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1. Splošno 
Naročnik JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO LJUBLJANA načrtuje izgradnjo treh stanovanjskih 
objektov in garažo pod objekti v območju urejanja VS 6/1 Dolgi Most.  
Sosesko sestavljajo trije pravokotni stanovanjski objekti (bloki A, B, C), etažnosti P+2. Vsi objekti so 
zasnovani po istem funkcionalnem in organizacijskem sistemu. Pritličje je namenjeno parkiriščem in 
servisnim prostorom, zgornji etaži sta stanovanjski. 
Kompleks ni podkleten. Garaža, ki je naravno prezračevana se nahaja v pritličju. Uvozi v garažo so trije 
in sicer pod vsakim objektom (t.j. med osmi A-B, C-D in E-F). Dostop iz garaže do stanovanj je možen 
preko petih enoramnih stopnišč. Vsi trije bloki so tlorisnega gabarita 14,0 x 39,0 m ter so postavljeni na 
garažo z dimenzijami 56,6 x 39,0 m. Višinska kota 0.00 je na absolutni višini 296,20 m. 
Pričakovana kota stoletne vode za obravnavano območje znaša 296,0 m. Obravnavani objekt nima 
vpliva na vodni režim in ne poslabšuje poplavne ogroženosti bližnjih objektov, saj se nahajajo na 
območjih glavnih razbremenjevalnih koridorjev. 
 
2. Konstrukcijska zasnova – statični sistem 
Statični izračun je opravljen po SIST EN standardih.  
Temeljna plošča in pritličje sta v statičnem smislu enotna–brez dilatacij, nad pritličjem pa so trije 
medsebojno ločeni in neodvisni bloki v dveh etažah. 
 
Objekti A, B in C so armiranobetonske stenaste 3-etažne konstrukcije (Pt+2N), pravokotnega tlorisnega 
gabarita 12,25 x 39,0 m. Protipotresno stabilnost zagotavljamo z vertikalnimi AB nosilnimi zidovi v obeh 
ortogonalnih smereh objekta ter AB medetažnimi ploščami, ki so toge v svoji ravnini.  
Temeljna plošča je debeline 30 cm, C30/37 XC2 XD3 XF3, stene v glavnih nosilnih oseh konstrukcije v 
pritličju in etažah so debeline 22 cm, stebri oz. slopi v pritličju so debeline 25 cm. Vse stene tako v pritličju 
kot v nadstropjih so C25/30 XC1, fasadne stene so C30/37 XC4 XF1. AB slopi v garaži so C30/37 XC3. 
Medetažna konstrukcija nad pritličjem (v območju objekta) je debeline 20 cm, C30/37 XC1, v območju 
balkonov C30/37 XC4 XF3. Pod zelenico notranjih atrijev je plošča debeline 25 cm, C25/30 XC1. Plošča 
nad pritličjem v območju objektov je za 70 cm višja od plošče atrijev.  
Uporablja se palična rebrasta armatura S500B, mreže so kvalitete S500A. Plošči nad 1. in 2. etažo sta 
debeline 19-22 cm, C30/37 XC1 oz. XC4 XF3 v območju balkonov. Balkonski deli plošče nad 1. in 2. 
etažo so zaradi preprečitve toplotnih mostov izvedeni s 3 cm utorom v katerega je položena TI XPS.  
Na robovih sten je za preprečitev preboja uporabljena Schöck Bole protiprebojna armatura (mozniki), ki 
se vgradi med že položeno armaturo plošče po armaturnem načrtu. 
Stenasta konstrukcija je dovolj toga, da ni nevarnosti prevelikih medetažnih diferenčnih pomikov. 
Projektni etažni pomiki so bistveno manjši od zahteve za krhke nekonstrukcijske elemente. Vertikalne 
nosilne stene so razporejene v obeh ortogonalnih smereh. Raster sten v vseh etažah znaša v prečni 
smeri 7,75 m in 8,40 m v vzdolžni smeri. Potresna nevarnost je v standardu SIST EN1998 določena z 
referenčno vrednostjo maksimalnega pospeška na tleh tipa C. Vrednost pospeška je določena v skladu z 
veljavno karto potresne nevarnosti Slovenije, ki je navedena v nacionalnem dodatku k standardu 
EN1998, v opombi k členu 3.2.1(2). V skladu s to karto je potrebno za območje Ljubljane upoštevati 
pospešek agr=0,25g. Faktor pomembnosti za II. kategorijo objekta znaša I=1,0.  
V vseh etažah smo upoštevali: 
-karakteristično vrednost lastne in stalne obtežbe 
-karakteristično vrednost spremenljive obtežbe 
V skladu s členom 3.2.4(1)P in členom 6.4.3.4 standarda EN1990:2004 smo vplive potresne obtežbe 
kombinirali z vplivi, določenimi pri naslednji kombinaciji stalne in dela spremenljive obtežbe: 

