2

101

rob plošče

101

100X100X4

101
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OBSTOJEČA FASADA

Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice

naročnik:
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60X100

10

SOBA 1
17,86m2
guma

KOMUNIKACIJE - DNEVNI PROSTOR
linolej
10,83 M2
335,10

60X100

1

100X100X4

60X100

rob plošče

STOPNICE
12.97m2
guma

17.5

30

335,10

60X100
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20

335,10

v tleh

60X100

37 20

preboj kanalizacija Ø25
skozi streho
preboj kanalizacija Ø20
v tleh

288

15

KOPALNICA 2
4,10m2
keramika

21.5

101
200

35.5

kamena volna

60X100

IPBI 220

143

100

139.5

preboj el.kan. 30x15

preboj kanalizacija Ø20
v tleh
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ograja
spodajMK
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rob plošče
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2

vezna klančina
31,33m2
protizdrsna guma
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HODNIK 1
12,28m2
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1

KOPALNICA 1
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keramika

izolacija
parapeta
10cm
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80
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preboj ogrevanje 20x15
sp.rob=2.7m od g.t. (338.00)
110
preboj prezračevanje Ø15
sp.rob=3m od g.t. (338.30)

154.5
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90
210
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fas.plošče, 38cm
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preboj kanalizacija Ø10
v tleh

3.5
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100
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1477

kad
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preboj prezračevanje Ø15
sp.rob=3m od g.t. (338.30)

SOBA 2
29,53m2
guma

sp.rob=3m od g.t. (338.30)
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sp.rob=3m od g.t. (338.30)
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IPBI 220
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60

14,28m2
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100
210
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preboj prezračevanje Ø20
sp.rob=3m od g.t. (338.30)

505.5preboj vodovod 45x15

preboj prezračevanje Ø15
110
sp.rob=3m od g.t. (338.30)

ograja

negovalna kopalnica
14,00m2
10
preboj prezračevanje 15x20 keramika
preboj prezračevanje 15x20
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LAMBRECHTOV DO
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148.5 Ø200
preboj kanalizacija
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5
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15 4512.5
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od g.t. (338.30)TV
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kanalizacija Ø20242
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KOPALNICA 3
3,53m2
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čistila
NEČISTO perilo
3,67m2
keramika
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15
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v tleh
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VEČNAMENSKI PROSTOR S ČAJNO KUHINJO
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guma
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rokooprijem

120
220

114
384.5

15

90
210

17.5

78

5

432

100
200

100
200
151

20
95
100
120
268
212

193.5

naprava AB preklade, h=20cm
sp.rob 215cm od tal
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Prizidava - novogradnja k
Lambrechtovemu domu

projekt:
vrsta projektne
dokumentacije:
načrt:

ARHITEKTURA

risba:

tloris nadstropja in povezave s starim delom
mansarde LD
ZAPS-1059 Polona LIPIČNIK,
u.d.i.a.

odg. vodja projekta:

531.5

15

363

20

180

20

149

217
odg. projektant:

št. proj.:

A

PZI

B

ZAPS-1578 Mateja KATRAŠNIK,
u.d.i.a.

20/2017

datum: marec 2021

merilo:

M 1:100

št. risbe:

05

- zaključni bitumenski trak
- samolepilni sloj hidroizolacije
- plošče puren FD-L - 160 mm
- parna zapora (npr. bitumenski trak)
- OSB plošče - 22 mm ( v naklonu)
- sekundarni profil, C 200
- primarni profil, IPBI 220
- paronepropustna folija
- ognjevarna GK plošča 12.5mm 2x

- opečna kritina s tremi zarezami
- prečne letve 5/4, 4cm
- vzdolžne letve 8/5 ... zračni kanal, 5cm
- bauder UDS 3 - vodotesna ravnina, 0.3 cm
- podeskanje, 2.5cm
- vzdolžne letve 8/5, spodaj tesnilo Nageldichtstreifen 2SK 90 ... zračni kanal, 5cm
- bauder PIR PLUS 160 mm (U = 0,1375 W/m2K) z integrirano sekundarno ravnino, 16 cm
- bauder Super AL-E Plus (parna zapora z robustno grobo površino
- bitumenski hitrovezoči prednamaz
- betonska plošča

stari del Lambrechotega doma

fas.plošče, pas (prezračevanje)

