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KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
JAVNI RAZPIS Z JAVNIM, ANONIMNIM, ENOSTOPENJSKIM, MEDNARODNIM, PROJEKTNIM NATEČAJEM ZA PRIDOBITEV ARHITEKTURNE REŠITVE ZA OBJEKT
CENTER ZA RAZISKAVE IN DIAGNOSTIKO ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV, GENETIKO IN FIZIOLOGIJO RASTLIN ZA UPORABNIKA KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

POROČILO
IZHODIŠČA
Pri umeščanju načrtovanega objekta Kmetijskega inštituta Slovenije (v nadaljevanju KIS) na
območje inštituta smo si zastavili naslednja izhodišča:
Prostorska organizacija celotnega kompleksa KIS - Postavitev novega objekta in razporeditev
predvidenega programa v njem na tak način, da novogradnja ponovno vzpostavi prostorsko smiselno zasnovo celotnega kompleksa KIS. Prvotna zasnova območja inštituta s centralnim objektom ob
Hacqetovi ulici in vzpostavljeno osrednjo osjo v smeri S-J, ki jo je ta objekt postavil, se je zaradi
povečanega obsega inštituta, spremenjenega načina dela in še posebej zaradi nerodno postavljenih kasnejših objektov, s časom izgubila. Načrtovana gradnja novega objekta KIS bo celotno
uporabno površino inštituta skoraj podvojila. Zato je očitno, da že zaradi svojega obsega, prav tako
pa zaradi velike količine skupnih programov, ki bodo v njem, novi objekt ne more biti stisnjen in
odrinjen na rob območja, kakor je bilo predlagano v projektni preverbi, ki je bila osnova za razpis
natečaja.
Umeščenost kareja inštituta v širši urbanistični vzorec – Obstoječi kompleks KIS se nekoliko nerodno vpenja v okoliško pozidavo. Kakor je bila osnovna poteza obeh objektov ob Hacquetovi jasno
zasnovana, so bile kasnejše zidave znotraj območja precej naključne. V 60.-ih in 70.-ih 20.stoletja
je območje vzhodno, zahodno in severno od KIS bilo dokončno pozidano v zelo jasnih urbanističnih vzorcih. Območje KIS pa se proti tem stranem še vedno odziva precej ruralno. Površina
celotnega območja, ki je bila prvotno namenjena zasaditvam v raziskovalne namene je z leti izgubila svoj prvotni delovni namen. Sedanja zunanja ureditev z ekstenzivnim parkiranjem in zasaditvijo,
ki nima nekega raziskovalnega pomena, daje vtis, kot da je KIS inštitucija, katere dejavnost očitno
ne deluje v istem tempu kot okoliška območja. Velike odprte površine brez posebnega namena z
neracionalno organiziranim parkiranjem so primerne za postavitev izven urbanih okolij, v samem
središču mesta pa dajejo vtis, da območje pripada inštituciji, ki živi v nekem drugem času in
ekonomiji kot okoliška območja. Postavitev novega objekta KIS na vzhodni del območja, kakor je
predlagano v prostorski preverbi, tega zapleta ne bi reševala, temveč bi ga dodatno poslabšala. S
preveliko stavbno maso na vzhodni strani bi popolnoma zaprla območje pred nizom visokih
stanovanjskih blokov ob Topniški ulici. Tako bi omenjene bloke dokončno odrezala od karejev na
njihovi zahodni strani, območje inštituta pa bi na vzhodni strani zaključevala v neki amorfni zgostitvi, ki bi povzročila tudi kup funkcionalnih problemov, med drugim močno poslabšanje delovnih
pogojev v sosednjem obstoječem objektu inštituta.

POGLED PROTI VHODU V NOVI OBJEKT IN OBMOČJE KIS

Vzpostavitev vhoda v kompleks KIS s Hacquetove ulice – Že ob prvem kontaktu z KIS vsak
obiskovalec opazi zadrego z vhodom v inštitut. Naslov Hacquetova 17 pripelje obiskovalca pred
stari objekt inštituta, dejanski vhod v kompleks pa je iz sosednje Črtomirove ulice. Ker je stari
naslov smiselno ohraniti zaradi tradicije in ker je Hacquetova ulica imenovana po znanem botaniku
(Belsazar Hacquet), je to dodaten argument k predlagani rešitvi, ki predvideva ponovno
vzpostavitev glavnega vhoda v inštitut iz Hacquetove ulice. Morda izgleda zadrega z naslovom na
eni ulici in vhodom na drugi majhen formalni zaplet, a list z puščico nalepljen na velika vhodna
vrata v stari objekt inštituta kaže na resen funkcionalni problem, ki ga je potrebno razrešiti.