 gk + 2qk 
2, kombinacijski faktor za spremenljivo obtežbo, določen s standardom EN1990:2004 v členu A1.2.2 
(preglednica A1.1). upoštevana je vrednost, ki ustreza stavbam kategorije A (bivalni prostori). Pri 
kombinaciji potresnih vplivov z ostalimi vplivi smo na ta način upoštevali, da stavba ne bo polno 
zasedena v trenutku potresa. 
Konstrukcijo smo analizirali z modalno analizo upoštevajoč projektni spekter pospeškov tipa 1. 
Upoštevan je faktor tal S=1,15, temeljna tla so tip C. Upoštevano je bilo 48 nihajnih oblik, ki zajamejo 
97.2 oz. 95.6 % vse mase. 
Konstrukcijski sistem je stenasti – sistem nepovezanih (konzolnih) sten. Faktor redukcije potresnih sil je 
določen v skladu s točko 5.2.2.2(1)P in znaša q=3,0. Odločimo se, da konstrukcijo projektiramo kot delno 
duktilno. Skladno s tem smo jo uvrstili v razred DCM.  
 
 



3/1.4 TEHNIČNO POROČILO 
 
V vseh prerezih sten je omejen nivo tlačnih napetosti. Stene so dimenzionirane na vrednosti strižnih sil v 
skladu s členom 5.4.2.4(7) in 5.4.2.5(2) ter na projektne vrednosti upogibnih momentov v skladu s členom 
5.4.4(5). Stene so dimenzionirane s programom DIAS. Vsi prerezi so armirani vsaj z minimalno vzdolžno 
armaturo. 
 
Nad pritličjem (garažo) v prečnih oseh 1-6 so projektirani stenasti nosilci, ki so obremenjeni z reakcijo 
vseh nadzemnih medetažnih konstrukcij. Temu primerno je potrebno zagotoviti minimalni čas začasnega 
podpiranja plošče nad kletjo na teh mestih. 
Stopniščni rami v pritličju med osmi 1-2 in, Stopniščne rame med osmi 1-2 in 5-6 so debeline 22 cm, 
C25/30 XC3, rampi med osmi 4-5/C,E sta debeline 16 cm, C25/30 XC3. 
 
3. Temeljenje objekta 
Temeljenje območja je izvedeno skladno z geotehničnim poročilom, ki ga je za to območje izdelalo 
podjetje SLP d.o.o., št. GEO034-01-2007, odg. vodja naloge Gorazd Strniša, udig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dopustna obremenitev temeljev objektov znaša dop=195 kPa. Za doseganje te dopustne obremenitve je 
potrebno pod temelji izvesti min. 60 cm uvaljanega tampona, ki se ga položi na geotekstil.  
Zaradi slabe nosilnosti terena smo se odločili za izvedbo temeljne plošče debeline 30 cm, C30/37 XC2 
XD3 XF3. Pod nosilnimi stenami in pod stebri so predvideni temeljni nosilci dim. 40/100 cm, katerih 
spodnja kota betona je pod cono zmrzali. Posedki objektov-blokov so pričakovani v rangu do 3-5 cm 
(izračun je narejen za pasovni temelj, posedki temeljne plošče so manjši).  
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4. Merjenje posedkov 
Na kompleksu je potrebno vgraditi merilne reperje za merjenje posedkov objekta v času gradnje ter v 
času eksploatacije objekta. Merilne reperje se vgradi na dobro dostopnih in vidnih mestih v pritličju cca 
0.5 do 1.0 m nad finalnim tlakom. Da bi se kasneje čim bolje ocenilo posedke ter diferenčne posedke je 
potrebno vgraditi zadostno število merilnih reperjev (18 kom) t.j. 6 reperjev pod vsakim objektom. 
Reperji se vgradijo v nosilno konstrukcijo (AB stene ali slopi) po spodnji shemi. 
Izvesti je potrebno nično meritev reperjev v trenutku, ko bo izvedena plošča nad garažo v celotnem 
kompleksu. Nadalje se meritve izvajajo: 
- prva meritev: ko bodo izvedene AB plošče nad 2. nadstropjem 
-druga meritev: ko bodo izvedeni vsi tlaki v objektu 
-tretja meritev: ko bo izvedena zunanja ureditev na plošči nad garažo 
- nadaljnje meritve v času eksploaacije objekta: 

