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1.4.1. Tehnični opis 
 
1.4.1.1. SPLOŠNO 
 
Obravnavana dozidava bo objekt namenjen izobraževanju oziroma varstvu predšolskih otrok. Gre za dvo 
oddelčni vrtec z dodatnim prostorom. Dozidava bo locirana na zemljišču s parcelno št. 75/1, k.o. Ivanjkovci.  
Objekt bo klasične, zidane izvedbe, z dvokapno streho naklona 15°, pravokotne tlorisne oblike bruto tlorisne 
površine 15,50 m X 17,80 m z teraso krito s prosojnim nadstreškom na SV strani v velikosti 2,92 m x 18,00 
m ter teraso na SZ strani v velikosti 2,00 m x 6,20 m. Skupna neto tlorisna kvadratura znaša 214,57 m2 ter 
terasi 1 in 2 z nadstreškom 72,89 m2. Vrtec bo pritličen. V obravnavan objekt bo izveden en vhod na severo 
zahodni strani iz novih urejenih parkirišč ter en vhod, ki bo povezoval dozidavo z obstoječo osnovno šolo in 
vrtcem. 

 
1.4.1.2. ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA 

 
Opis lokacije objekta in obstoječe stanje 
 
Dozidava se nahajata na zemljišču s parcelna št. 75/1, k.o. Ivanjkovci . 
Vrtec se poveže z obstoječo osnovno šolo preko obstoječega preboja ter se nanjo tudi vsebinsko naveže. 
Preboj, ki bo služil kot povezava med osnovnim objektom ter dozidavo je že obstoječ.  
Dozidava ima prav tako predvideni samostojni vhod, ki bo na SZ strani dozidave. Novi vhod bo pokrit s 
prosojno streho.  
 
Namembnost objekta  
Objekt je namenjen vzgojno izobraževalni dejavnosti in sicer gre za dozidavo stavbe za izobraževanje – 
vrtca k že obstoječi osnovni šoli Ivanjkovci.  
 
Opis oblikovne podobe objekta 
Dozidava bo pritlične in zidane izvedbe. Dozidava je pravokotne tlorisne zasnove bruto tlorisne površine 
15,50 m X 17,80 m. Dodatno se k dozidavi priključijo še dve pokriti terasi s prosojno streho ter dodatni barvni 
elementi zaščitnih ograj. Objekt dozidave je smiselni podaljšek že obstoječe osnovne šole in vrtca Ivanjkovci. 
Arhitekturni koncept se  zgleduje po že obstoječem osnovnem objektu, obenem pa kaže prvine sodobne in 
trajnostne arhitekture.  Pokrite terase z dodanimi barvnimi elementi ograj kažejo na temeljno funkcijo 
objekta, saj poudarijo, da je to objekt namenjen izključno igri in živahnosti otrok.  
Objekt bo klasične, zidane izvedbe, z dvokapno streho naklona 15° ter napušči 50,0 cm. Terase bodo pokrite 
s prosojno streho min. 2% naklona.  
 
Programsko funkcionalna zasnova objekta  
Prostori so razporejeni glede na konfiguracijo terena ter obstoječe možnosti širitve obstoječega objekta 
osnovne šole. Na severovzodnem delu objekta sta dve igralnici, ki imata dodatne  igralne površine na 
zunanji pokriti terasi. Preko centralnega hodnika, ki obenem služi kot garderobni prostor se dostopa do 
dodatnega prostora za igro otrok ter sanitarij za otroke. Tudi dodatni prostor za igro otrok ima svojo pokrito 
teraso, ki se odpira proti jugozahodu. Dozidava ime zraven omenjenih prostorov tudi pralnico z garderobo za 
zaposlene. Prav tako so predvidene zunanje sanitarije ter shramba za zunanja igrala, ki so vključena v sam 
objekt dozidave.  
 
Delitev glede na namen uporabe:  
A: sklop igralnic s sanitarijami in spremljajočimi prostori ter terasami 
B: servisni prostori - pralnica 
C: tehnični prostori 
D: komunikacije 
 

1.4.1.3. UREDITEV OKOLJA 

 
Lokacija ter dostop do objekta 
Dozidava se nahajata na zemljišču s parcelna št. 75/1, k.o. Ivanjkovci. Uvoz na obravnavano zemljišče je 
obstoječ iz zemljišča s parc. št. 384/22 k.o. Ivanjkovci.  
Priključek na občinsko cesto je obstoječ in se s predvidenim posegom ne spremeni. Obstoječa gramozirana 
cesta se asfaltira. Uporabijo se obstoječa parkirišča , prav tako pa se doda nekaj novih PM, ki so namenjeni 
predvsem zaposlenim vrtca ter staršem otrok vrtca. 
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Zunanja ureditev / igrišča 
V sklopu zunanje ureditve se pred pričetkom del v celoti odstranijo vse tlakovane površine in zasaditve na 
območju kjer je predviden novi vrtec. Prav tako se odrine del zemljine v južnem delu, ki se ustrezno deponira 
na gradbiščni deponiji ter se hrani za kasnejšo finalno ureditev platoja za igrala.  
 
