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2. TEHNIČNO POROČILO 

 

0. SPLOŠNA NAVODILA : 

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT 

JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN 

MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI 

ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE. 

 

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST 

IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI 

PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR. 

 

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE 

TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT 

ARHITEKTURE. 

 

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA 

IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE 

IN INVESTITOR. 

 

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V 

POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, 

NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI 

POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHIŠTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO 

PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR. 
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1. ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

Obstoječa čistilna naprava Godovič je postavljena na parceli št. 1143/14, dostop poteka po poti na 

parceli št. 1143/24 preko parcele št. 1143/27. 

Čistilna naprava je tlorisne dimenzije 14,50 × 11,15 m in je bila zgrajena leta 1981, za gradnjo je bilo 

izdano gradbeno dovoljenje št. 351-57/76 z dne 28.7.1980. 

Sestoji se iz sledečih prostorov: 

DOSTOPA DO BAZENOV=22,63 m
2
 

PISARNE=7,85 m
2
 

GRABLJE=42,50 m
2
 

BAZEN ˝A˝=42,50 m
2
 

BAZEN ˝B˝=28,00 m
2
 

BAZEN ˝C˝=16,00 m
2
 

Čistilna naprava je zgrajena iz armiranega betona, opečnih zidakov, ostrešje je leseno, kritina je betonska 

v rdeči barvi, stavbno pohištvo pa je leseno, kleparski izdelki pa so iz pocinkane pločevine. 

Mehansko čistilna naprava Godovič je sestavljena iz sledečih tehnoloških sklopov: 

dotočna kineta z rešetko z ročnim čiščenjem 

vstopno črpališče z dvema polžjima črpalkama 

primarni usedalnik 

oksidacijski bazen s površinskim aeratorjem 

naknadni usedalnik s črpalko za recirkulacijo mulja.  

Iztok je speljan v vrtačo na jugozahodnem delu čistilne naprave. 

V obstoječem objektu ni mogoče izvesti povečanja čistilne naprave za 500 PE, zato se poleg obstoječe 

predvidi nova KČN za 2 × 500 PE. Po izgradnji se obstoječa ČN poruši. Rušenje obstoječe KČN ni 

predmet tega projekta. 

 

1.1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 

Nameravana gradnja se nahaja v Godoviču na južnem delu obrtne cone, katera se ureja z OPPN 

Industrijska cona Godovič. Nahaja se v enoti urejanja prostora (EUP) GO 6/1-IP ter v urejevalni enoti z 

oznako UE 10. 

Komunalna čistila naprava je namenjena čiščenju odpadnih voda z nizko obremenjeno aktivacijo z 

odstranjevanjem dušikovih spojin s sistemom nitrifikacije, denitrifikacije. Čistilna naprava je sestavljena 

iz čistilnega jaška (peskolov), predhodnega mehanskega čiščenja, dveh vzporednih bioloških reaktorjev 

in aerobna stabilizacija blata.  

Sestavljena je iz podzemnega dela tlorisne dimenzije 12,10×11,65 m in pritličja 11,90×14,25 ter 

nadstrešek nad vhodom 1,15×2,85 m. Kota pritličja je na koti 569,00 n.m. Najvišja točka pa je na koti 

575,753. Največji zunanji gabariti so 13,05 × 14,25 m nadzemni del, podzemni del pa 12,10 × 11,65. 

Streha je dvokapna z naklonom 30°, sleme je orientirano v smeri SZ-JV. 

1.2. LOKACIJA 

Nameravana gradnja se nahaja znotraj na parceli št. 1143/14 in št. 1143/27 obe k.o. Godovič. Za 

potrebe napajanja z električno energijo je potrebno izdelati nov NN razvod kateri poteka od TP na parceli 

št. Za predvideni poseg je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Predvideni objekt bo pravokotne oblike 

s koto pritličja na 569,00 n.m. 

1.3. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

Stavba je sestavljena iz črpališča, zalogovnika blata, denitrifikacijskega bazena 1 in 2 a in dveh 

nitrifikacijskih bazenov pod nivojem terena ter na nivoju terena iz treh nadstrešnic, predčiščenja, prostora 

za puhala, kontrolne sobe in sanitarij. 

