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1.0 UVOD 

1.1 Splošno 
 
Oddelka IIT in CIT se trenutno nahajata v Objektu B – glavni stavbi. Oddelek IIT ima v 
sedanjem stanju skupno bruto površino 74 m2, oddelek CIT pa 92 m2. Obe površini sta v 
trenutnem stanju premajhni za zagotavljanje ustreznega bolnišničnega delovanja obeh 
oddelkov. Investitor namerava na območju Splošne bolnišnice Jesenice zgraditi  nove 
površine za oddelka IIT in CIT etažnosti K+P+1, kot prizidek k obstoječemu objektu. 
 

1.2 Lokacija objekta 
 
Obravnavan objekt je predviden kot prizidek severnega krila stavbe SB Jesenice, na njegovi 
vzhodni strani.  
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2.0 ANALIZA PREDVIDENEGA OBJEKTA 

2.1 Opis objekta in nosilne konstrukcije 

2.1.1 Dimenzije objekta 
 
Predvidena tlorisna dimenzija objekta je 23.87×6.46m in je konstantna po celotni višini. 
Objekt je predviden v sistemu klet + pritličje + nadstropje. Predvidena etažna višina kleti je 
3.00m, etažna višina pritličja in nadstropja pa 3.80m. Predvidena višina objekta nad vrhom 
temeljne plošče je 11.40m, nad koto obstoječega terena pa 9.54m. 

2.1.2 Opis nosilne konstrukcije 
 
Temeljenje objekta je predivdeno na AB pilotih Ø40cm, na vrhu povezanih z AB gredo 
80×70cm. Na gredi je predvidena talna plošča debeline 30cm. Temeljenje je v pozicijskem 
načrtu označeno z oznako POZ300 in razdeljeno na POZ301 – piloti in POZ302 – temeljna 
plošča z gredo. 
 
Kletna etaža objekta je predvidena iz masivnih monolitnih armiranobetonskih elementov. 
Debeline sten je 30cm, debelina stropne plošče pa 16cm. Kletna etaža je v pozicijskem 
načrtu označena z oznako POZ200 in je razdeljena na POZ201 – stene kletnega dela in 
POZ202 – stropna plošča kletnega dela. Etažne plošče, vgrajene na etažnih nosilcih 
jeklenega dela konstrukcije so označene POZ203. 
 
Nosilna konstrukcija pritličja in nadstropja je predvidena iz jeklenih elementov. Obe etaži sta 
predvideni iz sedmih okvirjev, ki so med seboj osno oddaljeni 4.00m, razen okvirja v oseh 6 
in 7, ki sta osno oddaljena 3.19m. Okvirja v oseh 1 in 7 sta v prečni smeri ojačana s križnimi 
povezji v obeh etažah. V vzdolžni smeri je konstrukcija ojačana v osi B (zunanja stran 
objekta) s horizontalnimi nosilci na višini predvidenega parapeta in križnimi povezji pod njimi, 
ki prenašajo horizontalne obremenitve. Horizontalni ojačitveni nosilci so v tej osi predvideni 
tudi nad okenskim okvirjem. Etažne plošče so zasnovane kot sovprežne z jeklenimi okvirji in 
so debeline betona 20cm. Plošče so togo povezane s prečnimi jeklenimi nosilci in sodelujejo 
pri prevzemu horizontalnih obtežb. Etažni del konstrukcije je v pozicijskem načrtu označen z 
oznako POZ100 in je razdeljen na POZ101 – zunanji fasadni okvir, POZ102 – stranski 
fasadni okvir (2 kom; severna in južna stranska stena) in POZ103 – notranji vzdolžni okvir. 

2.2 Analiza nosilne konstrukcije 

2.2.1 Veljavni predpisi  
 
Po veljavni slovenski zakonodaji (Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, UL 
RS, št. 101/05) se morajo za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje novih objektov, uporabljati 
pravila navedena v standardih Evrokod. 
 
Za analizo objekta so bili uporabljeni relevantni Evrokod standardi za betonske konstrukcije, 
jeklene konstrukcije in potresno odpornost konstrukcij: EC2 (SIST EN 1992), EC3 (SIST EN 
1993), EC8 (SIST EN 1998). Obtežbe, relevantne za analizo, so bile določene na podlagi 
EC1 (SIST EN 1991) in EC8 (SIST EN 1998). 
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2.2.2 Vhodni podatki za analizo nosilne konstrukcije 
 

- Podatki, ki izhajajo iz lokacije objekta 
 

o Podatki za izračun potresne obremenitve 
 
V skladu s točko 4.2.3 SIST EN 1998-1 je bil preverjen kriterij enakomernosti konstrukcije. 
Objekt zadošča kriterijem zadostne simetrije v tlorisu, konveksni obliki zunanje konture tlorisa 
in vitkosti objekta v tlorisu. Objekt zadošča tudi kriteriju enakomernosti po višini, saj je tloris 
enak po celotni višini.  
 
Podatki o temeljnih tleh so bili pridobljeni iz Osnovne geološke karte, ki je javno dostopna na 
spletnih straneh Geološkega zavoda Slovenije. Predviden objekt se nahaja na savskih 
aluvialnih nanosih v dolini Save Dolinke. Lokacija predvidenega objekta je na spodnji sliki 
prikazana s črno piko. 
 