38

338.90 vrh - vmesni hodnik
obstoječ zimski vrt - predelava

214

300

383.5

280

260

992.5

nov povezovalni hodnik, navezava

obstoječ povezovalni hodnik

R5

stiropor 10cm

16

20.5

20

- linolej R10, 3.5mm
- debeloslojna izravnalna masa
- AB plošča 16cm

335.10

336.40 - povezava s tlemi mansarde starega objekta

10 30 16

200
30 1620
20

nadstropje: SOBE ZA VAROVANCE

linolej 3.5mm
estrih s talnim gretjem 6.5+5.5cm
PVC folija
stiroestrih 3cm
betonska plošča 30cm
stiropor 20cm
zaključni sloj

5.5

40

638
210

debeloslojni omet 1cm
izolacija 20cm
AB stena 20cm

300 zg.rob HEA 200

nov AB steber

skriti žleb

95

fas.plošče, 38cm

škatla instalacije 20cm
223.5

460

399

4,22%

štokan beton 20cm
PVC folija
tamponski drobir 0-50cm
HI premaz
betonska plošča 40cm
tampon 40cm

330.85=-0.05

gres plošče
estrih 6cm
PVC folija
stiroestrih 10cm
nasutje 4cm
2 slojna HI
betonska plošča 40cm

16

pritličje: parkirna površina pod stropom previsa in na strehi garaže

bet.robnik 5x25cm

štokan beton 20cm
PVC folija
tamponski drobir 40cm
tampon 20cm

340.5

334

dobetonirana preklada

ASFALT
zgornji ustroj
spodnji ustroj
tamponski drobir 40cm
tampon 20cm

330.50

obstoječe stene
armirani beton
opeka
mavčno kartonske plošče
toplotna izolacija
toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
nasutje
podložni beton
rušitve

nov AB steber

2,50%

-0.20=330.50

LEGENDA MATERIALOV:

330.80

-0.40=330.10

Arhiteza d.o.o.
Bezenškova 34
SI - 2000 Maribor
info.arhiteza@gmail.com
031 304 737
031 319 668

PREREZ 1-1

Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice

naročnik:

Prizidava - novogradnja k
Lambrechtovemu domu

projekt:
vrsta projektne
dokumentacije:

PZI

načrt:

ARHITEKTURA

risba:

prečni prerez skozi stopnišče
prečni prerez skozi hodnik
ZAPS-1059 Polona LIPIČNIK,
u.d.i.a.

odg. vodja projekta:
odg. projektant:

št. proj.:

ZAPS-1578 Mateja KATRAŠNIK,
u.d.i.a.

20/2017

datum: marec 2021

merilo:

M 1:100

št. risbe:

09

164

fas.plošče, pas (prezračevanje)

24

110

2.50%

27

20

8

3,5%

391

424.5

382.5

417.5

328

460

1,5%

ASFALT
zgornji ustroj
spodnji ustroj
tamponski drobir 40cm
tampon 20cm

- linolej R10, 3.5mm
- debeloslojna izravnalna masa
- AB plošča v HI bond 12cm
- sekundarni profil, U 200
- primarni profil IPBI 200
- topolotna izolacija steklena volna 20cm
- parna zapora
- fermacell plošče - obešene
330.80
- zaključni sloj

335.10

LEGENDA MATERIALOV:

obstoječe stene
armirani beton
opeka
mavčno kartonske plošče
toplotna izolacija
toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
nasutje
podložni beton
rušitve

Arhiteza d.o.o.
Bezenškova 34
SI - 2000 Maribor
info.arhiteza@gmail.com
031 304 737
031 319 668

330.50
-0.40=330.10
50

4,22%

5 - odmik od obst.objekta

61

1913

334.44

360
pritličje: parkirna površina pod stropom previsa in na strehi garaže

štokan beton 20cm
PVC folija
tamponski drobir 0-50cm
HI premaz
betonska plošča 40cm
tampon 40cm

