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1.1 NASLOVNA STRAN  
 1. NAČRT ARHITEKTURE 

 
INVESTITOR: OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, PODČETRTEK 

 
 OBJEKT: UREDITEV ZGORNJE ETAŽE VRTCA PODČETRTEK  
 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA Projekt za izvedbo (PZI) št. 8122/16/PZI  
 ZA GRADNJO: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI, REKONSTRUKCIJA 

 
 PROJEKTANT: IBT SPI d.o.o. Trbovlje, Gimnazijska cesta 16, 1420 TRBOVLJE 
 

                       Direktor:                                                   
                     Jernej Jevševar 
                                                                                  Žig, podpis:  

ODGOVORNI PROJEKTANT:  
                     Polona ŽILNIK 
                    univ.dipl.inž.arh.                     ZAPS A-1264  

Osebni žig, podpis:  
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:  

                      Polona ŽILNIK                      univ.dipl.inž.arh.                     ZAPS A-1264                
Osebni žig, podpis:  

 ŠTEVILKA NAČRTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:                               A-8122/16/PZI, IBT SPI d.o.o. Trbovlje, junij 2016 
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1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE  
  

1.1 Naslovna stran načrta 
1.2 Kazalo vsebine načrta 
1.3 Tehnični del 
1.3.1 Tehnično poročilo  
1.4 Predračunski elaborat – popis del 
1.5 Grafične priloge    
1.5.01 Tloris mansarde                                      M1:50 
1.5.02 Prerez B-B                                              M1:50 
1.5.03 Prerez C-C                                              M 1:50 
1.5.04 Tloris strehe                                            M 1:100 
1.5.05 Sheme oken in vrat                                 M 1:75 
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1.3 TEHNIČNI DEL  
 1.3.1  Tehnično poročilo 
 UVOD  
Vrtec Podčetrtek je bil zgrajen v aprilu 2011. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje Upravne enote Šmarje pri Jelšah št. 351-681/2008-13 
z dne 26.11.2008 za gradnjo Vrtca Podčetrtek na parcelah št. 198/7 in 202 k.o. Podčetrtek, ter  sprememba gradbenega dovoljenja Upravne enote Šmarje pri Jelšah št. 351-285/2011-5 z dne 14.04.2011 za dodatno podkletitev Vrtca Podčetrtek. 
Dne 30.5.2011 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje otroškega vrtca s pokritimi parkirišči, 
zunanjo ureditvijo in preureditvijo prostorov v delu kleti in pritličja OŠ za potrebe vrtca in osnovne šole št.351-306/2011-10. 
 Po izgradnji vrtca sta se parceli št. 198/7 in 202 k.o. Podčetrtek združili v eno parcelo št. 202/1 
k.o. Podčetrtek, kar je razvidno iz zgodovinskega izpiska iz zemljiške knjige z dne 16.5.2016. (glej prilogo v vodilni mapi,  poglavje 0.11) 
 Obstoječi vrtec je nepravilne tlorisne oblike, max. tlorisnih dimenzij 46,19 x 31,74 m, s svojo zasnovo se maksimalno prilagaja terenu ter dani obliki parcele. Omejen je z obstoječo OŠ na 
J in JV strani ter občinsko cesto na S in Z strani, ki vodi do športnega stadiona.  
Višinski gabariti objekta so klet, pritličje in neizkoriščena mansarda. Funkcionalno je obstoječi vrtec v celoti umeščen v pritlično etažo. 
V kleti je kurilnica za potrebe OŠ in vrtca, zalogovnik, pomožni prostori: delavnica, shrambe, parkirne površine.  V osrednjem delu kleti je prehod iz parkirišča do vertikalne komunikacije (stopnice in dvigalo), 
ki vodijo iz kleti v pritličje in v mansardo.   
Objekt je bil v osnovi zasnovan tako, ob morebitni potrebi po dodatnih prostorih, v prihodnosti omogoča izkoristek mansardnih prostorov.  
Mansarda otroškega vrtca, ki je predmet posega predstavlja podstrešje v dimenzij neto površine cca 760 m2. Od tega izdelano stopnišče z dvigalom ter dva prostora za klimate v 
skupni neto površini 112,65 m, ostale površine v mansardi predstavljajo neizkoriščeno podstrešje.  
Streha je dvokapnica, os slemena se glede na tlorisno obliko trikrat zalomi, na SV strani je nad vhodom izvedena frčada. Glavni naklon strehe je 18°, enak naklonu strehe na delu obstoječe 
OŠ. Del strehe nad sredinskim, lomljenim delom, na območju frčade pa je v naklonu 16,81° in 14,81°. Vgrajena so okna in v streho strešna okna, ki omogočajo naravno osvetlitev in naravno prezračevanje. 
 V mansardo vodi izdelano stopnišče ter dvigalo. 
V mansardi so že izvedene ločitve požarnih sektorjev, skladno s požarno zasnovo izdelano za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt vrtec.  
Vsa komercialna imena so navedena kot referenca za doseganje kvalitete.   
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OPIS PREDVIDENEGA STANJA  
 