- prvo leto na vsake 4 mesece 
- nato še dve leti 1x v letu 
- dodatne meritve: 
- če se v neposredni bližini gradi novi objekt  
- če je bil objekt izpostavljen močnim obtežbam (potres, druge nesreče) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pozicije merilnih reperjev 
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5. Obtežba 
Pri vrednotenju obtežbe na objekt je upoštevan standard SIST EN1991: Prostorninske teže, lastna teža, 
koristna obtežba stavb 
a) stalna obtežba 
b) koristna obtežba 
c) sneg 
d) veter 
e) potres 
 
Stalna obtežba 
Upoštevajo se dejanske specifične teže uporabljenih materialov tako nosilnih elementov kot oblog s 
tlaki, fasado, pokrivnimi sloji in zemljo. H koristni obtežbi v stanovanjih so prištete nenosilne predelne 
stene v iznosu 0.80 kN/m2 ter stene na balkonih v iznosu 0.50 kN/m2. Po podatkih proizvajalca 
montažnih kopalnic in WC-jev znaša teža kopalnice 41 kN, WC-ja 24 kN. To pomeni ploskovno obtežbo 
6.5 kN/m2 za kopalnice in 10 kN/m2 za WC-je. 
 
Koristna obtežba 
-stanovanja      q=2.00 kN/m2 
-stopnišča     q=3.00 kN/m2 

-balkoni oz. lože     q=3.00 kN/m2 + 0.50 kN/m2 
-garažne površine (lahka vozila)   q=2.50 kN/m2 

-dvoriščne površine (zelenice, igrišča)  q=3.00 kN/m2 

 
Obtežba s snegom 
-sneg      s=1.25 kN/m2 

-streha-koristna     q=2.00 kN/m2 
 

Obtežba z vetrom ni merodajna 
 
Potres 
Vrednost pospeška je določena v skladu s trenutno veljavno karto potresne nevarnosti Slovenije, ki je 
navedena v nacionalnem dodatku k standardu EN1998 
 
6. Uporabljen material 
 Temeljna plošča:  
 -beton C30/37 XC2 XD3 XF3 
 -armaturno železo: S500B, S500A 
 -zaščitna plast 3,5 cm, agregat Dmax=32 mm 
 
 Stene, slopi:  
 -beton C25/30 XC1, zaščitna plast 2,5 cm 
 -fasadne stene C30/37 XC4 XF1, zaščitna plast na zun. strani 4,0 cm 
 -armaturno železo: S500B 
 -agregat Dmax=16 mm 
 
 Plošče:  
 -beton C30/37 XC1 oz. C30/37 XC4 XF3 
 -armaturno železo: S500B 
 -zaščitna plast 2,5 – 4,0 cm, agregat Dmax=16 mm 
 
 Nosilci:  
 -enake kvalitete kot pripadajoča plošča 
 
 Stopniščne rame:  
 -beton C25/30 XC3 
 -armaturno železo: S500B 
 -zaščitna plast 3,0 cm, agregat Dmax=16 mm 
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7. Pogoji vgradnje 
Pred pričetkom armiranobetonskih del na objektu je potrebno izvesti projekt betona, ki mora upoštevati 
ustrezne veljavne standarde in tehnične predpise. Projekt betona mora vsebovati vsaj naslednje 
podatke: 
-sestavo betonskih mešanic, količine in tehnične zahteve za projektirane kakovostne razrede betona 
-morebitni dodatki betonom 
-posebne zahteve npr.vidni betoni 
-načrt betoniranja, organizacijo in opremo 
-način transporta in vgrajevanja betonske mešanice 
-način negovanja vgrajenega betona 
-program kontrolnih preiskav sestavin betona 
-program kontrole betona, odvzemanja vzorcev in preiskav betonske mešanice ter betona po partijah 
-načrt montaže elementov, projekt odra 
 