336.40 - povezava s tlemi mansarde starega objekta

100

334.64

štokan beton 20cm
PVC folija
tamponski drobir 40cm
tampon 20cm

5 - ograja

231

234
340

449.5

280
277.5

335.10
20 30 16
66

260
nadstropje: nastanitvene kapacitete
30 16

66

20

200

635.5

linolej 3.5mm
estrih s talnim gretjem 6.5+5.5cm
PVC folija
stiroestrih 3cm
betonska plošča 30cm
stiropor 20cm
zaključni sloj

obešene vlakno-cementne plošče
zračni prostor 3cm
izolacija z voalom 16cm
AB stena 20cm

213.5 prehod

debeloslojni omet 1cm
izolacija 18cm
AB stena 20cm

garaža v pogledu

zaključna pločevina
sp strop, min 11cm
IPB1 220 v naklonu

žleb, alu maska

210

145.5

2318.5

skriti žleb

10

338.90 - vmesni hodnik

fas.plošče, 38cm

42010

38

opečna kritina s tremi zarezami
Prečne letve 5/4, 4cm
Vzdolžne letve 8/5 ... zračni kanal, 5cm
Bauder UDS 3 - vodotesna ravnina, 0.3 cm
Podeskanje, 2.5cm
vzdolžne letve 8/5, spodaj tesnilo Nageldichtstreifen 2SK 90 ... zračni kanal, 5cm
Bauder PIR PLUS 160 mm (U = 0,1375 W/m2K) z integrirano sekundarno ravnino, 16 cm
Bauder Super AL-E Plus (parna zapora z robustno grobo površino
Bitumenski hitrovezoči prednamaz
Betonska plošča

Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice

naročnik:

Prizidava - novogradnja k
Lambrechtovemu domu

projekt:
vrsta projektne
dokumentacije:

PREREZ 2-2

PZI

načrt:

ARHITEKTURA

risba:

prečni prerez skozi povezavo
ZAPS-1059 Polona LIPIČNIK,
u.d.i.a.

odg. vodja projekta:
odg. projektant:

št. proj.:

ZAPS-1578 Mateja KATRAŠNIK,
u.d.i.a.

20/2017

datum: marec 2021

merilo:

M 1:100

št. risbe:

10

NOVI DEL LAMBRECHTOVEGA DOMA
opečna kritina s tremi zarezami
Prečne letve 5/4, 4cm
Vzdolžne letve 8/5 ... zračni kanal, 5cm
Bauder UDS 3 - vodotesna ravnina, 0.3 cm
Podeskanje, 2.5cm
vzdolžne letve 8/5, spodaj tesnilo Nageldichtstreifen 2SK 90 ... zračni kanal, 5cm
Bauder PIR PLUS 160 mm (U = 0,1375 W/m2K) z integrirano sekundarno ravnino, 16 cm
Bauder Super AL-E Plus (parna zapora z robustno grobo površino
Bitumenski hitrovezoči prednamaz
Betonska plošča

340.85

339.30

4
5 16
5

338.90

338.95
38

338.60

338.95

569.5

338.00
337.00

fas.plošče, 38cm
skriti žleb

fas.plošče, zračni kanal

linolej 3.5mm
estrih s talnim gretjem 6.5+5.5cm
PVC folija
stiroestrih 3cm
betonska plošča 30cm
stiropor 20cm
nadstropje: nastanitev
zaključni sloj

260

230.5
995.5

335.10

debeloslojni omet 1cm
izolacija 20cm
AB stena 20cm

LEGENDA MATERIALOV:

obstoječe stene
armirani beton
opeka
mavčno kartonske plošče
toplotna izolacija
toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
nasutje
podložni beton
rušitve

20 30 16

nov povezovalni hodnik, navezava

338.65

334.64

kaskada (fek.cev)

382.5

ASFALT
zgornji ustroj
spodnji ustroj
tamponski drobir 40cm
tampon 20cm

štokan beton 20cm
PVC folija
tamponski drobir 0-50cm
HI premaz
betonska plošča 40cm
tampon 40cm