 

Vstop za vzdrževalce je na nivoju pritličja in sicer en dostop na jugozahodni strani, kjer dostopamo do 

prostora predčiščenja in kontrolne sobe, ter nad nitrifikacijska bazena. Druga dva vhoda v stavbo pa sta 

izpod nadstrešnice na severozahodnem delu in sicer do prostora puhal in predčiščenja. Iz prostora 

predčiščenja so tudi dostopi do ostalih bazenov. 

Dostopna pot je obstoječa po dostopni poti na parceli št. 1143/24 na lokalno cesto LC226011 na parceli 

št. 1528. 

 

V objektu ni stalnega delovnega mesta, prostori so neogrevani.
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1.4. POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN IZVEDBO 

Izvajanje del je potrebno uskladiti z delovanjem obstoječe čistilne naprave, katera se poruši po 

dokončanju del in pričetku obratovanja nove čistilne naprave. 

2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

2.1. GRADBENE IZVEDBE 

2.1.1 OPIS ZEMELJSKIH DEL 

Za potrebe gradnje bo potrebno odstraniti obstoječo asfaltno prevleko v debelini in izdelati široki izkop za 

izvedbo podzemnega dela kleti ter predhodno prestaviti komunalno opreme. Izkop bo globine cca. 580 

cm pod koto obstoječega terena. Pod temeljno ploščo in podložnim betonom se bo izdelalo utrjeno 

nasutje s tamponom v debelini cca 30 cm, na dno gradbene jame se bo položil geotekstil, kolikor bo 

geomehanik pri izkopu ugotovil, da ne moremo doseči predvidenega modula stisljivosti. Drenaža ni 

predvidena. 

2.1.2 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL 

Stavba bo temeljena na armiranobetonski plošči debeline 40 cm. Obodne in notranje stene podzemnega 

dela so debeline 40 cm, plošča nad podzemnim delom je debeline 30 cm,stene na nivoju pritličja pa so 

debeline 20 cm. Strešna plošča je narejena v naklonu 30° je dvokapna debeline 20 cm. Predviden je 

nosilec strešne konstrukcije pod slemenom dimenzije 30×60 cm. Kvalitete betonov: 

STENE BAZENOV 

C 30/37, XC4, XA2, XF3, PV-II, Dmax 16-32mm S3 

PLOŠČE BAZENOV 

C 30/37, XC4, XA2, PV-II, Dmax 16-32mm, S3 

TEMELJNA PLOŠČA 

C 30/37, XC2, XA2, PV-II, Dmax 32mm 

ZUNANJE STENE IN STREHA 

C 30/37, XC2, XF3, PV-I, Dmax 16-32mm  

Vse monolitne AB elemente se armira z mrežno armaturo MA500/560 ali rebrasto armaturo B500B. 

Vse konstrukcije objektov na ČN se izvedejo brez klasične hidroizolacije po principu »bele kadi«, t.j. z 

uporabo vodotesnih betonov razreda omočljivosti 3 cm ter z dodatno zaščito delovnih stikov z 

nabrekajočimi tesnilnimi trakovi, nerjavečo pločevino ali drugim ustreznim specialnim sredstvom, 

polimer cementna 

2.1.3 OPIS ZIDARSKIH DEL 

Vse konstrukcije objektov na ČN se izvedejo brez klasične hidroizolacije po principu »bele kadi«, t.j. z 

uporabo vodotesnih betonov razreda omočljivosti 3 cm ter z dodatno zaščito delovnih stikov z 

nabrekajočimi tesnilnimi trakovi, nerjavečo pločevino ali drugim ustreznim specialnim sredstvom. 

Deloma je uporabljena polimer cementna 

ter v predelu cokla polimer bitumenska hidroizolacija po SIST DIN 18195, vertikalna sega do višine 50 

cm nad koto ±0.00 in je enoslojna. 

Estrihi armirani različnih debelin z minimalnim naklonom 0,5 % in minimalno debelino 4 cm. 