Kontrola kvalitete 
-Zahteva se stalni strokovni nadzor. 
-Izvajalec je pred izvedbo dolžan pripraviti program tekoče kontrole, ki vsebuje vrsto in pogostost 
preiskav. Program potrdi tehnična služba investitorja ali superkontrole. 
 
 
8. Uporabljeni standardi 

SIST EN 1990 
SIST EN 1991-1-1 
SIST EN 1991-3 
SIST EN 1991-4 
SIST EN 1992-1-1 
SIST EN 1997-1 
SIST EN 1998-1 

 
 
Ljubljana, julij 2014 Odg. proj.: 

 Ivo HAFNER, univ.dipl.inž.grad. 
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1.0 SPLOŠNO 
Glede na tehnologijo dela, se projekt betona za celoto pripravi v tehničnem sektorju podjetja, ki bo 
izvajal dela. Vendar pa je zaradi narave dela, ki vpliva na trenutne razmere na gradbišču, treba izdelati 
še dopolnilni dnevni projekt betona s podrobnim opisom načina dela za konkretno konstrukcijo. Ta del 
je namenjen mikroorganizaciji za izvedbo betonskih del in se izdela na gradbišču en dan pred 
pričetkom del v soglasju z nadzornim organom in ostalimi sodelujočimi podizvajalci (betonarna, 
mehanizacija). Dnevni projekt betona vsebuje predvideno obdelavo in delovne postopke za 
posamezne faze betoniranja ter oblikuje tehnične zahteve za kakovost posameznih vrst betonov v 
skladu s projektom konstrukcije in projektom betona. 
 
2.0 RECEPTURE BETONA IN ELEMENTI  
Beton, ki se bo uporabljal, bo skladno s SIST EN 206 projektiran beton in so zanj predpisane sledeče 
lastnosti: 

- beton mora biti skladen s SIST EN 206 
- tlačna trdnost, C25/30, C30/37 
- stopnja izpostavljenosti glede karbonatizacije: XC1-XC4 
- stopnja izpostavljenosti zaradi kloridov: XD3 
- stopnja izpostavljenosti zaradi zmrzovanja/tajanja: XF1-XF3 
- stopnja konsistence, S2 (vgradnja z žerjavom), S3 (vgradnja s črpalko) 
- nazivna vrednost največjega zrna agregata, Dmax= 32 mm 
- razred vsebnosti kloridov, Cl = 0,20 

Beton se mora pripravljati v betonarni po ustrezni recepturi za posamezno klaso in naročilu z 
gradbišča, kjer so tudi podatki o recepturah in preiskavah betona in vhodnih materialov v skladu s 
SIST EN 206. 
Če se bo betoniranje izvajalo tudi v zimskem času, je treba posebno pozornost posvetiti vgrajevanju, 
razopaženju in negi (glej točko 4.2) 
Betone mora proizvajati betonarna, ki ima certificirano proizvodnjo, skladno s SIST EN 206.  
Betonske konstrukcije se bodo izvajale skladno s standardom SIST EN 13670. 
Uporabljeni materiali pri proizvodnji betona morajo zagotoviti vse projektirane lastnosti betona. 
Proizvajalec betona mora v svoji certificirani proizvodnji imeti družino betonov, ki je skladna z 
navedenimi zahtevami projektiranega betona. V kolikor takega betona ni, so za ugotovitev ustreznosti 
betona potrebni začetni preizkusi. 
Uporabljeni dodatki bodo odvisni od vplivov okolice (temperatura) in od časa od prvega stika cementa 
z vodo do konca vgradnje.  
 
