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OPIS GRADNJE NASELJA ENODRUŽINSKIH HIŠ NA GALJEVICI  
 
Pozicija posamezne vrstne hiše, pripadajočega vrta in tlakovanega dela ob skupni interni cesti je 
definirana v DGD projektu: Naselje na Galjevici, št. 34/18, izdelovalca Studio Höfler d.o.o., Gradišče 
XV/5, 1291 Škofljica.  
 
Hiša bo priklopljena na javno infrastrukturo. Pridobljena bodo soglasja za priklop na plin, elektriko, 
vodovodno omrežje in kanalizacijo. Pripada ji naslednja oprema in infrastruktura:  
- samostojni elektro števec,  
- samostojni vodomerni števec,  
- kanalizacija do hiše,  
- plin do hiše,  
- telefonska/internet napeljava do hiše.  
 
Vsaki hiši pripada skupna uporaba (solastništvo) dovozne poti (parc. št. 232/170), otroškega igrišča 
(parc. št.: 232/166).  
Tlakovane površine ob interni cesti pred posamezno hišo ni dovoljeno ograditi (možnost dostopa do 
elektro števca in prometne zahteve.)  
 
 
OPIS PREDVIDENIH GRADBENIH ELEMENTOV, podaljšana III. gradbena faza.  
 
Konstrukcija:  
Temeljenje bo izvedeno skladno z geomehanskim poročilom: armirano betonska (AB) plošča na lesenih 
pilotih.  
Konstrukcija nadzemnega dela je opečna zidana gradnja z armirano betonskimi vezmi in nosilci.   
Zunanji obod: modularna opeka, debeline 25,0 cm. Konstrukcija streha bo lesena.  
 
Strehe:  
Ravni strehi (nad garažo in na terasni etaži) sta pohodni. Tlak je sibirski macesen. Toplotna izolacija je 
kombinacija XPS 5,0 cm in Bauder PIR-T (0,024 W/m2K). Streha nad garažo ima skupaj 11,0 cm 
toplotne izolacije. Ravna streha na terasni etaži ima skupaj 23,0 cm toplote izolacije.  
Streha nad terasno etažo (naklon 2%) je krita s kritino Sika 18g. Pod njo je toplotna izolacija Bauder 
PIR-FA (0,012 W/m2K) , 18,0 cm.  
Poševna streha (naklon 15°) je krita z kritino Metrapan. Hiša je opremljena z žlebovi.  
 
Fasada:  
Na spodnjih dveh etažah je bivalni del hiše kontaktna fasada z izolacijo 20,0 cm EPS (0,039 W/mK) , 
osnovni sloj (armirna mrežica)  in zaključni sloj. Okenske police bodo kamnite - granit.  
 
Na fasadi garaže bo izolacije 6,0 cm EPS (0,039 W/mK) + osnovni sloj (armirna mrežica)  in zaključni 
sloj. Med garažo in bivalnim delom bodo na strani garaže nameščena izolacijska plošča »Drvopor« 
(lesocement + EPS) debeline 7,5cm.  
 
Na zgornji etaži (izkoriščeno podstrešje) je fasada iz lesocemnetnih plošč (Esal). Fasada nadkritega dela 
je obložena z lesom - sibirski macesen. Pri obeh je izolacija kamena volna, 20,0 cm.  
 
Tlaki:  
Notranji tlaki niso predvideni. Na talni plošči pritličja, kjer bo nameščena hidroizolacija je predvideno 
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26,0 cm za celotno debelino sestave s talnim gretjem.  
V nadstropjih je predvideno 16,0 cm za celotno debelino sestave tlakov s talnim gretjem.   
V garaži bo na talni betonski plošči nameščena hidroizolacija in 5,0 cm povoznega estriha.  
 
Stavbno pohištvo in ograje: 
- okna bodo PVC z zaščito na zunanji strani, znamke Termoglas, model BluEvolution 92mm. 

Zasteklitve bo troslojna Ug = 0,50 W/m2K. Toplotna prehodnost celotnega okna Uw=0,75 W/m2K.  
- drsna vrata na teraso bo »dvižno drsni sistem« s pohodnim pragom,  
- rolete z vodili na ročnim pogonom (možnost elektro pogona),   
- vhodna alu vrata, z večtočkovnim zaklepanjem, znamke PIRNAR,  
- garažna vrata na motorni pogon,  
- ograje bodo v kovinski izvedbi. Obdelava je vroče cinkano  in prašno barvano.  
 
Inštalacije:  
- pod talno ploščo pritličja bo nameščena talna kanalizacija,  
- na fasadi bo nameščena elektro in plinska omarica,  
- vodomer bo v zunanjem tlaku. Povozna izvedba.  
 
Zunanja ureditev:  
- skupna cesta bo asfaltirana, 
- površina pred objektom (ulična stran) bo tlakovana z betonskimi tlakovci, 
- na poziciji terase v atriju bo izvedene betonska plošča (možnost lesenega tlaka, kamna ali 

keramike),  
- med garažo in teraso bodo tlakovana pot z betonskimi tlakovci,  
- ograja med atriji bo skipne višine 1,8. Previden je betonski zidec h= 0,3 m in na njem lesena ograja 

1,50 m,  
- v atriju bo utrjena zemljina in zasejana zelenica,  
- na otroškem igrišču bo pesek in nameščena igrala.  
 
 
 
pripravil:  
Matej Höfler u.d.i.a., Studio Höfler d.o.o.  
 
Ljubljana, 6.06.2019  
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