2.1.4 OPIS FASADE 

Fasada je narejena kot tankoslojna kontaktne fasada sestavljena iz naslednjih slojev: lepilo, toplotna 

izolacija, sidra, mrežica, prednamaz, silikonski zaključni sloj v sivi barvi po RGB 197,193,187 . Del 

fasade pa je lesen v sestavi: letve v obliki romba postavljene horizontalno 24/70 mm (kot 75°) 20 mm 

presledka med letvami, komplet z vogalnimi zaključki; LETVE 35/50 mm postavljene vertikalno; morali 

80/100 postavljene vertikalno med toplotno izolacijo, les je macesen. Del fasade pod nadstreškom na 

jugovzhodni strani je narejen kot demontažen, tako, da je mogoče skozi odprtino eventuelna zamenjava 

opreme. Odprtina je dimenzije 399×475 cm 

2.1.5 OPIS STREHE 

Streha je dvokapna z naklonom 30°. Kritina je vlakno cementna (51% cementa, 30% zraka, 12% vode, 

5% celuloze in 2% armirnih vlaken ) in je ravna. Pokrivaje je dvojno, dimenzije strešnika so 72 X 40 cm, 

barva pa je temno siva (RAL7012; RGB 80,75,73). Streha je prezračevana. Na strešinah so montirani 

točkovni snegolovi, po detajlu dobavitelja kritine. Sleme poteka v smeri SZ-JV. 
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2.1.6 OPIS KANALIZACIJE 

Objekt je priključen na ločen sistem fekalne in meteorne kanalizacije. Meteorna kanalizacije je namenjena 

odvodnji padavinske vode s strešin, fekalna pa odvodnji odpadne vode sanitarij se vodi direktno v 

čistilno napravo. Padavinske vode se strešin odvajajo s pomočjo težnostnega sistema sistem. Peskolova 

se priključita na meteorno kanalizacijo na parceli. Kanalizacija je obdelana v načrtu zunanje ureditve 

2.2. OBRTNIŠKE IZVEDBE 

2.2.1. OPIS TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA 

Stavba ni ogrevana, izolacija se izvede kot minimalna zaščita pred vremenskimi vplivi, zmrzal in pretirano 

pregrevanje v poletnem obdobju in zaradi zaščite materialov pred vremenski vplivi. Toplotna izolacija se 

izdela s kameno volno po SIST EN 13162 debeline 10 cm (streha). Obodne stene so izolirane z XPS 

polistirenom v območju stika z zemljino, oziroma minimalno 50 cm nad koto 0.00, preostali del fasade 

kjer je zaključni sloj tankoslojni omet pa z EPS polistirenom debeline 10 cm. Leseni del fasade pa ima 

toplotno izolacijo iz kamene volne srednje gostote in so enostransko kaširane s črnim steklenim voalom 

debeline 10 cm. Zunanja okna in vrata so narejena iz toplotno izoliranih ALU profilov iz toplotno 

izolacijskega stekla ter panelov. Za zaščito hidroizolacije pod nivojem terena je uporabljen XPS polistiren 

400 kPa SIST EN 13163 debeline 10 cm. 

2.2.2. OPIS ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA 

Za obravnavani objekt veljajo kriteriji, ki so določeni v TSG-1-005:2012. 

Za izvedbo ni potrebno izdelati ELABORAT ZVOČNE ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH.  

2.2.3. OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN 

Notranje pregradne stene so armiranobetonske debeline 20 cm, oziroma iz zidakov narejenih iz 

porobetona debeline 12,5 cm ter kot obloga v WC-ju je uporabljena vodoodbojna mavčno kartonska 

plošča na kovinski podkonstrukciji. 

2.2.4. OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA 

Okna so narejena iz visoko termično (termočlen politermit) izoliranih aluminijastih profilov za okna 

osnovne globine 70 mm, Uf vrednost (> =)1.50, maksimalna debelina stekla 62 mm. Odpiranja 

navznoter. Indeks zmanjšanja zvoka [dB] 48, prepustnost zraka razred 4, vodotesnost 9A, odpornost 

proti vlomu RC 3, odpornost na veter C5 / B5. Profili so prašno barvani. Okna se odpirajo vrtljivo-

nagibno, za zasteklitev se uporabi visoko selektivno steklo brez primesi železa 51/28 (44.2 mm, 

medprostor 90% ARGON 16 mm (TGI distančnik stekla) 4 mm (Ug=1,0 W/m²K). Okno je vgrajeno na 

zunanji rob ETICS fasade. Kljuke so inox. Na notranji strani okna je predvidena polica iz kamna debeline 

2 cm, na zunanji pa debeline 3 cm. 