 
Slika: Geološka sestava širšega območja Jesenic in Hrušice 
 
Podatek o projektnem pospešku tal je javno na voljo v obliki Karte potresne ogroženosti 
Slovenije (vir ARSO), ki prikazuje pospeške temeljnih tal v odstotku gravitacijskega pospeška 
za posamezna območja v Sloveniji za potres s povratno dobo 475 let. Za Jesenice je ta 
pospešek 17.5% težnostnega pospeška g oz. 1.72m/s2.  
 

o Podatki za določitev obtežbe s snegom 
 
Predviden objekt se nahaja v Jesenicah na nadmorski višini 590m. Jesenice se po podatkih 
iz nacionačnega dodatka k EC1 nahajajo v coni A3 za določanje obtežbe s snegom. 
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o Podatki za določitev obtežbe z vetrom 
 
Predviden objekt se nahaja v zaveterju višjega obstoječega objekta severnega krila SB 
Jesenice. Horizontalne obremenitve objekta so bile upoštevane s potresno obremenitvijo, 
zato objekt ni bil posebej dimenzioniran na obremenitev z vetrom. 
 

- Vhodni podatki, ki izhajajo iz zasnove objekta 
 
Objekt je predviden iz jekla z upoštevano gostoto materiala ρ=7850kg/m3 in armiranega 
betona z upoštevano gostoto ρ=2500kg/m3 . Sestavi polnil sten, talnih oblog in strehe so 
povzeti po podatkih v načrtu arhitekture. 
 
Geometrija konstrukcije je opisana v zgornjem razdelku, in prikazana v načrtu arhitekture ter 
risbah pričujočega načrta. 
 

2.2.3 Določitev lastne teže konstrukcije 
 
Lastno težo jeklene konstrukcije upošteva program za analizo, glede na podane 
geometrijske lasnosti profilov. Lastna teža sovprežnih etažnih plošč je bila upoštevana kot 
ploskovna obtežba na etažnih ploščah. 
 

- Določitev lastne teže konstrukcijskih sklopov 
 
Lastna teža konstrukcijskih sklopov je v modelu upoštevana kot ploskovna obtežba na tleh 
etaž in na strehi ter kot linijska obtežba zunanjih nosilcev zaradi lastne teže sten. 
 

o Tla 
 
Masa sestava: 

- PVC folija d=1cm, ρ=1390kg/m3 → m=13.9kg/m2  
- estrih d=7cm, ρ=2500kg/m3 → m=175kg/m2  
- zvočna izolacija d=2cm, ρ=50kg/m3 → m=1kg/m2  
- sovprežna plošča d=20cm, ρ=2500kg/m3 → m=500kg/m2  

 
       Σm=690 kg/m2  
 Lastna teža sestava tal : g=6.90kN/m2 

 
o Streha 

 
Masa sestava: 

- Naklonska izolacija d=7.5cm, ρ=200kg/m3 → m=15kg/m2  
- izolacija d=20cm, ρ=200kg/m3 → m=40kg/m2  
- sovprežna plošča d=20cm, ρ=2500kg/m3 → m=500kg/m2  

 
       Σm=555 kg/m2  
 Lastna teža sestava strehe : g=5.55kN/m2 

 
o Stene 

 
Masa sestava: 

- Zid iz modularne opeke debeline 25cm; poraba 25kom opeke/m2 zidu → 177.5kg/m2 
- izolacija d=20cm, ρ=100kg/m3 → m=20kg/m2  

 
      Σm=197.5kg/m2  
Lastna teža sestava stene: g=1.98kN/m2  
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Obtežba je bila upoštevana kot linijska obtežba na zunanje nosilce. Glede na sestave, 
določene v načrtu arhitekture je določena obremenitev zunanjega vzdolžnega nosilca 
g=4.4kN/m, obremenitev zunanjih prenih nosilcev pa 7.3kN/m. 
 

2.2.4 Določitev zemeljskega pritiska 
 
Vzhodna (zunanja) stena kletnega dela objekta je predvidena da se delno zasuje do višine 
1.84m. Predpostavljeno je, da je zasipna zemljina nekoherentna s strižnim kotom φ=35°. 
 
Koeficient mirnega zemeljskega pritiska je tako: K0=1-sinφ=0.43 
 
Upoštevana je bila prostorninska masa zbite zemljine 2000kg/m3. 
 
Tako je mirni zemljinski pritisk na globini dna temeljene plošče: 

𝑝 = 𝛾 × 𝑧 × 𝐾 = 20𝑘𝑁/𝑚 × 1.84𝑚 × 0.43 = 15.7𝑘𝑁/𝑚  
 

2.2.5 Določitev koristne obtežbe 
 
Koristna obtežba za analizo objekta je bila določena na podlagi EC1 
 
Predviden objekt je namenjen ambulantni oskrbi v bolnišnici in tako spada v kategorijo 
objekta C3, za kar je potrebno upoštevati ploskovno obtežbo tak 3.0-5.0 kN/m2. Priporočena 
vrednost je 5.0 kN/m2, ki je bila tudi uporabljena v analizi. 
 
Kletni prostor predvidnega objekta se bo uporabljal kot skladišče medicinske opreme in tako 
spada v kategorijo E1, za katerega je potrebno upoštevati ploskovno obtežbo 7.5kN/m2. 
 

2.2.6 Določitev obtežbe s snegom 
 
Obtežba s snegom za analizo objekta je bila določena na podlagi EC1 
 
Predviden objekt se nahaja v coni A3 za določitev obtežbe s snegom na nadmorski višini 
H=590m. Izraz za izračun karakteristične obtežbe s snegom: 
 

𝑠 = 1.935 × [1 + (𝐻/728) ] 
𝑠 = 1.935 × [1 + (590/728) ] = 3.20𝑘𝑁/𝑚  

 
Predviden objekt ima ravno streho, kar pomeni oblikovni faktor obtežbe s snegom μ1=0.8. 
Nahaja se ob obstoječem, višjem objektu, ki pa ima naklon strehe 14°, kar pomeni, da za 
predviden objekt ni potrebno upoštevati dodatne obtežbe s snegom, ki pade nanj s strehe 
višjega objekta (μ2=0). 
 