B.1.1. OPIS IDEJNE REŠITVE UMESTITVE OBJEKTOV

B.1.1.1. opis urbanistične zasnove v odnosu do širšega prostora
Območje v katerem se nahaja inštitut zaznamuje preplet dveh jasnih urbanističnih vzorcev. Na eni
strani gre za značilno karejsko pozidavo, na drugi strani pa je izgradnjo okolice zaznamovala
kvalitetna modernistična arhitektura z značilnim urbanizmom prostostoječih volumnov sredi odprtih
javnih prostorov. Prvi vzorec, za katerega je značilna pozidava do uličnega telesa, je očiten v
stanovanjskem hofu iz 30. let za uslužbence tedanje carinarnice (arhitekt Sivcec) na območju južno
od območja KIS. Ta vzorec je prav tako osnova celotne Župančičeve jame, ki obsega obsežno
območje vzhodno od KIS.
Ker se območje KIS nahaja v prepletu teh dveh vzorcev, predlagana rešitev predstavlja dialog med
njima. Tako je nov objekt inštituta zasnovan kot enoten volumen postavljen vzdolž Črtomirove ulice,
hkrati pa je v vogalu Hacquetove in Črtomirove oblikovan velik odprt javen prostor preko katerega
se notranji park KIS prepleta z okoliškim javnim prostorom.
Nasproti odprtemu prostoru stanovanjskih stolpičev na drugi strani ulice je postavljen nižji, a daljši
objekt. Ta kontrast kaže na enako intenzivno izrabo prostora na obeh straneh Črtomirove ulice, a
na različen karakter uporabe obeh karejev. Prostor inštituta je zaprto območje, ki razen ob vhodu
ne komunicira direktno z okoliškim prostorom. Sam vhod v kompleks KIS je formiran na novo in je
speljan iz velikega odprtega prostora v vogalu Črtomirove in Hacquetove ulice. Načrtovani objekt je
v pritličju ter 1. nadstropju toliko odmaknjen od Hacquetove ulice, da se skozi razmik med novim
objektom in upravnim objektom inštituta iz uličnega prostora vidi in začuti velik notranji odprt prostor
parka inštituta. Vhod v KIS je poudarjen in označen s konzolno postavitvijo večnamenske dvorane
nad vhodno površino. Proti osnovni šoli na območju severno od KIS se objekt odziva s postavitvijo
rastlinjaka. Da ne bi metal sence na objekt šole, je od meje osnovna masa objekta čimbolj odmaknjena, rastlinjak pa je pritličen objekt. Prav tako je rastlinjak funkcionalna vsebina, na katero je
pogled iz uličnega prostora prijeten. Sicer pa se glavne dejavnosti inštituta obračajo navznoter.

B.1.1.2. opis zasnove kompleksa KIS

TLORIS PRITLIČJA

Osnovna ideja predlagane rešitve je, da načrtovani objekt postane nov osrednji objekt KIS. Glede
na svoj obseg, ki predstavlja skoraj podvojitev obstoječih površin in zaradi velike količine skupnih
funkcij inštituta, ki so v njem predvidene, je to očitno smiselno. Prvotna zasnova inštituta ob centralni osi, ki jo je vzpostavil stari objekt inštituta se je z leti izgubila. Predlagana rešitev predvideva
vzpostavitev nove osrednje osi inštituta in sicer v smeri V-Z. Vse skupne funkcije, ki so predvidene
v novem objektu, so predvidene v južnem delu objekta, kjer je tudi vhod v objekt. Od tu se prostor v
pritličju odpira v dolg in širok odprt skupni prostor inštituta, ki je namenjen peš komunikaciji med
posameznimi objekti inštituta. Vse povezovalne poti med objekti so pokrite s steklenimi nadstrešnicami. Preko te osrednje komunikacijske osi se vsi deli KIS povezujejo med seboj ter obenem z
osrednjimi prostori inštituta. Območje za objekti na severni strani območja KIS in območje na severni strani starega objekta KIS je namenjeno parkiranju.

B.1.1.3. opis krajinske ureditve
Osrednje območje inštituta je urejeno kot vzdolžen odprt parkovni prostor. Ta povezovalna površina
je namenjena peš povezavam med posameznimi objekti inštituta in je urejena kot zgoščen mestni
park v katerem pa zasaditev tvorijo nizi sadnih dreves. Ta že sedaj uporabljena vrsta zasaditve, ki
nima več uporabne funkcije temveč zgolj okrasno, se nam je zdela zelo primerna tako v smislu
višine zasaditve kot usklajenosti z dejavnostjo inštituta. Zasaditve so urejene v smeri sever-jug s
čimer je poudarjena povezovalna vloga osrednjega prostora med posameznimi objekti inštituta.
Pravokotno na linije zasaditev je vzdolž te površine speljana osrednja komunikacijska povezava na
katero se navezujejo vhodi v posamezne objekte.

POGLED NA OBMOČJE KIS Z JUGOVZHODA

POGLED NA OBMOČJE KIS Z SEVEROZAHODA

Ureditev večje nepovozne zelene površine na območju inštituta je smiselna tudi zaradi sistema
toplotne črpalke voda/zemlja, ki je predvidena za ogrevanje novega objekta KIS. Parkovna ureditev
obsega več kot 1.850 m˛ površine. Ob novi ureditvi zunanjih parkovnih površin KIS se pod celotno
to površino na globini cca 1 m uredi zemeljske kolektorje toplotne črpalke. Na ta način predstavlja
nova ureditev tudi ekološko ter cenovno smiseln poseg.