Zunanja vrata so narejena iz visoko termično (termočlen politermit) izoliranih aluminijastih profilov za 

okna osnovne globine 70 mm,4 nasadila, Uf vrednost (> =)1.50, maksimalna debelina stekla 62 mm 

oziroma panela. Odpiranja 180°navzven. V polnilu vgrajene prezračevalne rešetke. Kjuke so inox na 

notranji strani panik kljuka po SIST EN 179. 

Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno po RAL smernicah montaže in 

sicer: znotraj paro nepropustno – kitan stik z AB konstrukcijo objekta in zaključek. Toplotna izolacija v 

gradbeni fugi med elementom in AB konstrukcijo objekta; zunaj paro propustna, vodotesna folija po 

obodu. Skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom in priključki na osnovno 

konstrukcijo. Okna so vgrajeno v zunanjo steno, sidrni material AISI 304. 

Notranja vrata so iz alu profilov ter alu polnil. 

Vrata morajo imeti najmanj tri (3) nasadila in večtočkovno zapiranje ter opremljena z omejevalci 

odpiranja in zaustavljalci. 

2.2.5. OPIS OGRAJ IN MOSTOVŽOV 

Ograje so narejene iz nerjavnega jekla AISI 316 ter za dostope do delovnih strojev skladno s standardom 

SIST EN 14122-3. Ograje so višine 110 cm. 

Mostovža sta narejena iz jeklenih profilov in nedrsečih jeklenih rešetk z velikostjo okenca 33,3×33,3 

mm (R12). Nosilni profili so HEA160. Vsi elementi so iz AISI 316. 
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2.2.6. OBDELAVA TLAKOV 

Finalni tlaki so projektirani v skladu z namembnostjo posamičnega prostora. 

Polaganje keramike: dilatacije kitane v enaki barvi kot fuga, dilatacije na 3 m in ob vratih. 

Keramika mora imeti glede na posamezne prostore protidrsnost R10, R11 in R12. Fuga je debeline 

skladno z navodili dobavitelja keramike (praviloma 3 mm). 

Vsi obložni materiali so kislino odporni. 

 primer zaključne obrobe keramike pri nadstreških  

 

2.2.7. OBDELAVA STEN IN STROPOV 

Finalna obdelave sten in stropov v prostorih je projektirana v skladu z namembnostjo posameznega 

prostora in sicer: 

Ometane (kolikor bo potrebno), popleskane z akrilno pralno barvo, z izravnavo podloge zidov, kjer se 

zadržuje osebje. Mestoma so stene obložene s keramičnimi ploščicami. Višina keramične obloge je 

minimalno 200 cm. (sanitarije) 

V kontrolni sobi in sanitarijah je sekundarni rasterski stop v rastru 600×600 mm z dnom na koti + 300 

cm.(ustreza ARMSTRONG RAL9010 MESH LAY-IN TEGULAR 14 , RB 25) 

    

2.2.8. HIDROIZOLACIJE 

Vse hidroizolacije, polimer bitumenske in polimer cementne morajo biti izdelane skladno s SIST DIN 

18195 in Pravilnikom o Zaščiti stavb pred vlago.Za hidroizolacijo ravne strehe pa je uporabljen sistem 

VEČPLASTNA SINTETIČNA STREŠNA TESNILNA FOLIJA na osnovi prvovrstnega PVC, ojačana s 

poliestrsko armaturo (SIST EN13956), BROOF(t1) debelina 2 mm. RAL 7015 

2.2.9. STREŠNE METEORNE VODE 
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Predvideno je odvodnjavanje s težnostnim sistemom za poševne strehe in z nadstreška. Za obravnavano 

področje Godovič ni uradnega podatka za intenzivnost padavin, zaradi česar je privzeta vrednost: 

intenzivnost padavin r = 300 l/s∙ha (povratna doba 2 let, trajanje padavin 5 min) faktor odvodnjavanje 

strehe ψ = 1; Izračun je skladen s standardom SIST EN 12056-3 in EN 1253. Varnosti prelivi niso 

potrebni (polkrožni viseči žleb širine 18 cm RAL 7012). 