2.50%

3,5%

1,5%

pritličje: parkirna površina pod stropom previsa in na temeljni plošči
330.50

štokan beton 20cm
PVC folija
tamponski drobir 40cm
tampon 20cm

Arhiteza d.o.o.
Bezenškova 34
SI - 2000 Maribor
info.arhiteza@gmail.com
031 304 737
031 319 668

331.50

4,22%

Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice

naročnik:

330.30

Prizidava - novogradnja k
Lambrechtovemu domu

projekt:
vrsta projektne
dokumentacije:

PREREZ 3-3

PZI

načrt:

ARHITEKTURA

risba:

prečni prerez skozi sobe na S strani
ZAPS-1059 Polona LIPIČNIK,
u.d.i.a.

odg. vodja projekta:
odg. projektant:

št. proj.:

ZAPS-1578 Mateja KATRAŠNIK,
u.d.i.a.

20/2017

datum: marec 2021

merilo:

M 1:100

št. risbe:

11

358.88

146.73

dvigalni jašek

220

- 12,5x2, MK plošča
- zvočna izolacija 15cm
- AB stena 20cm

16

R5

30 16

+4.20=335.10

324.96

25.83

28

VHOD V STOPNIŠČE Z DVIGALOM

28

28

223.35

18

414

460

2

98

1
PLIN

PLIN

40

PLIN

PLIN

16

20

PLIN

20

PLIN

100
675

PLIN

OMARICA NA FASADI

-1.50=329.00

plinska inštalacija, v območu je fasada perforirana

50

110

40

PL.=-0.60 (330.30)

18.31

-0.40=330.50
20

-0.40= 330,50

18.31

18.31

238

220

28

112.15

28

128.15

28

140.53

28

PLIN

118.3/220

28

PLIN

120

129.02

14 6

10.28

+0.8815=331.78

28

351.3
2

28

28

28

STOPNICE - VHODNI DEL
GRANITOGRES
12,62 M2

160

367.5

173.33

120

63.05

28

PLIN

100

28

PLIN

20

preboj za el.inst, 15x30

OG1

2

1

138.96

460

+1.98=332.88

1

90
210

28

18.5

100
210

120

16

ltž rešetka, l=140cm - ogrevana

1

18.5

110.02

206

347.3

20

460

+3.275=334.17

PREREZ 2-2

PLIN

PLIN

29

29

29

29

29

29
273.34

92

PLIN

PLIN
PLIN

PLIN
PLIN

preboj za dimnik, Ø20

123.31

plinska omarica

20

107.32

20

180

20

120

174

20
110

283

110

340.13
139.32

21.64

26.88

100
210

100
210

1

100
ritličja)
675 (iz p

479.04

280

206.03

690

206.03

30 16

LEGENDA MATERIALOV:

obstoječe stene
armirani beton
opeka
mavčno kartonske plošče
toplotna izolacija
toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
nasutje
podložni beton
rušitve

277.93
223.35

Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice
Prizidava - novogradnja k
Lambrechtovemu domu

132.15
128.15

16

projekt:

20

-0.60=330.30

404.5

+0.88=331.78

128.15

237.97

16

20

-0.40=330.50

Bezenškova 34
SI - 2000 Maribor
info.arhiteza@gmail.com
031 304 737
031 319 668

naročnik:

40

gres plošče
estrih 6cm
PVC folija
stiroestrih 10cm
nasutje 4cm
2 slojna HI
Betonska plošča 40cm

222

100

Arhiteza d.o.o.

367.5

460

20

18.3 18.3 18.3
18.3 18.3 18.3

+1.98=332.88
414

10.23

20

36.76 20

100
200

180
284.59

101

100

preboj za dimnik, Ø20

20

+3.27=334.17

10

20

1

+3.65=334.54

R5

SOBA 1
19,49m2
guma

+4.20=335.10

20

16
18.5
18.5

118.3/220

160

160

53

KERAMIKA R11 1CM
estrih s talnim gretjem 7cm
PVC folija
stiroestrih 8cm
betonska plošča 40cm
stiropor 10cm

18.5 18.5
18.5

100.7

STOPNICE
12.97m2
guma

120
100

linolej 3.5MM
estrih s talnim gretjem 8cm
PVC folija
stiroestrih 8cm
betonska plošča 40cm
stiropor 29cm