Faktor izpostavljenosti Ce=1.2, ker je predvideni objekt v bližnji okolici obkrožen z višjimi 
stavbami in tako zaščitev pred vplivi vetra, ki bi odpihnil sneg. Temperaturni faktor je privzeto 
Ct=1.0. 
 
Projektna obtežba s snegom: 
 

𝑠 = 𝜇 𝐶 𝐶 𝑠  
𝑠 = 0.8 × 1.2 × 1.0 × 3.20 = 3.07𝑘𝑁/𝑚  

kjer je 
- Oblikovni koeficient za ravo streho μ1=0.8 
- Faktor izpostavljenosti Ce=1.2 
- Temperaturni faktor Ct=1.0 
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2.2.7 Določitev potresne obtežbe po EC8 
 
Določitev potresne obtežbe za analizo objekta je bila izvedena po EC8. 
 
Vhodni podatki: 

- Tip tal E – rečni sedimenti v terasah → koeficient tal S=1.6 
- Projektni pospešek tal za območje Jesenic 0.175g → ag=1.72m/s2 
- Tip stavbe je II – stavba za normalno uporabo 
- Redukcijski faktor q=1.5 
- Geometrija objekta 

 
Masa objekta je bila izračunana na podlagi geometrije objekta in podatkov o uporabljenih 
materialih. Za izračun potresne obtežbe in obremenitve konstrukcije zaradi potresne obtežbe 
je bil kletni (armiranobetonski) del konstrukcije upoštevan kot tog temelj. Reakcije v 
podporah modela jeklenega dela konstrukcije so bile prenešene v model kletnega dela 
konstrukcije kot točkovne obtežbe. Skupna masa predvidenega etažnega dela objekta je  
cca  145t. 
 
Ker se na Jesenicah, po podatkih ARSO, ne pričakuje potresa z magnitudu večjo kot M=5.5 
je bil v računski analizi objekta izbran elastični spekter Tip 2, pri katerem je čas TC=0.5s. 
 

 
Priporočen elastični spekter Tipa 2 (SIST EN 1998-1) 

 
Za oceno potresne odpornosti objekta je bil narejen prostorski model jeklenega dela objekta, 
ki je bil analiziran po metodi stranskih sil na objekt (SIST EN 1998-1, tč. 4.3.3.2) v prečni in 
vzdolžni smeri objekta. Objekt je možno analizirati po navedeni metodi, ker zadostuje pogoju 
 

𝑇 = 𝐶 × 𝐻 = 0.050 × 7.62𝑚 = 0.22𝑠 ≤
4𝑇 = 4 × 0.5𝑠 = 2.0𝑠

2.0𝑠
 

 

T1 je izračunan po enačbi 𝑇 = 𝐶 × 𝐻  , ker je H višina stavbe nad temelji manj, kot 40m in 
Ct=0.050.  
 
Elastični spekter je razdeljen na več območji, itračunan T1 pade v območje med časoma TB 
in TC, kjer se ordinata elastičnega spektra izračuna po enačbi 
 

𝑆 (𝑇) = 𝑎 × 𝑆 ×
2.5

𝑞
= 1.72𝑚/𝑠 × 1.6 ×

2.5

1.5
= 4.59𝑚/𝑠  
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Uporabljena je bila torej vrednost Sd(T1)=4.59m/s2. 
 
Osnovna potresna sila Fb je bila izračunana po enačbi  
 

𝐹 = 𝑆 (𝑇) × 𝑚 × 𝜆 = 667.2𝑘𝑁 
 
kjer je m masa objekta in λ=1.0. 
 
Za analizo obnašanja konstrukcije med potresom je potrebno določiti obremenitev na vsako 
etažo posebej po enačbi: 

𝐹 = 𝐹 ×
𝑧 𝑚

∑𝑧 𝑚
 

 
kjer so zi, zj višine etaže nad tlemi in mi, mj. Velikosti red in razporeditev sil na posamezno 
etažo obstoječega objekta je shematsko prikazana na spodnji sliki. 
 
 
Predviden objekt ima nad kletjo dve etaži, ki sta horizontalno obremenjeni: 

- 1. etaža: F1=667.2kN 
- 2. etaža: F2=409.5kN 

 
V prečni (Y) smeri so je bila horizontalna obtežba razdeljena na sedem okvirov in vnešena 
kot točkovna obtežba na vsak okvir. V vzdolžni (X) smeri pa je bila obtežba razdeljena po 
celotni dolžini vzdolžnih nosilcev in vnešena kot linijska obtežba po celotni dolžini obeh 
vzdolžnih nosilcev. 

2.3 Model konstrukcije 
 
Obravanavana sta bila dva prostorska modela, nosilnost pilotov pa je bila določena na 
podlagi EC7 (SIST EN 1997-1).  
 
Model etažnega dela konstrukcije je sestavljen iz linijskih in ploskovnih elementov in vsebuje 
jekleni del konstrukcije z etažnimi ploščami. V modelu so upoštevane obtežbe z lastno težo 
konstrukcije, stalno obtežbo na nosilno konstrukcijo, koristno obtežbo, obtežbo strehe s 
snegom in potresno obtežbo v ustreznih kombinacijah. Model je podprt točkovno z 
nepomičnimi podporami, katerih reakcije se prenesejo in upoštevajo kot obremenitev modela 
kleti. 
 