2.2.10. KLEPARSKI IZDELKI 

Vsi kleparski izdelki so narejeni iz ALU pločevine debeline 0,7 mm barvane v RAL 7012. Ves pritrdilni 

material nosilci žlebov, kap atik in drugih elementov pa so iz inoxa AISI 304. Odtočne cevi so do višine 

200 cm nad tlemi iz ALU pločevine, nato pa iz duktilne litine v barvi RAL 7012 kot ostali kleparski izdelki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ravna kritina 

2. Letvanje 

3. Kontra letvanje 

4.Kapna deska, 150 mm x 

debelina letev 

5. Podložna letvica 5x20 mm 

6. Žlebš š= 18 cm 

7. Perforirana odkapna 

pločevina 
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STREŠNO ČELO Z VETRNO OBROBO IN UGREZNJENIM ŽLEBOM 

1. Ravna kritina 

2. Letvanje 

3. Kontra letvanje 

4. Obloga vlaknocementna 

plošča 

5. Vetrna obroba 
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ZRAČENO SLEME, POKRITO Z RAVNIMI SLEMENSKIMI 

PLOŠČAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ravna kritina 

2. Letvanje 

3. Kontra letvanje 

4. Slemenske plošče  

5. Kontra letve 30×70 /170 mm 

6. Letve 45×50 

7. Slemenska pločevina 

8. Perforiran profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOČKOVNI SNEGOLOV 6 kom/m
2
 

 

 

 

2.2.11. OPIS FINALNIH OBDELAV 
 

PROSTOR TLAK STENE STROP 

1 ČRPALIŠČE vodonepropusten 

beton, sulfatno 

odporen, epoxi 

premaz 

vodonepropusten 

beton, sulfatno 

odporen, epoxi 

premaz 

vodoneprop

usten beton, 

sulfatno 

odporen 
 

ZALOGOVNIK 

BLATA 

vodonepropusten 

beton, sulfatno 

odporen, epoxi 

premaz 

vodonepropusten 

beton, sulfatno 

odporen, epoxi 

premaz 

vodoneprop

usten beton, 

sulfatno 

odporen 
 

DENITRIFIKACIJA 1 vodonepropusten 

beton, sulfatno 

odporen, epoxi 

premaz 

vodonepropusten 

beton, sulfatno 

odporen, epoxi 

premaz 

vodoneprop

usten beton, 

sulfatno 

odporen 
 

DENITRIFIKACIJA 2 vodonepropusten 

beton, sulfatno 

vodonepropusten 

beton, sulfatno 

vodoneprop

usten beton, 
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odporen, epoxi 

premaz 

odporen, epoxi 

premaz 

sulfatno 

odporen 
 

NITRIFIKACIJSKI 

BAZEN 1 

vodonepropusten 

beton, sulfatno 

odporen, epoxi 

premaz 

vodonepropusten 

beton, sulfatno 

odporen, epoxi 

premaz 

 

 

NITRIFIKACIJSKI 

BAZEN 2 

vodonepropusten 

beton, sulfatno 

odporen, epoxi 

premaz 

vodonepropusten 

beton, sulfatno 

odporen, epoxi 

premaz 

 

 

NADSTREŠEK 2 gres keramika R12 

  

  

 

PREDČIŠČENJE gres keramika R12 

 

cokel  

100×200 mm 

 

ostali predel 

poslikan s pralno 

akrilno barvo  

vodoneprop

usten beton, 

sulfatno 

odporen 

 

KONTROLNA SOBA gres keramika R11 

 

cokel  

100×200 mm 

 

ostali predel 

poslikan s pralno 

akrilno barvo  

Sekundarni 

rasterski 

strop v 

rastru 

600×600 

mm 

 

WC gres keramika R10 Stenska keramika 

do višine 300 cm, 

ostali predel 

poslikan s pralno 

akrilno barvo  

Sekundarni 

rasterski 

strop v 

rastru 

600×600 

mm 
 

PROSTOR NAD 

BAZENOMA 

  

vodoneprop

usten beton, 

sulfatno 

odporen 
 

NADSTREŠEK gres keramika R12 

 