Zemljina, na kateri leži obstoječi sadovnjak ob Črtomirovi ulici je zelo kvalitetna in se ponovno
uporabi ob ureditvi parka.
Prostor ob vhodu v KIS je zasnovan kot večji odprt zazelenjen in tlakovan prostor, ki za razliko od
ostalega inštituta ni zamejen od okolice z ograjo, temveč se v tem prostoru območje KIS prepleta z
okoliškim javnim prostorom. Prej opisane zasaditve, ki tvorijo osnovni motiv zazelenitve osrednjega
odprtega prostora inštituta, so speljane v isti smeri tudi na tej površini pred vhodom s čimer
nakazujejo karakter inštituta in vizualno povezujejo notranjost inštituta in javni prostor pred vhodom.
Poseben povezovalni likovni motiv, ki povezuje posamezne objekte inštituta v celoto ter hkrati
povezuje zunanji park z javnim programom novega objekta je motiv zasaditev v lončenih loncih. Ti
veliki lonci stojijo ob vseh glavnih povezovalnih poteh, ob vhodih v posamezne objekte ter na
mestih, kjer se zunanjost in notranjost skupnih površin prepletajo. Tema lončenih loncev je bila
izbrana, ker gojenje rastlin v lončenih posodah predstavlja simbol človekove dejavnosti kultiviranja
rastlin. Poleg povezovalne in označevalne funkcije imajo lončeni lonci tudi svojo vlogo v krajinski
ureditvi. Za razliko od ostalih zasaditev trave, večjih dreves ter nizov sadnih dreves, ki so bolj ali
manj stalne zasaditve, bi v loncih vsako leto posadili drugo vrsto rastlin. Tako bi bile zasaditve v
KIS vsako leto nekoliko različne in lahko vsako leto tudi posvečene drugim rastlinam. Na ta način bi
bile v območju inštituta prisotne tudi druge kulturne rastline, ki zaradi enoletnih ciklusov rasti ponavadi ne nastopajo v krajinskih ureditvah.
Površine, ki so namenjene parkiranju so delno urejene na utrjenih in povoznih zelenih površinah,
dodatno pa so ozelenjene tudi z posameznimi drevesi, ki ležijo med parkirišči. Daljša linija večjih
dreves je speljana v smeri S-J za obstoječim SV objektom inštituta in se zajeda v osrednji zeleni
prostor inštituta. Na ta način ta drevesa tvorijo mehak vizualni zaključek območja inštituta proti
vzhodni strani. Hkrati ta rešitev nudi tudi lep zaključek zunanjega prostora pred nizom blokov
(arhitekt Arnautovič) ob Topniški ulici.

B.1.1.4. opis prometne ureditve
POGLED PROTI VHODU V NOVO STAVBO KIS
Da bi razrešili v uvodu opisan zaplet z vhodom iz druge ulice, kot ima inštitut ulični (poštni) naslov
in ker je smiselno, da prvotni objekt inštituta ohrani svojo označevalno vrednost lokacije vhoda, je
predlagana prestavitev glavnega vhoda v objekt iz Črtomirove ulica na Hacquetovo ulico. Vhod je
zasnovan v osi novega objekta, mesto vhoda pa je povsem jasno prepoznavno tudi zaradi velikega
urejenega javnega prostora pred vhodom, ki je posebej povdarjen s konzolnim večnamenskim
prostorom. Tudi iz mesta pred vhodom v stari objekt inštituta, je očitno, da je vhod v celoten kompleks sedaj urejen poleg starega objekta. Poleg peš vhoda se med novim objektom in prvotnim
objektom KIS uredi uvoz za obiskovalce in upravo, ki delajo v starem objektu. Ostali uslužbenci
inštituta vstopajo v območje KIS na novem uvozu iz Črtomirove ulice ob meji z območjem sosednje
osnovne šole. Vratar, ki ima direkten vizuelni stik z vhodom za obiskovalce, nadzoruje službeni
vhod preko video kamer. Službeni uvoz je namenjen tudi uvozu tovornjakov. V okviru parkovne ureditve je urejen pas utrjene površine preko katere je možna avtomobilska povezava med obema
območjema parkiranja.
Na območju KIS je načrtovanih 87 parkirnih mest, kar je cca 20 več od števila sedaj zagotovljenih
parkirnih mest.
V kleti novega objekta KIS je urejeneih 22 parkirnih mest. Uvoz v garažo je urejen iz glavne uvozne
ceste po severnem robu KIS.
Nova prometna povezava po severnem robu KIS je v delu speljana preko obstoječih kletnih garaž
SV objekta inštituta. Iz natečajnih podlog je očitno, da je višinsko in konstrukcijsko to mogoče.
Ob vhodu v vsak objekt v sklopu inštituta je urejena kolesarnica za potrebe zaposlenih v
posameznem objektu.
Dostava v novi objekt kis poteka preko službenega vhoda na vzhodni strani, za dostavo do rastlinjaka pa je na med rastlinjakom in uvozno cesto urejen prostor, kjer lahko parkira tudi večje
dostavno vozilo.