16

OG1

107.94

- linolej R10, 3.5mm
- debeloslojna izravnalna masa
- AB plošča 16cm

16

28

176.03

210

+4.20= 335.10

15.97

229.53

preboj za el.inst, 15x30

20

20

10

260

120
KOPALNICA 1
3,58m2
keramika

140.53

173.33

90
210

28

20

174

vrsta projektne
dokumentacije:
načrt:

ARHITEKTURA

risba:

prikaz stopnišča
ZAPS-1059 Polona LIPIČNIK,
u.d.i.a.

odg. vodja projekta:
odg. projektant:

št. proj.:

PREREZ 1-1

PZI

ZAPS-1578 Mateja KATRAŠNIK,
u.d.i.a.

20/2017

datum: marec 2021

merilo:

M 1:20

št. risbe:

13

351.80

LEGENDA MATERIALOV:

obstoječe stene
armirani beton
opeka
mavčno kartonske plošče
toplotna izolacija
toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
nasutje
podložni beton
rušitve

340.85

OBSTOJEČ - NOVI OBJEKT
Arhiteza d.o.o.
Bezenškova 34
SI - 2000 Maribor
info.arhiteza@gmail.com
031 304 737
031 319 668

338.90 - veneccc

338.90 - venec

OBSTOJEČ - STAR OBJEKT

337.70

PREDVIDENA DOZIDAVA

Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice

naročnik:

Prizidava - novogradnja k
Lambrechtovemu domu

projekt:
vrsta projektne
dokumentacije:

331.50
330.85

PZI

načrt:

ARHITEKTURA

risba:

zahodna fasada
ZAPS-1059 Polona LIPIČNIK,
u.d.i.a.

odg. vodja projekta:
odg. projektant:

št. proj.:

ZAPS-1578 Mateja KATRAŠNIK,
u.d.i.a.

20/2017

datum: marec 2021

merilo:

M 1:100

št. risbe:

14

340,85

348,85

340,47 - VRH ab

38

340,47 - VRH ab

338,85
338.47

338,90
338.60
337.70
337.32 - VRH ab

337.70

337.32 - VRH ab

334,64

334,64

LEGENDA MATERIALOV:

obstoječe stene
armirani beton
opeka
mavčno kartonske plošče
toplotna izolacija
toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
nasutje
podložni beton
rušitve

331.50
FASADA ZAHOD

FASADA JUG

Arhiteza d.o.o.

341,85

Bezenškova 34
SI - 2000 Maribor
info.arhiteza@gmail.com
031 304 737
031 319 668

340,85

339,30

338.90

339,30

338,92

338.60

338,92

338,00

337.70

337.62

obešena fasada

Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice

naročnik:

338,00
337.62

Prizidava - novogradnja k
Lambrechtovemu domu

projekt:
P

obešena fasada

338,85
338,47

P

vrsta projektne
dokumentacije:

PZI

obešena fasada

334.64

334.64

načrt:

ARHITEKTURA

risba:

FASADE S PRIKAZOM VIŠIN
ZAPS-1059 Polona LIPIČNIK,
u.d.i.a.

odg. vodja projekta:
odg. projektant:

št. proj.:
FASADA VZHOD

ZAPS-1578 Mateja KATRAŠNIK,
u.d.i.a.

20/2017

merilo:

M 1:100

št. risbe:

16a

FASADA SEVER

datum: marec 2021

ST2: streha

- zaključni bitumenski trak
- samolepilni sloj hidroizolacije
- plošče puren FD-L - 160 mm
- parna zapora (npr. bitumenski trak)
- OSB plošče - 22 mm ( v naklonu)
- sekundarni profil, C 200
- primarni profil, IPBI 220
- paronepropustna folija
- ognjevarna GK plošča 12.5mm 2x