Okrog objekta se izvede panelna ograja višine 120,0 cm (del ograje se obnovi, del se izvede na novo), 
uredijo se otroško igrišče - igrala. Uvoz za starše je na obstoječa parkirišča osnovne šole in telovadnice. 
Uredi se dodatni novi vhod in dovoz za starše otrok vrtca.  
 
Dozidava vrtca bo umeščena ob objekt osnovne šole in vrtca Ivanjkovci ter se bo z njim neposredno 
povezala na SZ delu kompleksa šole (sedanji pomožni vhod/izhod).  V sklopu gradnje se bodo na novo 
uredila zunanja igrišča ter igrala za otroke. Teren južno ob objektu se strmo dviga tako, da bo del 
novogradnje deloma zasut. Teren severno od objekta (proti telovadnici) pa se v času gradnje izravna  in se 
izvede nov plato, ter se tako pridobi dodatne igralne površine. Novo nastali plato bo podaljšek novih teras. 
Igralne površine so razdeljene na dve coni -  aktivna cona in izobraževalna cona. Pred igralnicami je cona 
namenjena aktivnostim z ravnotežnimi igrali, ob robu proti šoli pa je cona namenjena izobraževanju na 
prostem. Dodatna zunanja igralna površina se ureja na severni strani objekta. Igrišča se zatravijo, na igriščih 
se montirajo nova igrala, pod igrali (ki imajo takšno zahtevo) se montira gumjasta podloga. 
 

 
1.4.1.4. KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA IN MATERIALI  
 
Nosilna konstrukcija objekta je predvidena AB v kombinaciji z opeko. Konstrukcija se izvede na pasovne 
temelje. Strešna konstrukcija klasične lesene izvedbe. Streho bo simetrična dvokapnica naklona 15°.  

 

 Temelji 
Temelji obravnavanega objekta so zasnovani kot pasovni temelji dimenzije 60,0 cm x 80,0 cm.  
Zunanja terasa in vhodi v objekt so izvedeni kot AB plošča deb. 15-20 cm z robnim temeljem širine 
20,0 cm. Globina robnega temelja je do kote -80,0 cm pod nivojem zmrzali. 
 

 Zidovi, strop 
Zunanji nosilni zidovi so zidane izvedbe, debeline 30,0 cm - porotherm. Notranji nosilni zidovi so prav tako 
zidani, debeline 25,0 cm, po potrebi obloženi s protizvočno oblogo, notranje predelne stene so montažne, 
debeline 12,5 cm.  
Strop pritličja je AB izvedbe, debeline 18,0 cm in je obložen s 40,0 cm toplotne izolacije. 

 

 Streha, strešna konstrukcija 
Strešna konstrukcija je lesena, naklona 15°, krita s trapezno pločevino. Predvideni napušči so 50,0 cm. 
Odvodnjavanje meteornih vod je z žlebovi in vertikalami.  
 
 

 Talne konstrukcije 
Tlaki na terenu so plavajoči estrih. Talna toplotna konstrukcija v pritličju je iz ekstrudiranega polistirena, 
debeline 10,0 cm (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 (pralnica,) morajo biti nedrseče, 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), pralnici in v shrambi za zunanja 
igrala se izvede keramika. V hodniku se izvede visoko kvalitetna in odporna obloga kot je na primer vinil. V 
igralnicah pa se predvideno izvede parket ali vinil v enaki izvedbi kot na hodniku.  
Vsi tlaki se proti steni zaključujejo s tipskim zaokroženim profilom. 
 
Stene v igralnicah in garderobah morajo biti do 1,20 m 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 
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neprepusten.  
V prostorih za otroke morajo biti vsi vogali do 1,20 m 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 dodatnem prostoru za igro otrok morajo biti stene in vogali od tal do najmanj 160cm nad tlemi zavarovani z 
oblogo, ki blaži morebitne udarce.  

 

 Stavbno pohištvo 
Vsa vhodna vrata in vrata v vetrolovu morajo biti 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, troslojna. Okna in zunanja vrata morajo biti v PVC, pasivni izvedbi (U= pod 
1,0kW/m2 ) in montirane v ral izvedbi. Zunanje okenske police so pločevinaste v barvi po izboru projektanta, 
notranje so iz PVC, barva je po izboru projektanta.  
Vsa zunanja vrata in okna so v PVC izvedbi, barva je po izboru projektanta oz. potrebno uskladiti z 
obstoječimi okni na šoli.  
 