SITUACIJA - PROMETNA UREDITEV

POGLED NA NOVO KRAJINSKO UREDITEV IZ VZHODA

B.1.2. OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE OBJEKTA:
Objekt je zasnovan kot kompakten volumen iz katerega segajo posamezni poudarjeni programski
sklopi. Homogenost mase osnovnega objekta omogoča čisto funkcionalno zasnovo posameznih
sklopov programa, zaradi svoje kompaktnosti pa je objekt energetsko zelo učinkovit. Ureditev programa v vsega 4 etažah s samo eno kletjo pomeni tudi veliko znižanje stroškov gradnje.

B.1.2.1. razporeditev vsebinskih sklopov

PREČNI PREREZ AA

Nov objekt KIS sestavlja program laboratorijev (sklop A), skupnih prostorov (sklop B) in rastlinjaka
(sklop C). V sklopu vizualno enotnega osrednjega vloumna novega objekta KIS, so ti sklopi razporejeni v naslednjem vrstnem redu:
- Na južnem delu objekta, kjer se nahaja tudi glavni vhod v objekt, so zbrani prostori sklopa B in
sicer so posamezni prostori zloženi vertikalno okoli osrednjega večnadstropnega povezovalnega
prostora. Tako dobljeni vertikalni komunikacijski prostor predstavlja atraktiven prostor, kjer se vsi
uslužbenci inštituta na svojih različnih poteh srečujejo. V pritličju je v ta skop pripeljan tudi osrednji
park inštituta, kar povdarja povezovalno funkcijo parka in daje vhodu ter komunikacijskim površinam v sklopu B dodatno kvaliteto.
- V severnem delu osnovnega volumna so prostori inštituta (sklop A). Ta je zelo racionlano organiziran in zaseda vse etaže severnega dela objekta.
- Rastlinjak (sklop C) je zasnovan kot nizek volumen dodan osnovnemu volumnu na severni strani.

B.1.2.2. funkcionalna in tehnološka zasnova

PREČNI PREREZ BB

sklop A
Ta del je zelo racionalno zasnovan, v vseh nadstropjih je organizacijski princip enak. Od osrednjega
hodnika, ta je širok 2m, kar mu daje zadostno dimenzijo da ni utesnjen, so proti vzhodu organizirani
laboratoriji, proti zahodu pa kabineti in ostali administrativni prostori. Povezanost kabinetov in laboratorij ob skupnem hodniku je značilnost sodobnih inštitutov. Prostori laboratorijev in kabinetov so
modularno zasnovani z osnovnim rastrom 3,60m. Skeletna konstrukcija omogoča, da so vse stene
med posameznimi laboratoriji in kabineti montažne zaradi česar je zasnova zelo fleksibilna in
omogoča neprestana prilagajanja prostorske organizacije spreminjajočim se zahtevam. Program v
sklopu A zahteva veliko število inštalacijskih povezav, ki so speljane v vertikalnih jaških med hodnikom in laboratoriji. Tako se je v vsakem laboratoriju možno na minimalni razdalji priključiti na
osnovne vertikalne vode. Jaški glavnih inštalacij za laboratorije so obzidani z AB steno ter predstavljajo ločene požarne sektorje z odvodom nad streho objekta. Vmesni jaški so namenjeni standardnim inštalacijam (ogrevanje, klimatiziranje, prezračevanje, električnim razvodom, meteorna
voda,…)
sklop B
Nove skupne funkcionalne površine inštituta so zbrane v programskem sklopu B. Programske vsebine so organizirane "po prerezu", nalegajo ena vrh druge in se tako nizajo okoli skupnega večnadstropnega povezovalnega prostora osrednjega hall-a. V pritličju je glavni vhod v objekt z hall-om in
barom. Nasproti bara je manjša večnamenska dvorana. V 1. nadstropju je velika predavalnica z
večjim predprostorom. Ta se odpira na teraso na zahodni strani objekta. V 2. nadstropju, ki leži 1.5
etažne višine nad 1. nadstropjem je velik večnamenski prostor objekta, velika zunanja terasa ter
spremljajoči servisni prostori.
Večnamenski prostor znotraj kovinske konzole nad vhodom se uporablja kot restavracija, kot dvorana ali kot oboje hkrati. Skupno površino 163 m˛ namreč delijo pomične predelne stene, ki
omogočajo intenzivno uporabo tega atraktivnega prostora. Ker bo v času kosila večja potreba po
restavraciji, bo takrat celoten prostor povezan. Izven teh nekaj ur namenjenega kosilom pa bo prostor pretežno namenjen večnamenski dvorani. Kombinacija restavracije in večnamenske dvorane
omogoča tudi prireditve s pogostitvijo.
Na strehi velike predavalnice je urejena velika zunanja terasa z atraktivnim razgledom. V poletnem
času bo zelo prijetno kositi na tej terasi med zelenjem in pod izvlečnimi senčniki.

TLORIS 1 NADSTROPJA

TLORIS 2 NADSTROPJA

Ob vzhodnem robu objekta je manjše dvigalo namenjeno kuhinji, ki omogoča povezavo kuhinje z
dostavo in shrambo v kleti, prav tako pa omogoča dostavo iz kuhinje v vsa nadstropja za potrebe
različnih prireditev.

sklop C
Sklop C je namenjen karantenskim rastnim komoram. Lahka kovinska skeletna konstrukcija
omogoča poljubno predeljevanje prostora v posamezne komore.

