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12. detajl obloge napušča M1:25
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TEHNIČNO POROČILO

1. Namembnost in kapaciteta objekta
Obravnavani objekt je namenjen opravljanju pogrebne dejavnosti - poslovitvi od pokojnikov pred
pričetkom pogrebne slovesnosti na pokopališču. Glede na namen se po CC-SI klasifikaciji uvršča v
skupino 12722 Pokopališke stavbe.
V objektu je predvideno občasno zadrževanje do 10 oseb.
2. Arhitekturna in funkcionalna zasnova objekta
Objekt nove mrliške vežice je lociran na mestu odstranjenega pomožnega objekta. Pri tem je
predvideno da se v območju pod zvonikom ohrani spodnji del obstoječega pokopališkega zidu (do
višine terena), tako da bi se z gradnjo novega objekta čim manj posegalo v obstoječ teren in s tem v
območje pod zvonikom.
Nov objekt vežice je pravokotne vzdolžne tlorisne oblike dimenzij 6,16 x 3,76m in pritlične višine.
Stavbni volumen je enoten in enostaven, zaključen z dvokapno simetrično streho naklona 20° s
slemenom v vzdolžni smeri. Streha je krita z opečno kritino in se na zahodni strani zaključi v
nadzidanem pokopališkem zidu. Fasada objekta je izvedena kot kontaktna tankoslojna
toplotnoizolacijska fasada z zaključnim ometom zrnavosti 1,5mm in svetle barve.
Mrliška vežica je zaradi majhnih dimenzij, ki jih narekuje lokacija, zasnova z enim samim prostorom poslovilnim prostorom za pokojnike. Vhod v vežico je urejen na južni fasadi, neposredno iz dvorišča
ob cerkvi. Nad vhodom je izveden kovinski nadstrešek, krit s steklom.
Vhod na pokopališče se ohrani na istem mestu. Obstoječ vhodni portal se odstrani in nadomesti z
novim portalom s kovinskimi vrati, ki je postavljen v podaljšku stebrov vhoda v mrliško vežico.
Sanitarije za potrebe pokopališča in tudi mrliške vežice se ohranijo v obstoječem pritličnem objektu s
sanitarijami in shrambo, ki je postavljen ob vzhodnem robu dvorišča ob cerkvi.
3. Gradbena zasnova objekta
Nosilna konstrukcija objekta je podrobneje določena v načrtu gradbenih konstrukcij in opisana v
tehničnem poročilu tega načrta. Temelji objekta so AB pasovni temelji, nosilni zid je iz modularne
opeke d=20cm in je ojačen z AB vertikalnimi vezmi in AB horizontalno vezjo v višini stropa. Stropna
konstrukcija nad pritličjem in strešna konstrukcija sta leseni.
Fasada objekta je ometana, izvedena z zaključnim silikatnim ometom fine strukture 1,5 mm, v svetlem
barvnem tonu. Strešni napušč je obložen z XPS ploščami d=3cm na kovinski podkonstrukciji, ki so
zaključene z enakim zaključnim ometom, kot fasada objekta. Podnožje (»cokel«) fasade je izvedeno z
vodoodbojnim ometom za podnožje fasade v enotnem barvnem tonu.
Kritina je izvedena z opečno kritino rdeče barve v obliki korca (kot npr. Tondach Sulm) z engobirano
površino. Položena je na pritrdilne in prezračevalne letve, pod katerimi je vodoodbojna paropropustna
folija (»sekundarna kritina«) na deskah. Kritino je potrebno položiti v skladu z navodili proizvajalca
kritine. Čelni zaključki kritine, odtočni žlebovi in odtočne cevi so izvedeni iz jeklene pocinkane in
barvane pločevine.
Hidroizolacija nad temeljem in tlakom pritličja ter vertikalna hidroizolacija ob vkopanem delu zidu je
izvedena iz hladnega premaza bitumna ter 1x varjeno bitumensko lepenko V4.
Toplotna izolacija objekta je izvedena na fasadi iz lamel mineralne volne d=8cm (kot npr. Knauf
Insulation Lamele FKL), v tlaku pritličja iz plošč EPS d=8cm, ter v stropu nad pritličjem iz filca
mineralne volne med in pod stropniki 20+10cm (kot npr. Knauf Insulation Unifit 0,35).