 
Slika: Model etažnega dela konstrukcije 
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Model kletnega dela je sestavljen iz ploskovnih elementov za modeliranje sten ter stropne in 
talne plošče; temeljna greda je modelirana kot rebro na temeljni plošči. V modelu so 
upoštevane obtežbe zaradi lastne teže nosilne konstrukcije, stalne obtežbe na stropno in 
talno ploščo, koristne obtežbe na stropno in talno ploščo, zemeljskega pritiska na zasuto 
stranico kleti in obtežbe zaradi reakcij etažnega dela konstrukcije v ustreznih obtežnih 
kombinacijah. Model je podprt ploskovno, s predvideno zbitostjo planuma pod temeljno 
ploščo min. Ev2=100MPa, in s podporami, ki modelirajo obnašanje pilotov. 
 

 
Slika: Model kletnega dela konstrukcije 
 

2.4 Dimenzioniranje elementov konstrukcije 

2.4.1 POZ100 – etažni del konstrukcije 
 

- Elementi jeklenega dela konstrukcije 
 
Elementi jeklene konstrukcije so bili določeni glede na arhitekturne zahteve, na prostorske 
zmožnosti glede vgradnje instalacij, na prostorske zahteve pri uporabi objekta, ter na podlagi 
iteracijske optimizacije v sklopu statične analize. 
 
Vsi stebri konstrukcije so predvideni iz jeklenih profilov HEM240. Vzdolžni nosilci so 
predvideni iz jeklenih profilov HEA240. Prečni nosilci so predvideni iz profilov HEA240. Vsi 
profili so predvideni iz jekla S275 JR. 
 
Vsa zavetrovanja (križi) in ojačitveni profili so predvideni iz profilov HEA160 iz jekla S235 JR. 
 
Opis elementov in način izvedbe je opisano v razdelku 4.6. 
 

- Etažne plošče 
 
Etažne plošče prenašajo obtežbo sestave talnega tlaka in obtežbo uporabe objekta v jekleno 
konstrukcijo. Poleg tega imajo tudi vlogo diafragme, ki jekleni nosilni konstrukciji zagotavlja 
horizontalno togost v primeru horizontalne obremenitve. 
 
Predvidene so AB plošče iz betona C25/30 in rebrasto armaturo RA S500b; skupna 
predvidena debelina sovprežnih plošč je 20cm.  
 
Opis plošč in njihova izvedbaje opisana v razdelku 4.5. 
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2.4.2 POZ200 – Armiranobetonski kletni del konstrukcije 
 
Kletni del objekta je predviden masiven armiranobetonski s stropno ploščo debeline 16cm in 
stenami debeline 30cm. Stene imajo več odprtin za vrata in instalacije, stropna plošča pa 
odprtino za instalacije. 
 
Stene in stropna plošča ter njihova izvedba je opisana v razdelkih 4.3 in 4.4 
 

2.4.3 POZ300 – Temelji konstukcije 
 
Predviden objekt je temeljen na talni plošči dimenzij 23.47×6.17m, ki je na vseh robovih 
podprta s temeljno gredo, ki povezuje AB pilote. Temeljna plošča vsebuje tudi prečni lom v 
višini 50cm. Širina temeljne grede je 80cm, višina pa 20cm na ponižanem delu in 70cm pod 
ostalo ploščo. Za temeljno ploščo in gredo je predviden beton C30/37. Temeljna tla pod 
ploščo je treba utrditi na min. Ev2=100MPa. 
 
Obstoječ objekt SB Jesenice stoji na konsolidiranih tleh. Predviden prizidek se ne sme 
posedati diferenčno od obstoječega objekta, zato so predvideni AB piloti za globoko 
temeljenje objekta, da se izničijo posedki, do katerih bi prihajalo zaradi konsolidacije tal pod 
novim prizidkom. Predvidenih je 14 pilotov dimenzije Ø400 in dolžine L=4.00m, kar 
zagotavlja globino dna pilota cca. 1.25m pod temeljem obstoječega objekta. S tem se izničijo 
tudi vplivi novega prizidka na obstoječ objekt. Piloti so razporejeni tako, da je na vsaki 
vzdolžni strani temeljne plošče 7 pilotov in da os vsakega para pilotov sovpada s osjo 
jeklenih okvirjev v obeh etažah. Takšna razporeditev pilotov zagotavlja medsebojno razdaljo 
večjo od treh premerov pilota, kar pomeni, da vsak pilot deluje samostojno in v računu ni 
potrebno upoštevati redukcije nosilnosti zaradi medsebojnega vpliva. 
 
Temeljenje konstrukcije in izvedba temeljenja je opisana v razdelkih 4.1 in 4.2. 
 

2.4.4 POZ400 – Nadomestni okvirji 
 
Zaradi zagotavljanja prehoda iz obstoječega objekta v nov prizidek je potrebna odstranitev 
medokenskega zidanega slopa v pritličju in prvi etaži obstoječega objekta. Za zagotavljanje 
statične ekvivalence objekta je predviden nadomestni AB okvir, ki se vgradi na mestu 
odstranjenih medokenskih slopov in nadomešča slopa v obeh etažah. 
 
Stena okvirja se izvede v debelini 20cm, prav tako zgornja in spodnja tudi zgornja in spodnja 
prečka. Srednja prečka, ki nadomešča obstoječo preklado in je predvidena, da podpira 
obstoječ etažni sklop, se izvede v debelini 65cm in s kratko konzolo dolžine 10cm ter 
debeline 55cm, ki podpira obstoječo medetažno konstrukcijo . 
 