B.1.2.3. oblikovna zasnova
Nov objekt KIS je zasnovan kot enoten osnovni volumen, ki so mu vstavljeni in dodani posamezni
funkcionalni sklopi – rastlinjak, dvorana, večnamenski prostor. Za eno nadstropje nad tlemi dvignjen volumen predavalnice omogoča preplet notranjega komunikacijskega prostora pritličja in
zunanje parkovne ureditve. Na tem mestu se nahaja bar, ki izkorišča povezavo notranjega in
zunanjega prostora ob glavni komunikacijski osi KIS
Osnovni volumen je obložen z prefabriciranimi betonskimi ploščami velikih dimenzij, kar objektu
daje izgled masivnosti in trajnosti. Ta obloga tudi daje objektu inštituta odraz resnosti in trajnosti, ki
je hkrati kombiniran z lažjimi dodanimi elementi rastlinjaka, večnamenskega prostora in predavalnice, ki za razliko od osnovnega volumna delujejo lahko in tehnološko. Vse to so lastnosti, ki jih po
našem mnenju mora odražati inštitut. Glede na dejavnost inštituta se nam je zdelo primerno v
izgled vključiti določene rastlinske elemente v obliki zasaditev v lončenih loncih. Tako rastlinje
deluje nadzorovano in kultivirano, kar odraža dejavnost KIS.

B.1.2.4. konstrukcijska zasnova

VZHODNA - DVORIŠČNA FASADA

Konstrukcijsko je objekt zasnovan kot skeletna konstrukcija, ki je zaradi dolžine objekta dilatirana v
dva dela. V obeh delih objekta horizontalne sile prenašajo komunikacijska jedra ter masivne
prečne AB stene.
Južni del sestavljajo stebri v rastru, ki je primeren za organizacijo garaž, zgoraj pa se vanj vpenjajo
volumni posameznih prostorov skupnih programov. Velika konzola nad vhodom v katerem je večnamenski prostor je kovinska konstrukcija, ki je konzolno vpeta v osnovno AB konstrukcijo. Konsstrukcija konzole je kovinsko paličje s statično višino celotne etaže. Talna in stropna plošča velike
predavalnice sta vpeti v bočni nosilni AB steni.
Severni del objekta ima osnovni raster skeleta 3,60 m v vzdolžni smeri. V prečni smeri so v tem
rastru speljani osnovni nosilci , ki povezujejo zunanji liniji stebrov z osrednjim nosilcem. Ta se
vpenja v nosilne obodne AB stene inštalacijskih jaškov. Etažne plošče so zaradi majhne razdalje
med osnovnimi nosilce zelo tanke in sicer cca 15 cm.
Rastlinjak je kovinska konstrukcija stoječa na AB kletni etaži.

VZDOLŽNI PREREZ CC

B.1.2.5. opis izbora materialov in obdelav
RAVNA STREHA
ZUNANJE STENE IN STENE PROTI NEOGREVANIM PROSTOROM
str1 - pohodna ravna streha inštituta, U=0,160 W/m2K
F1 - fasada, U=0,226 W/m2K
1. PODALJŠANA APNENA MALTA 1700
2. MREŽASTA IN VOTLA OPEKA 14002
3. XPS - FIBRAN DIANA (>75 mm)
4. BETON 2200

2,0000 cm
9,0000 cm
14,0000 cm
10,0000 cm

ZUNANJA STENA PROTI TERENU

1. BETON 2400
2. BETON 2200
3. BITUMENSKI TRAK 5 MM Z AL FOLIJO 0,2 MM
4. EKSPANDIRAN POLISTIREN
5. VEČPLASTNA BITUMENSKA HIDROIZOL. 1100
6. XPS - FIBRAN NEPTUN (50-60 mm)
7. Filc
8. PESEK IN DROBNI GRAMOZ

18,0000 cm
5,0000 cm
0,5000 cm
10,0000 cm
1,0000 cm
12,0000 cm
0,2000 cm
8,0000 cm

Z1 - vkopana kletna stena, U=0,327 W/m2K
str2 - ravna streha restavracije, jeklena konstrukcija, prezračevana, U=0,162 W/m2K
1. BETON 2400
2. VEČPLASTNA BITUMENSKA HIDROIZOL. 1100
3. XPS - FIBRAN NEPTUN (50-60 mm)

20,0000 cm
1,0000 cm
10,0000 cm

STROPNA KONSTRUKCIJA MED OGREVANIMI PROSTORI

1. MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,
2. POLIETILENSKA FOLIJA 1000
3. Kamena volna 160
4. Kamena volna 100
5. OSB plošče

2500 cm
0,0200 cm
10,0000 cm
10,0000 cm
2,0000 cm

notranje plošče, U=0,553 W/m2K
str4 - pohodna terasa. tlak: lesene letve na podkonstrukciji, U=0,161 W/m2K
1. PARKET
2. BETON 2200
3. FIBRAN NIKE - EKSP. POLIETILEN
4. XPS - FIBRAN NEPTUN (20-40 mm)
5. BETON 2400