3.0 VGRAJEVANJE BETONA 
Prevoz betona od betonarne do gradbišča se izvede z avtomešalci za beton. Število avtomešalcev se 
določi za vsako betoniranje posebej. Pri tem je pomemben dejavnik tudi to, da se polni avtomešalci ne 
kopičijo na gradbišču oziroma da zaradi premajhnega števila vozil ne prihaja do zastojev pri 
betoniranju. 
Prevoz betona do mesta vgrajevanja je predviden z dvigalom in črpalko. 
Beton mora biti dobavljen na gradbišče, transportiran po gradbišču do mesta vgradnje in vgrajen tako, 
da ustreza projektiranim pogojem. Za doseganje teh pogojev bo potrebno, glede na specifične 
razmere, uporabiti razne dodatke, ki jih določi proizvajalec betona. Kontrola kakovosti svežega betona 
se bo izvajala na mestu vgradnje.  
 
3.1 Betoniranje sten 
Betoniranje sten se izvede po plasteh, pri čemer naj največja debelina plasti ne presega 0,70 m. 
Višina pada betona ne sme biti večja od 1,50 m, da se prepreči segregacija. Beton se sme razgrinjati 
z vibratorjem do razdalje maksimalno 1,50 m. Prekinitve smejo biti samo na mestih, ki jih določi 
tehnolog ali statik. 
Vgradnja betona naj poteka tako, da se zagotovi dober sprijem z armaturo, ter da beton doseže 
projektirano trdnost in trajnost. Posebno pozornost je potrebno nameniti vgradnji betona pri 
spremembi prereza, na robovih, na mestih z zgoščeno armaturo in pri delovnih stikih. 
Pri vgradnji ne sme priti do predolgih zamikov vlivanja betona za preprečitev hladnih stikov ali 
prehitrega vlivanja, ki bi lahko povzročil porušitev podporne konstrukcije. Prav tako preprečiti, da 
cementno mleko izteka na dnu opažov-uporabiti tesnilne pripomočke! 
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3.2 Konsistence betonov (posedi) 
Konsistence betonov (posedi) so podane v recepturah. Če je beton pregost, je treba na gradbišču 
dodati plastifikator Zeta cementol (navadni), in sicer v količini do 1 % na težo cementa (4 l/m3). 
Dodatek se zameša v beton s pospešenim vrtenjem bobna v času ene minute na en kubik betona.  
 
3.3 Zgoščevanje betona 
Za zgoščevanje betona se uporabljajo vibracijske igle ustreznega premera (odvisno od razmaka 
armature), površina pa se ročno zaglajuje. 
 
3.4 Podporna konstrukcija, razopaženje elementov 
Podporna konstrukcija betona mora biti statično preverjena in ustrezno izvedena. Upoštevati je 
potrebno navodila za varno delo iz uredbe. Opaž (opažni elementi v stiku z betonom) mora zagotoviti 
obliko betona, kot je projektirano v opažnih načrtih. Vse predvidene odprtine morajo biti ustrezno 
zaopažene, prav tako vstavljeni vsi elementi, ki se vgradijo v beton. Stiki med opažnimi elementi 
morajo zagotavljati tako tesnost, da ne pride do izhajanja finih delcev betona pri vgradnji. Opažni 
elementi morajo biti premazani s sredstvom proti sprijemanju svežega betona z opažem. Uporabljeno 
sredstvo ne sme puščati sledi na vidnem betonu. Pred betoniranjem je potrebno opaž očistiti vse 
umazanije (leseno žaganje, žice od vezanja armature, pesek…). 
Za opažne elemente se predvideva uporaba ploskovno lepljenih lesenih plošč, ki so finalno obdelane 
z melaminskimi smolami. Po razopaženju na vidnem betonu ne smejo biti vidne sledi delovnih stikov 
betonaž. V takem primeru je potrebno beton obrusiti, vendar največ za 3 mm, da se ne uniči zaščitni 
sloj betona. Izgled vidnega betona mora ustrezati vzorcu na očiščeni, nepoškodovani opažni plošči, 
postavitev opažnih elementov mora pred izvedbo potrditi projektant na podlagi izvajalčevega predloga. 
Na betonu ne smejo biti vidni sledovi gnezd in sledovi segregacije betona. 
V betonu se ne smejo videti armaturni distančniki. Zaradi tega se predvideva uporaba distančnikov iz 
vlaknastega betona in ne iz plastičnih mas. 
Tolerance merskega odstopanja so v razredu 1, po standardu SIST EN 13670. Razopaženje 
elementov je odvisno od njihove pomembnosti in zunanje temperature. Če s projektom konstrukcije ni 
drugače določeno, se upoštevajo naslednji pogoji: 
 - 40 % marke betona za stebre, stene in vertikalne dele gred;  
 - 70 % marke betona za plošče in spodnje dele gred. 
 