Izvedba okvirja je opisana v razdelku 4.7. 

3.0 Rezultati analize 
 
Statična analiza je bila izvedena po metodi končnih elementov s programsko opremo AxisVM 
10. Prikazan je izvleček rezultatov statične analize konstrukcije, rezultati so v celoti arhivirani 
pri Projektantu. 
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3.1 POZ100 – Etažni del konstrukcije 
 
Prikazane so napetosti v jeklenih elementih in računska potrebna armatura v etažnih ploščah 
za ovojnico vseh obtežnih kombinacij.  
 

 
1 Napetosti v jeklenih profilih Smin 
 

 
2 Napetosti v jeklenih profilih Smax 
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3 Računsko potrebna armatura v smeri X spodaj axb 
 

 
4 Računsko potrebna armatura v smeri Y spodaj ayb 
 

 
5 Računsko potrebna armatura v smeri X zgoraj axt 
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6 Računsko potrebna armatura v smeri Y zgoraj ayt 
 

3.2 POZ200, POZ301 – Kletni del konstrukcije, temeljna plošča in 
greda 

Prikazan je računsko potrebna količina armature za ovojnico vseh obtežnih kombinacij.  
 

 
1 Računska optrebna armatura ovojnice obtežnih kombinacij za kletni del objekta axb 
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2 Računska optrebna armatura ovojnice obtežnih kombinacij za kletni del objekta ayb 
 

 
3 Računska optrebna armatura ovojnice obtežnih kombinacij za kletni del objekta axt 
 

 
4 Računska optrebna armatura ovojnice obtežnih kombinacij za kletni del objekta ayt 
 

3.3 POZ302 – Temeljenje – piloti 
 
Piloti so bili dimenzionirani tako, da se je preverila nosilnosti pilota Ø40cm. Izračunana 
skupna nosilnost pilota na konici in po plašču se je primerjala z vertikalno silo na najbolj 
tlačno obremenjenem pilotu, nosilnost pilota samo po plašču pa se je primerjala z vertikalno 
silo v najbolj natezno obremenjenem pilotu. 
 

3.3.1 Izračun odpornosti pilota 
 
Vhodni podatki: 

- Dolžina pilota: 4.00m 
- Premer pilota 40cm 
- Globina dna pilota 6.84m 
- Prostorninska teža zemljine γ=20kN/m3 
- Strižni kot zemljine 35° 

 
 
 



NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. 
                                                Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si                              str.:   17 

 
 

- Nosilnost glave pilota 
 
Koeficient nosilnosti Nq določen po Berezantsevu: Nq=80 
 

𝑞 = 𝑁 × 𝜎 ′ 
𝜎 ′ = 6.84 × 20 = 136.8𝑘𝑃𝑎 
𝑞 = 80 × 136.8 = 10944𝑘𝑃𝑎 

𝑅 , = 𝑞 × 𝐴 = 10944 × 𝜋 × 0.2 = 1368𝑘𝑁 
 

- Nosilnost pilota po plašču 
 
Sorazmernostni koeficient K=0.7 (uvrtani pilot v nekoherentni zemljini) 
 

𝑞 = 𝐾 × 0.5𝜎 ′ × 𝑡𝑔𝜑 = 0.7 × 0.5 × 136.8 × 𝑡𝑔35° = 33.5𝑘𝑃𝑎 
𝑅 . = 33.5 × 𝜋 × 0.4 × 4.00 = 167.5𝑘𝑁 

 
- Skupna nosilnost pilota v tlaku 

 
𝑅 , = 1368 + 167.5 = 1535.5𝑘𝑁 
𝑅 , = 𝑅 , /(𝛾 , × 𝛾 ) = 1074𝑘𝑁 

 
- Projektna nosilnost pilota v nategu 

 
𝑅 , = 𝑅 , /(𝛾 , × 𝛾 ) = 117𝑘𝑁 

 
Maksimalna tlačna obremenitev pilota: Fc,d,max=404.5kN < Rc,d=1074kN 
Maksimalna natezna obremenitev pilota: Ft,d,max=52.5kN < Rt,d=117kN 
 

4.0 Opis elementov in izvedbe 
 

4.1 POZ301 - Piloti 
 
Projektirani objekt se izvede z globokim temeljenjem na 14 uvrtanih pilotih, ki so razporejeni 
pod temeljno ploščo v dveh vrsteh po 7 pilotov v oseh A in B. Z globokim temeljenjem se 
bodo izničili diferenčni posedki med obstoječim objektom in novo zgrajenim prizidkom kakor 
tudi minimaliziral vpliv novega prizidka na obstoječ objekt. 
 
Izbrani piloti so premera Ø40cm in dolžine 4.00m. Izvedejo se iz betona C25/30, vanje se 
vgradi rebrasta armatura RA S500b z zaščitnim slojem a=5cm. Lokacije pilotov so prikazane 
v armaturnem načrtu temeljne plošče.  
 