2,2000 cm
6,3000 cm
0,5000 cm
4,0000 cm
16,0000 cm

POD NA TERENU
Tla1 - tla kleti, U=0,346 W/m2K
1. KERAMIČNE PLOŠČICE TALNE
2. BETON 2200
3. POLIETILENSKA FOLIJA 1000
4. XPS - FIBRAN NEPTUN (>75 mm)
5. VEČPLASTNA BITUMENSKA HIDROIZOL. 1100

1,0000 cm
5,0000 cm
0,0200 cm
10,0000 cm
1,0000 cm

STROP NAD NEOGREVANO KLETJO
t1 - tla nad neogrevano kletjo, U=0,218 W/m2K
1. KERAMIČNE PLOŠČICE TALNE
2. BETON 2200
3. POLIETILENSKA FOLIJA 1000
4. XPS - FIBRAN NEPTUN (50-60 mm)
5. BETON 2400
6. Kamena volna 160
7. MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,

1,0000 cm
5,0000 cm
0,0200 cm
5,0000 cm
20,0000 cm
10,0000 cm
2500 cm

1. BETON 2400
2. BETON 2200
3. BITUMENSKI TRAK 5 MM Z AL FOLIJO 0,2 MM
4. EKSPANDIRAN POLISTIREN
5. VEČPLASTNA BITUMENSKA HIDROIZOL. 1100
6. XPS - FIBRAN NEPTUN (50-60 mm)
7. POLIETILENSKA FOLIJA 1000
8. CEMENTNI ESTRIH 2200

18,0000 cm
5,0000 cm
0,5000 cm
10,0000 cm
1,0000 cm
12,0000 cm
0,0200 cm
5,0000 cm

LAHKE GRADBENE KONSTRUKCIJE (POD 150 KG/M2)
F2 - zapore, U=0,218 W/m2K
1. MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,
2. POLIETILENSKA FOLIJA 1000
3. URSA TWF 1
4. OSB plošče
5. URSA TWF 1
6. OSB plošče

2500 cm
0,0200 cm
10,0000 cm
2,0000 cm
6,0000 cm
2,0000 cm

NOTRANJE KONSTRUKCIJE BREZ ZAHTEV UMAX
Notranje stene AB, U=2,369 W/m2K
1. APNENA MALTA 1600
2. BETON 2400
3. APNENA MALTA 1600

3,0000 cm
20,0000 cm
3,0000 cm

STROP ALI TLA, KI MEJITA NA ZUNANJI ZRAK ALI ODPRT PREHOD ALI TLA NA TERENU PRI
TALNEM OGREVANJU

OKNA, VRATA

Tla v restavraciji, dvorani, nad odprtim prostorom, U=0,198 W/m2K

OKNO KOMBINACIJA ZUNANJEGA ALUMINIJASTEGA IN NOTRANJEGA LESENEGA OKVIRJA,
PETKOMORNO, U=1,3, ZASTEKLITEV U=0,70, U=0,880 W/m2K

1. PARKET
2. CEMENTNI ESTRIH 2200
3. FIBRAN NIKE - EKSP. POLIETILEN
4. XPS - FIBRAN NEPTUN (50-60 mm)
5. BETON 2500
6. XPS - FIBRAN DIANA (>75 mm)
7. BAUMIT HAFTMOERTEL
8. BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL

0,8000 cm
6,7000 cm
0,5000 cm
5,0000 cm
18,0000 cm
12,0000 cm
0,3000 cm
0,3000 cm

str3 - steklena streha, U=1,200 W/m2K

B.1.2.6. instalacijsko-tehnološka zasnova
ogrevanje in hlajenje objekta
Ogrevanje je kombinacija toplotne črpalke zemlja-voda in dodatnega sistema s plinskim kondenzacijskim kotlom za potrebe dogravanja ob potrebi po povečani ogrevalni
moči.
Prostori: laboratoriji, konferenčna soba, kabineti, hodniki.. se ogrevajo in hladijo z ventilatorskimi konvektorji – temperature prostorov so prilagojene zahtevam tehnologije in
se regulirajo avtonomno – za posamezen prostor
Pomožni prostori. sanitarije, skladišča, delavnica, .., kjer ni posebnih zahtev se ogrevajo radiatorsko.
Glede na cca 1850 m2 efektivne površine ob objektu, je na tej površini nameščen
zemeljski kolektor v kombinaciji s toplotno črpalko zemlja/voda. Zaradi tega sistema
ogrevanaj je ogrevanje prostorov prilagojeno nizko temperaturnemu sistemu (kombinacija talnega ogrevanja).
Predvidena moč toplotne črpalke je 50 kW. Predvidena maksimalna potrebna grelna
moč celotnega objekta pa je 170 kW, kar pomeni, da glede na dane podatke toplotna
črpalka pokriva cca 60% letnih potreb po toplotni moči. Jeseni in spomladi bi toplotna
črpalka namreč zagotovila večji del ogrevalne moči.
Za pripravo ogrevne vode in tople sanitarne vode je predvidena kombinacija: toplotna
črpalka, plinski kotel in sončni kolektorji. Delo v laboratorijih zahteva večjo količino
tople sanitarne vode, zato je smiselna vgradnja sprejemnikov sončne energije. Na
strehi načrtovanega objekta je 60 m2 sprejemnikov sončne energije, ki napajajo
hranilnik toplote prostornine 4000 l. Ocenjeni prihranki energije so 15.000 kWh letno.
Sprejemniki SE poleti senčijo ravno streho in tako zmanjšujejo nevarnost pregrevanja
prostorov z zgornji etaži, s tem pa tudi nekoliko zmanjšujejo potrebo po energiji za hlajenje prostorov.
Med vertikalnimi požarnimi inštalacijskimi jaški na strehi severnega dela inštituta je
prostor za namestitev zunanjih enot hladilnih agregatov.