24

ST2: streha
70
10

izolacija 15cm

15

11.5

čelni kotnik
alu maska

6

23

41

18.5

15

zaključni kotnik

žleb za masko
alu maska
žaluzije

IPB1 220 v naklonu

C 200
izolacija 15cm
nosilni kotnik maske žaluzij

C 200

linija obstoječega
objekta in strehe;
zaključek nove strehe
je tik pod obstoječo
s HI se priključimo pod
žlebom na obstoječo
Sika kritino

C 200

sp strop, tik pod podkostr.OSB

IPB1 220 v naklonu

228

234

213.5 prehod

228

zaključni kotnik
nosilec alu maske

5

C 100, podpora OSB, raster 70cm

120

338.5

110

5 - ograja

podkonstrukcija za alu fasado, cev 60x100
110

+0.84=335.94

6

46

6

ograja

110

+1.30=336.40

+0.84=335.94

5 - odmik od obst.objekta

steklopanel,
alu sendvič, spredaj emajl.steklo
zaključni alu profil, 20cm

94

100

+4.20 = 335.10

C 200

C 200

zaključna alu pločevina

56

61

61

2.5 20 10.5 20 12

6

HI BOND + AB plošča

6

cev 150x200

C 200

IPBI 200

T4: tla

- linolej R10, 3.5mm
- debeloslojna izravnalna masa
- AB plošča v HI bond 12cm
- sekundarni profil, U 200
- primarni profil IPBI 200
- zračni prostor
- topolotna izolacija steklena volna 20cm
- parna zapora
IPBI 200
- fermacell plošče - obešene
- zaključni sloj

OPIS FASADE
Zastekljena alu fasada objekta kot
npr. Schüco FWS 50, na nosilni
kovinski konstrukciji, velikosti
2140x1140cm.
Fasado sestavljajo:
- zasteklitve okenskih delov prostorov
objekta (med parapetom in spuščenim
stropom) iz prosojnega stekla, v
katere so vstavljena okna
- zasteklitve parapetnih delov
prostorov, iz steklopanelov
- zunanje žaluzije na elektro pogon
- vsi vogali so iz alu pločevine in
topolotne izolacije

IPBI 220
zaključna alu pločevina

C 200 v IPBI 200

T4: tla

LEGENDA MATERIALOV:

obstoječe stene
armirani beton
opeka
mavčno kartonske plošče
toplotna izolacija
toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
nasutje
podložni beton
rušitve

Arhiteza d.o.o.

izolacija 5cm in ploč.obloga

25

30

izolacija 5cm in ploč.obloga

50

Bezenškova 34
SI - 2000 Maribor
info.arhiteza@gmail.com
031 304 737
031 319 668

330.80 - vrh asfalta

330.80

Lambrechtov dom Slovenske Konjice
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GK stena v pogledu

Prizidava - novogradnja k
Lambrechtovemu domu

projekt:
vrsta projektne
dokumentacije:

PZI

načrt:

ARHITEKTURA

risba:

FASADNI PAS ZASTEKLJENE
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ZAPS-1059 Polona LIPIČNIK,
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SANITARIJE

SOBA
LEGENDA MATERIALOV:

obstoječe stene
armirani beton
opeka
mavčno kartonske plošče
toplotna izolacija
toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
nasutje
podložni beton
rušitve

spodaj zaključni profil
maltna zaokrožnica po sistemu
kot npr.Mapei, Sika, radij min.2.5cm

tipska zaokrožnica linolej,
radij min 2.5cm

Arhiteza d.o.o.

zvočno izolativni stik stena-estrih
tesnilni trak
dilatacijska fuga v estrihu

Tlak kopalnica
- maltni dvokomponentni epoksi
- estrih s talnim gretjem 6.5cm
- sistemske plošče 5.5cm
- folija
- zvočna zaščita 3cm
- AB plošča 20cm
- izolacija 28cm
- zaključni sloj

Tlak sobe
- maltni dvokomponentni epoksi
- estrih 6.5cm
- sistemske plošče s talnim gretjem 5.5cm
- folija
- zvočna zaščita 3cm
- AB plošča 20cm
- izolacija 28cm
- zaključni sloj
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LEGENDA MATERIALOV:
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obstoječe stene
armirani beton
opeka
mavčno kartonske plošče
toplotna izolacija
toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
nasutje
podložni beton
rušitve
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