Investitor ima potrebo po dodatnih prostorih, zato se neizkoriščena mansarda izdela v 
uporabne prostore za namene vzgoje in izobraževanja.  Zunanjost objekta ostaja nespremenjena. Prav tako niso predvideni nobeni posegi na 
priključke na javno gospodarsko infrastrukturo.    
FUNKCIONALNA IN PROSTORSKA ZASNOVA: 
 OBSTOJEČI PROSTORI  - že izdelano: 

- Stopnišče z dvigalom  32,50 m2 - Prostor za klimate  44,60 m2 
- Prostor za dodatni klimat 35,65 m2  

SKUPAJ OBSTOJEČI PROSTORI  112,75 m2  NOVI PROSTORI: 
1 igralnica              124,00 m2 2 garderobe      7,40 m2 
3 sanitarije dečki       9,50 m2 4 sanitarije deklice    8,75 m2 5 hodnik      7,40 m2 
5a hodnik      7,90 m2 6 kabinet   13,00 m2 
7 kabinet     8,00 m2 8 hodnik    20,35 m2 9 sanitarije M   11,00 m2 
10 sanitarije Ž     6,80 m2 11 čistilka      3,75 m2 
12 čajna kuhinja     4,50 m2 13  hodnik    31,40 m2 14 pisarna/arhiv   14,50 m2 
15 pisarna   13,70 m2 16 pisarna/arhiv   19,70 m2 
17 večnamenski prostor  78,40 m2 18 tehnični prostor  33,00 m2 19   dodatni klimat   28,55 m2 
 SKUPAJ NOVI PROSTORI           451,60 m2 
 SKUPNA UPORABNA POVRŠINA MANSARDE 564,35 m2 
 
20 neizkoriščena površina pod nizko strešino  196,20 m2  Neizkoriščena mansarda vrtca se izdela v izkoriščeno mansardo z uporabno površino 564,35 m2. Uporabna površina celotnega objekta se poveča za 451,60 m2 (112,75 m2 
mansarde je bilo ob izgradnji vrtca že izdelano za potrebe vrtca) 
 Dostop do  mansarde je zagotovljen z izdelanim stopniščem in dvigalom.  
Streha je že izdelana ustrezno izolirana, vgrajena so strešna okna, ki omogočajo naravno ostvetlitev. V dveh prostorih (prostor 14 in 16), kjer ni vgrajenih strešnih oken, bo izvedena 
ustrezna umetna osvetlitev ter prezračevanje, ta dva prostora ne bosta namenjena stalnim 
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delovnim mestom, pač pa občasni prisotnosti zaposlenih. Prostora bosta uporabna kot pisana 
z arhivom.  FINALIZCIJA MANSARDE  KONSTRUKCIJSKE SESTAVE TLAKOV 
 T5– tlak v mansardi 