B.1.2.7. komunikacijsko prometni vidik.

prezračevanje
Prezračevanje sanitarij in ostalih pomožnih prostorov oz. prostorov brez zunanjega
okna je lokalno (cevnimi oz. strešnimi ventilatorji). Prezračevanje garaže in kletnih
prostorov je lokalno.

Z južne strani je iz vhodnega predprostora inštituta urejen glavni vhod v objekt in
hkrati v inštitut. Vhod je namenjen obiskovalcem in uslužbencem v novem objektu, ki
ne pridejo z avtomobilom. Vhod za uslužbence, ki se pripeljejo z avtomobilom je z
vzhodne strani objekta od severnem komunikacijskem jašku. Ta vhod se nahaja
neposredno ob parkiriščih za uslužbence. Tretju vhod pa je urejen s strani parka, kjer
se površina parka zaje pod nov objekt. Ta vhod je namenjen peš povezavam med
posameznimi objekti inštituta.

Ostali prostori se prezračujejo centralno. Glede na zahteve (posamezen prostor) se v
prostor dovaja svež zrak preko elementov (difuzorjev ali rešetk) in iz prostorov odvaja
odpaden zrak – s tem bo zagotovljen ustrezen podtlak oz. nadtlak. Priprava svežega
zraka je s klima napravo postavljeno v posebnem prostoru - strojnici v kleti objekta.

Vertikalne komunikacije v objektu so urejene v dveh komunikacijskih jedrih in sicer
južnem v sklopu skupnega dela objekta in severnem v sklopu laboratorisjkega dela
objekta (sklopa A). Prostori sklopa B so nanizani okoli večnadstropnega prostora, kar
omogoča vizualno komunikacijo med nadstropji in prijeten prostor srečevanja.

Razvodni kanali bodo speljani v prezračevalnih jaških oz. nad spuščenim stropom.
Glede na zahteve (posamezni laboratorij) je potrebno zagotoviti lokalno odsesovanje.

V kleti je urejenih 22 parkirnih mest. Preko kleti poteka tudi dostava za potrebe kuhinje ter do skladiščnih prostorov.

Razvodi v objektu so speljani v instalacijskih jaških oz. nad spuščenim stropom.

Predvidena je rekuperacija zraka pozimi ter nočno hlajenje z zunanjim zrakom v poletnem obdobju.
vodovodne instalacije
Objekt se bo priključil na lokalni vodovod preko kombiniranega vodomera v
vodomernem jašku. Priprava tople sanitarne vode je centralna v kotlovnici.
Razvod mrzle in tople vode, ter cirkulacije je razvejan delno v tleh, instalacijskih jaških,
nad spuščenim stropom oz. v stenah do armatur.
Kanalizacijski vodi laboratorijev bodo speljani v čistilno napravo v kleti objekta. Tu se
vrši nevtralizacija, dekantiranje in termična obdelava.
instalacije za potrebe laboratorijev
Za potrebe laboratorijev se zagotovi: vodovodne instalacije (topla in mrzla sanitarna
voda), destilirano vodo, plinske instalacije, vakuum in komprimiran zrak. Za zgoraj
omenjene instalacije se predvidi pripravo in razvode do priključkov v laboratorijih.

B.1.3. EKONOMIČNOST IZGRADNJE IN
OBRATOVANJA:
B.1.3.1. razmerja neto - bruto
bruto tlorisna površina objekta (bp) :
neto tlorisna površina objekta (np) :
neto tlorisna površina se deli na:
uporabna površina (unp):
komunikacijska površina (knp):
tehnična površina (tnp):

5.065,10 m2
4.457,80 m2
3.746,60 m2
511,90 m2
154,70 m2

B.1.3.1.1. razmerje bruto tlorisna površina / neto tlorisno površino:
btp/ntp = 1,14
SHEMA PODROČJA TOPLOTNE ČRPALKE

B.1.3.1.2. razmerje komunikacijska površina / uporabna površina:
knp/unp =0,14
B.1.3.1.3. razmerje komunikacijska površina / neto tlorisno površino
knp/ntp =0,11

B.1.3.2. gradiva in obdelave ter zaščita pred osončenjem

B.1.4.