  

 

PUHALA gres keramika R10 cokel  

100×200 mm 

 

ostali predel 

poslikan s pralno 

akrilno barvo  
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NADSTREŠEK 3 gres keramika R12 

 

  

 

 

Barva keramike 
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3. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 

 

3.1. SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ (TLAKI, STREHE) 

 

T1 TLAK 

GRANITOGRES KISLINOODPOREN (R10, R11,R12) 200×200×8 mm 

(DILATACIJE NA 3 m, DILATACIJE KITANE Z DVOKOMPONETNO EPOXI-PU TESNILNO MASO  

 IN VRVICA ZA DILATACIJE) 

DVOKOMPONENTNA, KISLINOODPORNA, EPOKSIDNA FUGIRNA MASA 

DVOKOMPONENTNO, VISOKO ZMOGLJIVO, KISLINOODPORNO LEPILO  

ARM. CEMENTNI ESTRIH 7 cm  

AB PLOŠČA 30 cm 

 

STENE IN PLOŠČE 

STENE STIKU Z ODPADNO VODO:  

-C30/37, PV-II, XC3, XA2 Cl 0,2 Dmax 22 S3 (Sulfatno odporen cement), 

-ETAŽNE IN STROPNE PLOŠČE IN TEMELJNA PLOŠČA V STIKU Z ODPADNO VODO -ZUNANJE: 

-C30/37, PV-II, XF3, XA2 Cl 0,2 Dmax 22 S3 (Sulfatno odporen cement), 

-ETAŽNE IN STROPNE PLOŠČE IN STENE, KI NISO V STIKU Z ODPADNO VODO –NOTRANJE 

ZAŠČITENE: 

-C30/37, XC1 Cl 0,2 Dmax 22 S3  

-ETAŽNE IN STROPNE PLOŠČE IN STENE, KI NISO V STIKU Z ODPADNO VODO -ZUNANJE:    

-C30/37, XF3 Cl 0,2 Dmax 22 S3 

 

F1 FASADA 

AB STENA 20 cm 

(POLIMER BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 50 CM NAD KOTO ±0,00, oziroma nad stikom z 

zemljiščem) 

XPS 10 cm (COKEL) OSTALI DEL EPS 10 cm 

LEPILO 

MREŽICA 

PREDPREMAZ 

SILIKONSKI ZAKLJUČNI SLOJ V SIVI BARVI (RAL 7012) 

 

F2 FASADA 

AB STENA 20 cm 

(POLIMER BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 50 CM NAD KOTO ±0,00, oziroma nad stikom z 

zemljiščem) 

KAMENA VOLNA S STEKLENIM ČRNIM VOALOM 10 cm 

MORALI MED IZOLACIJO 8/10 cm  

PREČNE LETVE 3,5/5 cm 

ROMBOIDNE LETVE HORIZONTALNO (OLJEN MACESEN) 7/2,4 cm 

 

S1 STREHA 

VLAKNO CEMENTNA (51% cementa, 30% zraka, 12% vode, 5% celuloze in 2% armirnih vlaken )RAVNA 

KRITINA – DVOJNO POKRIVANJE 

72 X 40 CM TEMNO SIVE BARVE (RAL 7012) 

KONTRA LETVE 3/5 cm 

SPODNJA STREHA-VODOBOJNA IN PAROPREPUSTNA 

VZDOLŽNE LETVE 4/5 

TOPLOTNA IZOLACIJA 10 cm   

VMES MORALI 8/10 cm 

PARNA ZAPORA (OVIRA) 

AB PLOŠČA 20 CM 
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S2 STREHA 

VEČPLASTNA SINTETIČNA STREŠNA TESNILNA FOLIJA na osnovi prvovrstnega PVC, ojačana s 

poliestrsko armaturo (SIST EN13956), BROOF(t1) 2 mm 

KAMENA VOLNA A1 po SIST EN 13501-1, tlačna trdnost min 90 kPa 10 cm V NAKLONU 

PARNA ZAPORA 

AB PLOŠČA 20 cm 

 

 

Odgovorni projektant:  

Mitja Kristančič, univ.dipl.inž.arh. 

 

  