- izravnalna masa, lepilo, PVC – predmet finalizacije prostorov 
- armirani estrih      7 cm - PE folija  
- toplotna izolacija     5 cm - AB plošča                                   20 cm 
- spuščen strop – kot npr. knauf  T5– tlak v mansardi – mokri prostori - keramika    1cm - lepilo, izravnalna masa in HI  
- armiran estrih   5,5cm - toplotna izolacija  5,5cm 
- hidroizolacija 
- AB plošča                                   20 cm - spuščen strop - knauf  T5/a– tlak v mansardi – stopnišče - obstoječe 
- PVC 3mm - armirani estrih      6 cm - PE folija  
- toplotna izolacija     5 cm - AB plošča                                   20 cm  S1 – streha – obstoječe 
-      lahka pločevinasta kritina s posipom 
-      letve 5/3 cm -      zračni prostor - kontra letve     
-      sekundarna kritina      -      toplotna izolacija              25 cm -      parna zapora  
-      knauf plošče na podkonstrukciji      

AB zunanji zid – obstoječe 
- AB zid 20 cm 
- toplotna izolacija 15 cm - osnovni premaz - silikatni zaključni omet 
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FINALIZACIJE 
 
FINALNI TLAKI 
 V novih sanitarijah je predvidena izvedba keramike (protizdrsna, A kvalitete, dimenzije 30/30 ali več, izvedba zaokrožnic). 
V ostalih prostorih je finalni tlak PVC debeline 2,00 mm v roli (kot npr. Eternal, Forbo), 1x nanos izravnalne mase do 3 mm, 100% lepljenje in opasovanje v prostor s specialnim 
disperzijskim mikroarmiranim lepilom. Izbor talne obloge skladen s SIST EN 649:2011. Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: - debelina vrhnjega sloja debeline 0,70 mm 
 - ognjeodpornost po EN 13501 (Bfl-s1) 
 - točkovna odpornost na odtis po EN 433 (po 2,5 h) manjša od 0,05 mm 
 - dimenzijska stabil.po EN 434 (manj kot 0,1%) 
 - protizdrstnost po EN 13893 (razred R10) 
 - točkovna obremenitev po EN 433 (traffic 0,10 mm) 
 - odpornost na obrabo po EN 660-1 (grupa T) 
 - enostavna za vzdrževanje in čiščenje 
 - odporna na praske  
 - sposobnost prevajanja toplote po EN 12524 
 - antistatična 
 - polaganje na zaokrožnico brez protiprašnega roba višine 10 cm, dobava varilne vrvice in vroče 
varjenje spojev. Podložni PVC profil zaokrožnice R=2,5 cm  
 