UČINKOVITOST RABE ENERGIJE:

Pri gradbeni zasnovi smo sledili optimalni toplotni zaščiti objekta. Izračun je narejen v
skladu s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (UL
42/2002). Zunanja toplotna izolacija omogoča tako izvedbo, da ne prihaja do toplotnih
mostov, ki bi imeli linijsko toplotno prehodnost Ř večjo od 0,1 W/mK (glej standard
SIS EN ISO 14683). Za ta objekt so mejne in dosežene vrednosti naslednje:

B.1.4.1. Koeficient specifičnih transmisijskih izgub

SHEME UKREPOV ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE

• dovoljeni koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub (HT') = 0,726 W/m2K
• dejanski koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub (HT') = 0,317 W/m2K, kar pomeni, da
je za 56 % manjši od dovoljenega

B.1.4.2. Letna toplota za ogrevanje
• Letna dovoljena toplota za ogrevanje (QH/Ve) = 18,91 kWh/m3a
• Dejanska dovoljena toplota za ogrevanje (QH/Ve) = 7,14 kWh/m3a, kar pomeni, da je za 62 %
manjša od dovoljene

V hladnem obdobju leta se je predvidena rekuperacija toplega zraka, ki se dviga pod strop
osrednjega večnadstropnega prostora nazaj v hall
v pritličju

Osrednji večnadstropen volumen preddverja
objekta ima na strehi svetlobnik, ki ga je možno
odpirati. Tako se poleti topel zrak spušča skozi
strop ven, pozimi pa se topel zrak po prezračevalnem kanalu vrača nazaj v pritličje. Poleti se odprtina prekrije z screen tkanino kar bistveno zmanjša
pregrevanje osrednjega prostora.

B.1.4.3. Predvideni ukrepi za učinkovito rabo energije
1. Osrednji večnadstropen volumen preddverja objekta ima na strehi svetlobnik, ki ga je možno
odpirati. Tako se poleti topel zrak spušča skozi strop ven, pozimi pa se topel zrak po prezračevalnem kanalu vrača nazaj v pritličje.
2. Na prostoru osrednje zelene ureditve na vrtu je nameščen zemeljski kolektor za toplotno
črpalko, ki zagotavlja cca 60% celoletnih potreb za ogrevanje objekta. Ocenjen izkoristek toplotne
črpalke preko zemeljskega kolektorja na načrtovani površini je 50 kW energije.
3. Na strehi objekta so načrtovane paneli za pridobivanje električne energije iz solarne energije v
skupni površini 315 m˛. Poleg pridobivanja sončne energije sončne celice poleti senčijo ravno streho in tako zmanjšujejo pregrevanje prostorov z zgornji etaži, hkrati pa tudi nekoliko zmanjšujejo
potrebo po energiji za hlajenje prostorov. Orientacija objekta v smeri sever-jug omogoča optimalno
namestitev fotovoltaičnih panelov z nagibom proti jugu pod kotom 30°. Načrtovana površina 315
m˛ zadošča za letno pridobljenih 43.500 kWh električne energije. Morebitne občasne presežke pridobljene energije se lahko vrača vrača v omrežje. Ocenjena investicija 4.000 - 4.500 € / kW
energije se povrne v 10 letih.
4. Poleg fotovoltaičnih panelov bo na strehi tudi 60 m˛, sprejemnikov sončne energije, ki bodo
napajali hranilnik toplote prostornine.
5. V prostorih laboratorijev kjer ni dvojnega stropa, višina prostorov pa je 3,60m, je predvidena
uporaba nadsvetlobe nad okni za globinsko osvetlitev prostorov, s čimer se precej zmanjša potrebno umetno osvetlitev prostorov preko dneva.
6. Centralni del ima večnadstropni enotni prostor s svetlobnikom na strehi, ki omogoča naravno
osvetlitev dela stavbe po globini.
7. Predvidena je rekuperacija zraka pozimi ter nočno hlajenje z zunanjim zrakom v poletnem
obdobju.

Orientacija objekta v smeri sever-jug izhaja iz urbanističnih in funkcionalnih razlogov. Glede porabe
pa je ta rešitev ugodna v poletnem času, saj je pregrevanje fasade in prostorov bistveno zmanjšano in s tem tudi potreba po hlajenju prostorov. K zmanjšanju poletnega pregrevanja pripomore
tudi masivna betonska fasada objekta.

V prostorih laboratorijev kjer ni dvojnega stropa,
višina prostorov pa je 3,60m, je predvidena uporaba nadsvetlobe nad okni za globinsko osvetlitev
prostorov, s čimer se precej zmanjša potrebno
umetno osvetlitev prostorov preko dneva.

Rastlinjak ni mišljen kot pasivni solarni element temveč je del inštituta v katerem se izvajajo
določene aktivnosti in je ogrevan. Rastlinjak je na severni strani objekta, kar bo predvsem pozitivno vplivalo na zmanjšanje poletnih ekstremno visokih temperatur, zagotavljalo pa bo ustrezno
osvetljenost.

B.1.4.4. drugo - dodatne analize, dokazila, elaborati, ki utemeljujejo koncept
učinkovite rabe energije (URE)
Poročilu je priložen elaborat gradbene fizike za načrtovani objekt KIS.