4.2 POZ302 – Temeljna plošča 
 
Za projektiran prizidek se nad piloti izvede AB temeljna plošča tlorisnih dimenzij 
23.47×6.17m. Debelina temeljne plošče je 30cm. Temeljna plošča vsebuje lom, kjer se kota 
zgornje ploskve spusti za 50cm.  Temeljna greda na robovih plošče povezuje glave pilotov. 
Temeljna greda je široka 80cm globina grede pod spodnjo koto plošče pa je na znižanem 
delu 20cm, drugje pa 70cm. Po izvedbi gradbene jame mora izvajalec dimenzijsko preveriti 
obstoječ objekt in po potrebi prilagoditi armaturni načrt. Vsa morebitna odstopanja zaradi 
prilagoditve dimenzijam obstoječega objekta mora potrditi odgovorni projektant gradbene 
konstrukcije. 
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Temeljna plošča in greda se izvedeta iz betona C30/37 in armirata z rebrasto armaturo RA 
S500b in zaščitnim slojem 4cm. Pod temeljno ploščo in gredo se vgradi sloj podložnega 
betona C16/20, debeline 10cm. Podložni beton se vgradi na predhodno pripravljen planum, 
ki mora biti utrjen na min. Ev2=100MPa. Če v raščenem terenu ni mogoče doseči predpisane 
zbitost tal se izvede izboljšanje temeljnih tal z vgradnjo tamponskega drobljenca TD 0-63 v 
debelini cca. 50cm, da se doseže predpisano zbitost. 
 

4.3 POZ201 – Stene kletnega dela 
 
Stene kletnega dela konstrukcije se vgradijo na temeljno ploščo in so debeline 30cm. 
Vzdolžna stena v osi A (stena pri obstoječem objektu) ima odprtini za vrata dimenzij 
2.20×1.15m, vzdolžna stena v osi B pa odprtini za strojne instalacije dimenzij 1.30×0.50m in 
0.90×0.40m. Prečna stena v osi 1 (južna stena) ima odprtino za vrata dimenzij 2.32×1.30m, 
prečna stena v osi 7 (severna stena) pa odprtino 3.60×2.32m. Lokacije odprtin so prikazane 
v armaturnem načrtu sten. 
 
Stene se izvedejo iz betona C30/37 in armirajo z rebrasto armaturo RA S500b. Zaščitni sloj 
je a=3cm.  
 

4.4 POZ202 – Stropna plošča kletnega dela 
 
Stropna plošča se izvede na stene kletnega dela objekta in je debeline 16cm. Plošča ima 
odprtino za strojne instalacije dimenzije 1.50×0.60m. Lokacija odprtine je prikazana v 
armaturnem načrtu plošče. 
 
Plošča se izvede iz betona C30/37, armira z rebrasto armaturo RA S500b in zaščitnim 
slojem a=3cm. 
 

4.5 POZ203 – AB etažne plošče 
 
V objektu sta projektirani dve etažni plošči debeline 20cm. Zgornja etažna plošča služi tudi 
kot stropna plošča objekta. Tlorisna dimenzija obeh plošč je enaka kot talne plošče 
23.47×6.17m. Relativno na vzdolžne in prečne HEA240 nosilce sta plošči postavljeni tako, 
da je zgornja ploskev plošče 9cm nad vrhom jeklenega profila, spodnja pa 11cm pod vrhom 
profila in tako delno obbetonira profil. Za sprijemnost plošče in profila ter za doseganje 
sovprežnosti se armaturne palice privarijo na nosilec, kar je prikazano v armaturnem načrtu.  
 
Plošči se izvedeta iz betona C25/30 z rebrasto armaturo RA S500b in zaščitnim slojem 
a=2cm. 
 

4.6 POZ100 – Jekleni del konstrukcije 
 
Nosilna konstrukcija etažnega dela je predvidena iz jeklenih profilov, etažne plošče so 
predvidene iz armiranega betona in opisane v razdelku 4.5. Konstrukcija je v načrtu 
razdeljena na pozicije. POZ101 je zunanji vzdolžni okvir, ki se nahaja na zunanji strani 
prizidka glede na obstoječ objekt. POZ102 je stranski prečni okvir, ki povezuje POZ101 in 
POZ103 in se izvede v dveh sekcijah. POZ101 in POZ103 povezujejo še horizontalne 
prečke, ki se izvedejo na nivoju vsake etaže in v vsaki osi 1-7. POZ103 je notranji vzdolžni 
okvir,  lociran tik ob obstoječem objektu. 
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4.6.1 POZ101 
 
Stebri zunanje stene se izvedejo iz profilov HEM240 in se preko podložne pločevine vijačijo 
na sidra Ø30mm, ki so predhodno vbetonirana v AB konstrukcijo kletne etaže. Izvajalec mora 
pred izdelavo delavniškega in montažnega načrta izvesti izmero izvedene kletne etaže in ju 
po potrebi prilagoditi glede na dejansko lokacijo vgrajenih sider. Prilagoditve mora potrditi 
odgovorni projektant gradbene konstrukcije. Pod podložno pločevino se vgradi neskrčljiva 
podlivna malta (npr. Tekamal Alteks 0-1.5mm) , ki omogoči prilagajanje vgradnje stebrov. 
 
Horizontalne povezave med stebri na nivoju etaž se izvedejo iz profilov HEA240. 
Horizontalne povezave za parapete in diagonalne ojačitve se izvedejo iz profilov HAE160. 
Elementi stikov (zvari, vijaki, čelne, vezne, ojačitvene pločevine) so prikazani v grafičnih 
prilogah. 
 
Steno sestavlja 6 polj med 7 stebri, ki so locirani v arhitekturnih oseh predvidenega objekta. 
Polja med osmi 1 do 6 so enakih dimenzij, širine med stebri 3731mm, polje med osema 6 in 
7 je ožje, širine 2918 med stebroma. Ojačitvene diagonale so zasnovane tako, da se njihove 
osi križajo na polovici razdalje med vsakima osema. Bruto dolžina jeklene konstrukcije 
zunanje stene je 23462mm, bruto višina 7927mm. 
 