Obloge sten, tlaka in stropa: vse notranje stene so v ometane z grobim in finim ometom in slikane z
notranjo disperzno barvo. Talna obloga v prostoru je iz keramike, sestava tlaka je opisana v grafičnih
prilogah s prerezi objekta. Strop nad pritličjem je obložen z mavčnimi ploščami v dveh nivojih na
kovinski podkonstrukciji in slikan z notranjo disperzno barvo.
Okno je izvedeno PVC profilov z najmanj pet komorami, zaključenih zunaj v barvi in strukturi lesa,
znotraj v beli barvi. Okensko krilo je izvedeno z najmanj dvojnim tesnenjem in zastekljeno z dvoslojnim
izolacijskim steklom toplotne prehodnosti največ Ust=1,1W/m2K, opremljeno z mehanizmom za
kombinirano odpiranje. Okenske police so na zunanji in notranji strani iz naravnega kamna. Senčilo
okna je izvedeno z notranjimi lamelnimi zavesami.
Vhodna vrata so dvokrilna asimetrična, izdelana iz masivnega lesa z najmanj dvojnim tesnjenjem,
skupne toplotne prehodnosti največ Umax=1,60W/m2K.
4. Inštalacije
Prezračevanje prostora bo potekalo naravno preko okna in vrat ter preko ventilatorja v stropu.
Prezračevanje vmesnega prostora med stropom in streho je predvideno preko prezračevalne odprtine
v zatrepu vzhodne fasade (ki je oblikovno zakrita v obliko križa) in ventilacijskih oddušnikov, ki so
vgrajeni v strešno kritino podstrešja.
Meteorna kanalizacija objekta je izvedena iz PVC cevi. Dimenzije cevi so prikazane v grafičnih
prilogah, položiti pa jih je potrebno s padcem min. 1,5%. Revizijski jaški in peskolovi so izvedeni iz
betonskih cevi ustreznih višin. Pokrovi jaškov so izvedeni iz inox ohišja z vgrajenim tlakom. Meteorne
vode se odvajajo v obstoječ jašek javne kanalizacije.
Fekalne vode v objektu ne bodo nastajale. Sanitarije za potrebe pokopališča so urejene v obstoječem
pomožnem objektu vzhodno od vhoda na pokopališče.
Ogrevanje prostora je predvideno z inverter klimatsko napravo zrak-zrak z ločeno zunanjo in notranjo
enoto. Mesto zunanje in notranje enote je prikazano v grafični prilogi s tlorisem pritličja.
Električne inštalacije so obdelane v načrtu električnih inštalacij.
5. Zunanja ureditev
Južno od objekta vežice se izvede nov odsek opornega zidu v dolžini cca 4m, tako da se omogoči
ureditev vhoda v novo vežico neposredno iz dvorišča ob cerkvi. Zid je zasnovan kot AB zid s
pasovnim temeljem, na vrhu je zaključen s kapo d=3cm iz naravnega kamna z obojestranskim
odkapnim nosom. Površina zidu se fino omeče, ob tem pa se izvede tudi nov grobi in fini omet na
obstoječem opornem zidu v nadaljevanju do stopnišča proti zvoniku.
Obstoječ spomenik župniku Izidorju Zavadlavu se iz osrednjega dela dvorišča pred vhodom na
pokopališče prestavi na rob dvorišča (ob stransko -severno- fasado cerkve), tako da se vzpostavi
enoten zunanji prostor pred vežico, ki bo omogočal zadrževanje ljudi ob pogrebih in začetek
pogrebnih slovesnosti pred vežico. Prestavitev spomenika ter tudi ureditev prostora okrog cerkve Sv.
Mihaela (ureditev odvodnjavanja površinskih vod, tlakovanje…) niso predmet te projektne
dokumentacije, ampak se bodo ta dela izvedla kot vzdrževalna dela, za katera ni potrebna pridobitev
gradbenega dovoljenja. Navedena dela so obdelana v projektu za izvedbo vzdrževalnih del št. 10505/16.
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse začasne objekte ali ureditve, ki so bili urejeni za potrebe
gradnje ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse površine, ki so bile prizadete z gradnjo, je
potrebno urediti v prvotno stanje.
6. Ravnanje z gradbenimi odpadki
Med gradnjo nameravanega objekta bo prišlo do določene količine gradbenih odpadkov, kot je to
značilno za vsako tovrstno gradnjo: koščkov opeke, strešnikov, ostankov peska, malte in betona,
gradbenega lesa, izolacijskih materialov, embalaže gradbenih materialov… Pri tem bo prostornina

zemeljskega izkopa manjša od 1.000 m3, zemeljski izkop ne bo onesnažen z nevarnimi snovmi, pri
gradnji pa tudi ne bo prišlo do nastanka drugih nevarnih gradbenih odpadkov.
Izvajalec gradbenih del je dolžen ravnanje z odpadki organizirati v skladu z Uredbo o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS 34/08), kar pomeni, da se morajo gradbeni
odpadki na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama
odpadkov in ločeno od drugih odpadkov, tako da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa je potrebno ravnati
tako, da jih je mogoče obdelati.
Gradbene odpadke je potrebno čim bolj sproti odpeljati z gradbišča in predati zbiralcu gradbenih
odpadkov ali izvajalcu predelave teh odpadkov. Pri tem je potrebno poskrbeti, da tudi pri odvozu
odpadkov ne bo prišlo do emisij škodljivih snovi v okolje (kot npr. prašenja, izcejanja morebitnih
vod…). Izjemoma lahko investitor gradbene odpadke sam pripravi za ponovno uporabo, če količina
gradbenih odpadkov v celotnem času izvajanja teh del ne bo presega največje količine gradbenih
odpadkov, ki je določena v prilogi navedene Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih, lahko pa gradbene odpadke, kot so zemeljski izkop, odpadni beton, opeka, ploščice, keramika
ali mešanica teh gradbenih odpadkov z zemeljskim izkopom, tudi ponovno uporabi za gradbena dela
na gradbišču (npr. zasip gradbene jame in okolice objekta), vendar le do količine, ki je ravno tako
določena v prilogi navedene Uredbe.
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