Pred izvedbo finalnih tlakov je potrebno ustrezno pripraviti podlago.  V mokrih prostorih (nove sanitarije) je predvidena odstranitev obstoječih tlakov in izvedba tlaka 
v sestavi, ki je opisana v prejšnjem poglavju.   
STENE   Po projektu je predvidena odstranitev nekaterih sten ter izvedba novih (izvedba iz 
plinobetonskih zidakov ali MKP sistema – glej popis del).   
Oplesk vseh betonskih površin zidov in nosilcev je predviden s poldisperzijsko pralno barvo (kot npr.LATEKS) za notranje površine v barvi po izbiri projektanta in investitorja. Celotno površino je potrebno predhodno pobrusiti, kitati po potrebi, fino zagladiti, očistiti, impregnirati z 
razredčeno poldisperzijsko barvo ter 2x finalno opleskati.  
Oplesk sten, stropov in oblog iz mavčno kartonskih plošč je predviden z visoko pokrivno disperzijsko pralno barvo na osnovi vodne disperzije polimernih veziv (kot npr. JUPOL GOLD), s predhodnim čiščenjem podlage, preddeli in prenosi, barva po izbiri projektanta. Faza pleskanja so sledeče: 
 - akril emulzija (razredčena z vodo 1:1) 
 - 1x notranji kit - po potrebi 
 - 2x končni premaz 
 Finalna obloga sten v mokrih prostorih je keramika (dimenzije 20/30cm ali več, A kvalitete.   
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STAVBNO POHIŠTVO 
 Strešna okna so obstoječa. 
Predvidena je vgradnja notranjih senčil (kot npr. VELUX) za strešna okna dimentije 88/140cm. Tip senčla po izbiri projektanta.   
Vrata so iz ALU okvirjev, vratna krila so v laminatni izvedbi, montirana so samozapirala, okovje je tipsko za tovrstne objekte, montirana je tesnilna guma, barva vratnih okvirjev in kril je po izbiri 
projektanta. Pred pričetkom del je preveriti dimenzije in število vrat na mestu samem. Zagotovljena mora biti zvočna izolativnost po DIN 52210.  
Požarna vrata imajo jeklen okvir, protikorozijsko zaščiten, prašno barvan okvir, barva po izbiri projektanta, požarna odpornost po shemah, so dimotesna, opremljena s tremi nasadili, 
ključavnica, samozapiralo, sistemska ključavnica. Požarne zahteve imajo prednostno funkcijo pred kontrolo pristopa. Pred pričetkom del je preveriti dimenzije in število vrat na mestu samem.  
Vsa vrata morajo imeti vgrajen sistem, ki onemogoči preščipanja prstkov (vgradnja ustrezne zaščitne opreme).  
 V prostorih 3,4,9,10,11 je predvidena vgradnja pregradnih sten. 
 Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten v sanitarnih prostorih je iz kompaktnih plošč debeline 15 mm (kot npr. MAX stene) skupno z dobavo in montažo vrat v stene iz istega 
materiala. Plošče so opremljene s tipskim nerjavečim okovjem, veznim materialom in sanitarno steno.  
Panel višine 185,0 cm in 105,0 cm se od tal dvigne za 15,0 cm s kovinskimi nosilčki Ø 10 mm (kot npr.INOX), podnožje Ø 50 mm, ki se pritrjuje v tla. Vrata so opremljena s tečaji, obojestransko kljuko ter zapahom z notranje strani in možnostjo odpiranja od zunaj. Na zgornji strani se panel 
vpne v kovinska držala 10/5 cm (kot npr. INOX), ki so pritrjena na nosilno cev Ø 30 mm (kot npr. INOX). Pri steni se panel vpne v kovinska držala 10/6,5 cm (kot npr. INOX) - 3x po višini, ki se 
pritrjujejo v steno. Pred pričetkom del je preveriti dimenzije na mestu samem. Vsa vrata morajo imeti vgrajen sistem, ki onemogoči preščipanja prstkov (vgradnja ustrezne zaščitne opreme).   
Glej tudi sheme oken in vrat ter popise.   OPOMBE  

- V bližini vseh obstoječih instalacij in napeljav vsa dela izvajati s povečano pazljivostjo.  
- Za vse preboje in oslabitve a.b. konstrukcije, ki niso določene v PZI  načrtu gradbenih konstrukcij, je potrebno  pridobiti pisno soglasje  projektanta-statika.  
- Vse eventualne nejasnosti in spremembe je potrebno pred izvedbo  uskladiti s projektantom.  - Izvajalec mora poleg načrtov upoštevati tudi ostale načrte (elektro načrte,ogrevanje in 

prezračevanje je obdelano v načrtu strojnih instalacij, gradbeni del v gradbenem načrtu). 
- Glej tudi popise del v arhitekturnem delu projekta in načrta elektro instalacij ter strojnih instalacij (vključno s popisi). 
- Pred in med izvedbo je potrebno kontrolirati in potrditi vse obstoječe dimenzije. - V primeru, da se dejansko stanje razlikuje od projektiranega, je potrebno o tem pred izvedbo obvestiti projektanta. 
- Posebno pozornost nameniti delom, ki pred gradnjo niso bili razvidni.  
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 ZAKLJUČEK 
 Do objekta je omogočen dostop vsem gasilskim in intervencijskim  vozilom. Vse med gradnjo 
poškodovane površine je po zaključku gradnje obvezno vzpostaviti v prvotno stanje.  
Vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne ateste. 
Za vsako spremembo, ki jo predlaga izvajalec zaradi tehnologije izvajanja, mora predložiti 
investitorju ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje varnost in kvaliteto rešitve. 
Ostali podatki so razvidni iz grafičnega dela načrta. 
 
 Trbovlje, junij 2016                           Odgovorni vodja projekta: 
                    Polona ŽILNIK, univ.dipl.inž.arh.                                  
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1.4 PREDRAČUNSKI ELABORAT – POPIS DEL 
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1.5 GRAFIČNE PRILOGE  
                    