4.6.2 POZ102 
 
POZ102 povezuje POZ101 in POZ103. Izvede se v oseh 1 in 7 (južna in severna stena 
objekta). Horizontalne prečne povezave med stebri na nivoju etaž se izvedejo iz profilov 
HEA240. Horizontalne povezave za parapete in diagonalne ojačitve se izvedejo iz profilov 
HAE160. Elementi stikov (zvari, vijaki, čelne, vezne, ojačitvene pločevine) so prikazani v 
grafičnih prilogah. 
 
Dimenzija POZ102, ki je tudi prečna dimenzija jeklene konstrukcije znaša 6150mm bruto 
širine in 7927mm bruto višine. 
 

4.6.3 POZ103 
 
Stebri notranje stene se izvedejo iz profilov HEM240 in se preko podložne pločevine vijačijo 
na sidra Ø30mm, ki so predhodno vbetonirana v AB konstrukcijo kletne etaže. Izvajalec mora 
pred izdelavo delavniškega in montažnega načrta izvesti izmero izvedene kletne etaže in ju 
po potrebi prilagoditi glede na dejansko lokacijo vgrajenih sider. Prilagoditve mora potrditi 
odgovorni projektant gradbene konstrukcije. Pod podložno pločevino se vgradi neskrčljiva 
podlivna malta (npr. Tekamal Alteks 0-1.5mm) , ki omogoči prilagajanje vgradnje stebrov. 
 
Horizontalne povezave med stebri na nivoju etaž se izvedejo iz profilov HEA240. Elementi 
stikov (zvari, vijaki, čelne, vezne, ojačitvene pločevine) so prikazani v grafičnih prilogah. 
 
Steno sestavlja 6 polj med 7 stebri, ki so locirani v arhitekturnih oseh predvidenega objekta. 
Polja med osemi 1 do 6 so enakih dimenzij, širine med stebri 3731mm, polje med osema 6 in 
7 je ožje, širine 2918 med stebroma. Ojačitvene diagonale so zasnovane tako, da se njihove 
osi križajo na polovici razdalje med vsakima osema. Bruto dolžina jeklene konstrukcije 
zunanje stene je 23462mm, bruto višina 7927mm. 
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4.6.4 Izvedba konstrukcije 
 
Delavniški in montažni načrt vseh delov POZ100 se izdela šele po izvedbi POZ200 in 
POZ300; izvajalec mora pred izdelavo delavniškega načrta posneti dejanske dimenzije 
izvedenega AB kletnega dela konstrukcije in jih upoštevati pri izdelavi delavniškega ter 
montažnega načrta. Delavniški in montažni načrt mora, pred začetkom izvedbe jeklene 
konstrukcije, potrditi odgovorni projektant gradbene konstrukcije. 
 
Stiki jeklene konstrukcije so predvideni, da se izvedejo v kombinaciji varjenih in vijačenih 
stikov. Predvideno je, da se elementi konstrukcije varijo v delavnici, na gradbišču se izvedejo 
samo še stiki z vijačenjem. Izdelava in montaža jeklene konstrukcije mora biti skladna s 
standardom SIST EN 1090-2:2008: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 2. del: 
Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij. Zahtevan izvedbeni razred konstrukcije je 
EXC2 in izvajalec mora imeti vsa potrebna potrdila in certifikate za izvedbo jeklenih 
konstrukcij po zahtevanem standardu. 
 
Material, ki se bo vgrajeval v jekleno konstrukcijo mora biti skladen s standardom SIST EN 
1993-1-1 (EC3). Material za stebre iz profilov HEM240 in prečke iz profilov HEA240 mora biti 
minimalne kvalitete S275 J0, material za ojačitvene diagonale iz profilov HEA160 mora biti 
minimalne kvalitete S235 J0. Vezne, čelna in ojačitvene pločevine morajo biti vsaj enake 
kvalitete, kot profili, na katere se navezujejo. 
 
Dodajni material varjenih spojev mora biti vsaj enake kvalitete, kot osnovni material. 
Uporabljeni vijaki morajo biti pocinkani in kvalitete 8.8 in 10.9. Dimenzije in kvaliteta 
posameznih vijakov sta opisani v grafičnih prilogah. Sidranje jeklenega dela konstrukcije se 
izvede z navojnimi palicami M30 8.8, dolžine 127cm, ki se s šablono pred betoniranjem 
vgradijo v opaž sten kletnega dela. Razpored sidrnih palic je prikazan na risbah detajlov. 
 
 

4.6.5 Zaščita konstrukcijskih elementov in ozemljitev 
 
Vsi konstrukcijski elementi, ki se izdelajo v delavnici se vroče cinkajo za protikorozijsko 
zaščito. Pri transportu in vgradnji je treba zagotoviti, da ne pride do poškodb protikorozijske 
zaščite. 
 
Po izgradnji jeklene konstrukcije je treba vse jeklene dele konstrukcije v celoti zaščititi s 
protipožarnim premazom. Premaz mora zagotavljati, na podlagi zahtev študije požarne 
varnosti št. 07/16-ŠPV in tehnične smernice TSG 1-001:2010, požarno odpornost kategorije 
R90. Uporabi se npr. HENSOTHERM® 320 KS. Protipožarni premaz se vgradi po navodilih 
proizvajalca. Variantno je dopustna namesto požarne zaščite konstrukcije z opleskom 
požarno odporna obloga le te z materialom EI90. 
 
Na vseh vijačenih spojih je potrebno v delavnici pripraviti nastavke za ozemljitev za 
premoščanje vijačenega stika. Žice za ozemljitev se na vseh spojih vgradijo pred 
protipožarno zaščito konstrukcije. 
 