4.0 NEGA VGRAJENEGA BETONA 
Neposredno po betoniranju je treba beton zaščititi pred prehitrim sušenjem, ohlajevanjem, padavinami 
in mehanskimi poškodbami, ki lahko spremenijo notranjo strukturo in sprejemnost betona med 
vezanjem in začetnim strjevanjem. 
Minimalni čas negovanja je sedem dni ali čas, ko beton doseže 50 % projektirane klase betona. 
 
4.1 Izsuševanje 
Pred izsuševanjem se betonske površine zaščiti s prebrizgom kemičnega sredstva Kontrasol, ali pa se 
jih moči z vodo in stalno vzdržuje vlažno površino.  
Ob padavinah je treba sveže površine zaščititi z PVC folijo, da preprečimo spiranje sveže površine. 
 
4.2  Nega in zaščita betona pri nizkih temperaturah 
Obdobje nizkih temperatur obstaja, ko so temperature zraka kadarkoli v teku dneva pod 0 oC in ko 
srednje dnevne temperature več kot tri dni zapored padejo pod 5oC. 
Obdobje hladnega vremena preneha, ko je temperatura zraka vsaj tri dni zapored pol dneva nad 10 
oC. Prehodno obdobje je, kadar so ponoči možne temperature pod 0 oC. 
 
PRIPRAVE PRED BETONIRANJEM 
Na mestu vgrajevanja je treba z vseh površin, ki bodo prišle v stik z betonom, tudi z armature, 
odstraniti ves sneg in led. Ne sme se betonirati na zamrznjen, že zabetoniran element ali temeljna 
tla. 
 
 
 
 
 
 
 



3/1.5 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA BETONA 
 
TEMPERATURA SVEŽEGA BETONA 
Najnižja dovoljena temperatura betona v času vgrajevanja, zaščite in nege je odvisna od 
najmanjšega prereza elementa. Temperaturo je treba stalno kontrolirati. 

najmanjši prerez elementa najnižja temperatura pri  
vgrajevanju 

manj kot 30 cm 11 oC 
od 30 cm do 90 cm 9 oC 

od 90 cm do 180 cm 7 oC 
več kot 180 cm 5 oC 

Najvišja temperatura betona pri vgrajevanju je lahko za največ 10 oC večja od vrednosti v tabeli. 
 
TEMPERATURA BETONA OB ODSTRANITVI ZAŠČITE 
Padec temperature mladega betona ob odstranitvi zaščite je odvisen od najmanjšega prereza in ne 
sme biti v enem dnevu večji kot : 

 
najmanjši prerez elementa 

 

največji dovoljeni padec temperature 
1 dan po odstranitvi zaščite 

manj kot 30 cm 20 oC 
od 30 cm do 90 cm 17 oC 
od 90 cm do 180 cm 12 oC 

več kot 180 cm 10 oC 
 
TRDNOST BETONA 
Preden bo beton izpostavljen prvemu mrazu pri temperaturah pod 0 oC, mora njegova tlačna trdnost 
znašati najmanj 5 MPa.  
Trdnost betona pri razopaževanju in potrebo po začasnih podporah določi projektant. Trdnost v 
nobenem primeru ne sme biti manjša od naslednjih vrednosti: 