 Ograje teras ter visoka panelna ograja okrog igral ter objekta 

 Ograje teras so nizke, višine 50,0 cm. Izdelane so iz umetne mase v treh različnih barvah, ki 
poudarijo igrivost in živahnost vrtca.  
Ograje na opornih zidovih so višine 100,0 cm ter se barvno uskladijo z ograjami teras.  
Ograja okrog vrtca ter igral je visoka panelna ograja, višine 120,0 cm.  
 

 Hidroizolacija 
Horizontalna in vertikalna hidroizolacija mora biti  izvedena z varjenimi bitumenskimi trakovi, ki se varijo na 
očiščeno betonsko površino.  Površina za izolacijo mora biti brezhibno gladka.  Pred izvedbo hidroizolacije je 
potrebno izvesti premaz z ibitolom oz. enakovrednim materialom. 
Vertikalna termo izolacija je zaščitena s sistemom „tefond“ ali podobnim materialom. 

 

 Drenaža objekta 
Drenaža za odvod podzemnih in nadzemnih meteornih vod se izvede po celotnem obodu novega objekta in 
prečno čez objekt. Drenaža se izvede z drenažnimi cevmi fi10 cm in zasipom s porozno frakcijo čez cevi ter 
položitvijo zaščitnega filca -  geotekstilno filtrsko tkanino.  
Dno cevi mora biti na najvišji točki minimalno 15,0 cm višje od najnižje točke temeljev. 
Drenažna cev se polaga na betonsko posteljico.  

 
 
1.4.1.5. INŠTALACIJE 
 
Pred pričetkom del na gradbišču morajo biti identificirane obstoječe instalacije, pregledane in jasno 
označene, ter po potrebi zaščitene. Upoštevati projektne pogoje in soglasje pristojnih upravljavcev. 
 

 Ogrevanje 
Ogrevanje je obdelano v Načrtih strojnih inštalacij in strojne opreme. 

 

 Prezračevanje 
Je obdelano v strojnih inštalacijah. 

 

 Vodovodna inštalacija 
 
Priključek na javno vodovodno omrežje je obstoječ. V zunanjem vodomernem jašku je vgrajen vodomer 
DN80. Za sanitarne in protipožarne potrebe objekta (obstoječe in dozidava) zadostuje obstoječi vodomer DN 
80. 
Vodovod je obdelan v Načrtih strojnih inštalacij in strojne opreme. 

 

 Kanalizacija 
 
KOMUNALNE ODPADNE VODE:  
Fekalne vode se speljejo v javno kanalizacijsko omrežje. 
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METEORNE VODE  
Padavinske vode s strehe predstavljajo čisto meteorno vodo in se preko peskolovov vodijo v ponikovalnico. 
Odvodnjavanje urejenih zunanjih površin se speljejo preko cestnih požiralnikov v ponikanje. Meteorne vode 
iz dovoza ne smejo odtekati na javno površino 
Kanalizacija je obdelana v Načrtu zunanje ureditve. 

 

 Električna inštalacija 
Priključni vod je obstoječ. Obravnavana dozidava se naveže na obstoječi priključek. Instalacije so obdelane 
v načrtih električnih inštalacij in električne opreme. 
 

 Telekomunikacije 
 
Priključni vod je obstoječ. Obravnavana dozidava se naveže na obstoječi priključek. Telekomunikacija je 
obdelana v Načrtih elektro inštalacij in elektro opreme. 

 

 Toplotna zaščita 
Je obdelana v elaboratu gradbene fizike. 

 

 Požarna zaščita 
Je obdelana v študiji požarne varnosti. 
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1.4.2. POPIS PROSTOROV 
 

PREGLED NETTO KVADRATUR: PRITLIČJE  

OZNAKA PROST. PROSTOR FINALNI TLAK 
NETO 

KVADR. m2 

SVETLA 
VIŠINA 
PROST. 

P01 Vetrolov  keramika 5,40 3,00 

P02 Hodnik + garderobe  vinil  41,88 3,00 

P03 Igralnica 1  parket 42,19 3,00 

P04 Igralnica 1 parket 42,19 3,00 

P05 Dodatni prostor za igro otrok  parket 40,13 3,00 

P06 Sanitarije  keramika 18,44 3,00 

P07 Pralnica z garderobo  keramika 9,39 3,00 

P08 Zunanje sanitarije  keramika 4,76 3,00 

P09 Shramba za  zunanja igrala keramika 10,19 3,00 

  SKUPAJ ∑   214,57   

 
ZUNANJE TERASE 

Samorazlivna 
EPDM guma 72,89 

 

 
SKUPAJ ∑ 

 
287,46 

  
 

NETTO KVADRATURE:  ∑ (PRITLIČJE) = 214,57 m2 + terase 72,89 m2 = 287,46 m2 

 

 
  