4.7 POZ400 – Nadomestni okvirji 
 
Za zagotovitev prehoda iz obstoječega objekta v prizidani del z bolniškimi posteljami, je 
potrebno odstraniti en medokenski slop v vsaki etaži.  
Po izvedeni nosilni konstrukciji prizidka se pristopi k izvedbi preboja. Glede na tehnološko 
opremljenost izbranega izvajalca mora le ta sam izdelati načrt podpiranja in le tega izvesti 
pred posegom v konstrukcijo obstoječega objekta. Po izvedenem podpiranju se pristopi k 
rušenju medokenskega slopa in podokenskih parapetov. Dimenzije nadomestnega okvirja so 
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povzete po načrtu arhitekture in jih je potrebno po izvedenem rušenju preveriti in šele nato 
naročiti armaturo za okvir.  
Najprej se izvede spodnja prečka nadomestnega okvirja v širini obstoječe fasadne stene in v 
višini 20cm. Nato sledi faza izvedbe stebrov do višine medetažne prečke, ki sta enako kor 
spodnja prečka široka 60cm in debela 20cm. Opaž stebra je trostranski, tako da se doseže 
polni stik med opečnim zidom in novim betonom. Medetažna prečka je zasnovana tako, da 
se bo nanjo preko kratke konzole naslanjala etažna plošča. Način sidranja etažne plošče v 
medetažno prečko bo podan s strani statika v okviru projektantskega nadzora, kar bo 
omogočeno šele po izvedenem rušenju, saj je objekt v uporabi in ni možno, v času 
projektiranja, izvajati sondažnih rušitvenih posegov.  
Po izvedbi medetažne prečke sledi izvedba stebrov okvirja v nadstropju in nato kot zadnja 
faza še preklada, ki pa je dimenzij 60/25cm. Zgorno prečko je potrebno polno »spodliti«, kar 
se doseže s stranskim nadvišanjem opaža, ustreznim vibriranjem betona in primernim 
odzračevanjem ali pa z vgradnjo jeklenih zagozd ter expanzijskega betona. 
Armatura je zasnovana tako, da se momenti, povzročeni predvsem s potresnimi silami, 
prenašajo preko vogalov (polna vpetost). Okvir je iz betona C25/30, armatura rebrasta 
S500B zaščitni sloj pa 3cm. 

5.0 Možnost  nadgradnje objekta 
 
V trenutni fazi je s tem projektom predvidena konfiguracija K+P+1, kar vključuje 2 etaži 
jeklenega dela konstrukcije. Na zahtevo investitorja je bilo potrebno predvideti možnost 
nadgradnje za dodatne 3 etaže. 
 
Možnost nadgradnje je bila zato upoštevana v statični analizi konstrukcije prizidka tako, da je 
bil izdelan model jeklenega dela konstrukcije s 5 etažami in elementi dimenzionirani na 
nadgrajeno geometrijo. Tako je zagotovljena možnost nadgradnje brez posegov v objekt, ki 
se bo zgradil po tem projektu. Elementi jeklene konstrukcije (stebri HEM240 in polovica 
diagonal 1. etaže POZ101 ter nastavki za diagonale POZ102 na obeh straneh objekta) so 
zasnovani tako, da se v tej fazi pokrijejo s parapetom ravne strehe, ob morebitni nadgradnji 
pa se parapet odkrije in konstrukcija izvaja naprej z elementi, ki se ponovijo v zasnovi iz tega 
projekta. 
 
Posledica zahteve po možni nadgradnji pa so nizke trenutne izkoriščenosti konstruktivnih 
elementov.  
 
 
 
Celje, avgust 2016      Sestavila: 
 
       Gregor Planinšek, univ.dipl.inž.grad. 
         
  
 
       Alojz Rovan, univ.dipl.inž.grad. 
  



NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. 
                                                Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si                              str.:   22 

 

3.5 GRAFIČNE PRILOGE  
 

# Št. Naslov Merilo 

1 0.1 Pozicijski načrt 1:50 

2 I.1.1 POZ100 POZ101 - Zunanja stena, POZ102 - Stranska stena 1:25 

3 I.1.2 POZ100 POZ103 - Notranja stena 1:25 

4 I.1.3 POZ100 - Tloris 1:25 

5 I.2.1 POZ100 - Jekleni del konstrukcije Detajli 1/5 1:5 

6 I.2.2 POZ100 - Jekleni del konstrukcije Detajli 2/5 1:5 

7 I.2.3 POZ100 - Jekleni del konstrukcije Detajli 3/5 1:5 

8 I.2.4 POZ100 - Jekleni del konstrukcije Detajli 4/5 1:5 

9 I.2.5 POZ100 - Jekleni del konstrukcije Detajli 5/5 1:5 

10 I.2.6 POZ100 - Jekleni del konstrukcije Detajl vgradnje sidrnih palic  1:10 

11 I.2.7 POZ100 - Jekleni del konstrukcije Detajl vgradnje stebra POZ103, osi 2-6 1:5 

12 II.1 POZ200 POZ203 - Armaturni načrt: etažna plošča 1:50,25 

13 II.2 POZ200 POZ202 - Armaturni načrt: stropna plošča kletnega dela 1:50,25 

14 II.3 POZ200 POZ201 - Armaturni načrt: stene kletnega dela 1:50,25 

15 II.4 POZ300 POZ302 - Armaturni načrt: temeljna plošča 1:50,25 

16 II.5 POZ300 POZ301 - Armaturni načrt: pilot 1:25 

17 III.1 POZ400 - Nadomestni okvirji 1:25 
 
 