dnevna temperatura po zaščiti % predpisane marke betona 
 nad 0 oC 50 % 

od 0 oC do –5 oC 65 % 
od –5 oC do –10 oC 85 % 

 pod –10 oC 95 % 
 
NEGA IN TOPLOTNA ZAŠČITA 
Z ustreznim postopkom nege se v strjajočem betonu zagotavlja potrebna količina vode, s toplotno 
zaščito pa potrebna toplota za normalni potek hidratacije. 
Ukrepe za preprečitev izsuševanja je treba izvajati, če je po odstranitvi zaščite : 
- beton toplejši od 15 oC, temperatura zraka pa 10 oC ali več; 
- temperatura zraka je 10 oC  ali več, vlažnost pa nižja od 40%. 
Izsuševanje betona je treba preprečiti tudi, kadar se pokriti element ali zaprti prostor suho segreva z 
grelci, pri močnem vetru ali ob visoki temperaturi betona. 
Za zaščito pred izsuševanjem in negovanje se lahko uporabi para, z vodo nasičeno pokritje, 
nepropustna folija, kemijski pobrizg ali voda. Mokra nega z vodo je manj primerna, ker obstaja 
nevarnost, da bi beton po odstranitvi toplotne zaščite zmrznil. Nego s paro ali vodo je treba končati 
vsaj en dan pred koncem zaščite in betonu omogočiti, da se osuši, preden je izpostavljen mrazu. 
Za toplotno zaščito so primerni naslednji načini : 
- prekritje z izolacijskimi ploščami (stiropor, mineralna volna, gradbena folija); 
- prekritje celotnega elementa; 
- uporaba toplotno izoliranih opažev; 
- nega z vodno paro. 
 
5.0 DOKAZOVANJE KVALITETE 
Kontrolo kakovosti se izvaja skladno s SIST EN 206 in SIST 1026, po programu ki ga pripravi izvajalec 
betonskih del. 
 
Ljubljana, julij 2014 
 Odgovorni projektant: 

 Ivo HAFNER, univ. dipl. inž. gradb. 



3/1.6 OPAŽNI NAČRTI 
 
 
 

LIST VSEBINA MERILO
O-01 OPAŽNI NAČRT TEMELJNE PLOŠČE NA KOTI ±0.00 M 1 : 100 
O-02 OPAŽNI NAČRT PLOŠČE NAD PRITLIČJEM NA KOTI +3.20 M 1 : 100 
O-03 OPAŽNI NAČRT PLOŠČE NAD 1. NADSTROPJEM NA KOTI +6.20 M 1 : 100 
O-04 OPAŽNI NAČRT PLOŠČE NAD 2. NADSTROPJEM NA KOTI +9.20 M 1 : 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











3/1.7 ARMATURNI NAČRTI 
 
 
 
 

A-01 TEMELJNI NOSILCI V OSEH 1-5/A-F M 1 : 50 
A-02 TEMELJNI NOSILCI V OSEH 5-6’/A-F M 1 : 50 
A-03 TEMELJNI NOSILCI V OSEH A-F/1-6 M 1 : 50 
A-04 TEMELJNA PLOŠČA-SPODNJA ARMATURA M 1 : 50 
A-05 TEMELJNA PLOŠČA-ZGORNJA ARMATURA M 1 : 50 
A-06 STENE V PRITLIČJU V OSEH 1-5/A-F M 1 : 50 
A-07 STENE V PRITLIČJU V OSEH A-F/5-6' M 1 : 50 
A-08 STENE V PRITLIČJU V OSEH B'.C',D',E'/1-6 M 1 : 50 
A-09 STENE V NADSTROPJIH M 1 : 55 
A-10 AB PLOŠČA NA KOTI +3.20m – blok A M 1 : 50 
A-11 AB PLOŠČA NA KOTI +6.20m – blok A M 1 : 50 
A-12 AB PLOŠČA NA KOTI +9.20m – blok A M 1 : 50 
A-13 AB PLOŠČA NA KOTI +3.20m – blok B M 1 : 50 
A-14 AB PLOŠČA NA KOTI +6.20m – blok B M 1 : 50 
A-15 AB PLOŠČA NA KOTI +9.20m – blok B M 1 : 50 
A-16 AB PLOŠČA NA KOTI +3.20m – blok C M 1 : 50 
A-17 AB PLOŠČA NA KOTI +6.20m – blok C M 1 : 50 
A-18 AB PLOŠČA NA KOTI +9.20m – blok C M 1 : 50 
A-19 AB STOPNICE OB OSI A/5-6 M 1 : 50 
A-20 AB STOPNICE OB OSI C,E/5-6 M 1 : 50 
A-21 AB RAMPA M 1 : 25 
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