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Kvalitetna izvedba, zanesljive inštalacijske rešitve, 
nizka poraba energije in s tem nižji življenjski stroški, 
funkcionalna zasnova tlorisov, mirna soseska in bližina 
pomembne infrastrukture prebivalcem novega bloka 
zagotavlja kakovostno bivanje.
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NIZKOENERGIJSKI VEČSTANOVANJSKI 
OBJEKT V GORNJI RADGONI
NOVA STANOVANJA, KI SO S KAKOVOSTJO PREPRIČALA 
TUDI STANOVANJSKI SKLAD RS

Trate 33, Gornja Radgona, render

Nizkoenergijski večstanovanjski objekt 
Trate 33, ki se nahaja v 4. podaljšani 
gradbeni fazi, stoji na mirni in sončni lo-
kaciji v Gornji Radgoni, tik ob mestnem 
parku in reki Muri. V neposredni bližini 
novega stanovanjskega objekta se naha-
jajo Dom starejših občanov, vrtec, špor-
tni park in park za otroke. Nedaleč stran 
so tudi zdravstveni dom, lekarna, trgovi-
ne, avtobusna postaja in šola. 

Arhitekturna zasnova
Zaradi tlorisne raznolikosti so stanova-

nja primerna tako za bivanje mladih dru-
žin, samske ali pare ter starejše osebe.

Stanovanjski objekt je etažnosti P+4N. 
V stavbi je 30 stanovanj, od tega so tri pri-
lagojena za funkcionalno ovirane osebe. 
Stanovanja so različnih velikosti, večina 
jih je eno- in dvosobnih. V četrtem nad-
stropju sta dve večji trisobni stanovanji. 

Etaže so med seboj povezane tako s 
širokim stopniščem kot tudi z velikim  

dvigalom. Vsa stanovanja v pritličju imajo 
terase, stanovanja v nadstropjih pa lože. 
V pritličje so umeščena štiri stanovanja, 
poleg tega se v tem nivoju nahajajo še 
shrambe za stanovalce, tehnični prostor 
in kolesarnica. Ob samem objektu so po-
kriti parkirni prostori. 

Konstrukcija stanovanjskega 
objekta

Temeljenje objekta je izvedeno s pla-
vajočo armiranobetonsko ploščo, ki je 
izvedena na XPS 500L toplotno izolaci-
jo, s čimer se zagotovi toplotna izolacija 
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celotnega ovoja stavbe. Stene objekta in 
medetažne plošče so izvedene iz predi-
zvedenih armiranobetonskih elementov, 
ki so se na gradbišču dodatno armirala 
in zalila z betonom. Fasada je kontaktna, 
izvedena iz grafitne EPS toplotne izolaci-
je debeline 20 cm in fasadnih pasov iz 
kamene volne nad okenskimi odprtina-
mi za preprečevanje širjenja požara po 
fasadi. 

Streha je ravne izvedbe, strešna kritina 
je iz PVC membranske folije in s toplotno 
izolacijo debeline 25 cm. Okna so iz PVC- 
profilov in s troslojno zasteklitvijo. Senče-
nje steklenih površin je omogočeno z zu-
nanjimi ALU-žaluzijami na elektro pogon.

Sodobne inštalacije
Vsaka stanovanjska enota ime ločen 

sistem za ogrevanje in hlajenje prosto-
rov ter sanitarne vode s toplotno črpal-
ko. Vgrajen stenski konvektor omogoča 
ogrevanje v prehodnem obdobju in hla-
jenje ter razvlaževanje zraka. Osnovno 
ogrevanje stanovanj je urejeno s talnim 
ogrevanjem. V vseh stanovanjih so vgra-
jene centralne stropne prezračevalne na-
prave, ki jih odlikujejo odlične tehnične 
lastnosti: visoka učinkovitost vračanja 
toplote, najtišje delovanje, nizka poraba 
energije. Prezračevanje stanovanj je lah-
ko tudi naravno z odpiranjem oken.

Posebnosti pri projektiranju
Prva posebnost je ta, da ima vsaka sta-

novanjska enota posebej načrtovano celo-
tno strojno inštalacijo (prezračevanje, ogre-
vanje, hlajenje …). Naslednja posebnost je 
izvedba celotne nosilne konstrukcije iz pre-
dizdelanih AB-elementov, za kar je bilo po-
trebno predhodno natančno določiti mesta 
prebojev in vseh inštalacijskih elementov. 

S pravilno načrtovano gradnjo in ka-
sneje natančno izvedbo detajlov je število 
toplotnih mostov zmanjšano na minimum. 
Toplotni ovoj okrog celotne stavbe je zago-
tovljen tudi v predelu balkonskih lož, kjer 
so izvedene termoizolacijske košare. Z na-
črtovanjem montaže oken po smernicah 
RAL, zatesnitvijo stikov med medetažno 
ploščo in stenami ter zatesnitvijo vseh 
prebojev skozi ovoj stavbe je zagotovlje-
na zrakotesnost. Energijska učinkovitost 
novogradnje, izračunana po metodi PHPP, 
izkazuje rezultat 11,5 kWh/m²a, kar je bi-
stveno manj kot mejna vrednost 15 kWh/
m²a. Računska poraba energije za pohla-
jevanje stavbe v poletnem času pa je ovre-
dnotena na 3,1 kWh/m²a.

Prednosti nove 
večstanovanjske stavbe

Kvalitetna izvedba objekta, zanesljive in-
štalacijske rešitve, nizka poraba energije in 
s tem nižji življenjski stroški, funkcionalna 

zasnova tlorisov, mirna soseska in bližina 
pomembne infrastrukture prebivalcem no-
vega bloka zagotavlja kakovostno bivanje. 
Zato ni presenetljivo, da so vsa stanovanja, 
ki bodo vseljiva septembra 2020, že proda-
na, in da se je za nakup desetih stanovanj 
v novem večstanovanjskem objektu odlo-
čil tudi Stanovanjski sklad RS, saj ta daje 
prednost nakupom kakovostno izvedenih 
stanovanj. Pri načrtovanju in izgradnji so 
bili v medsebojnem sodelovanju projektiv-
nega biroja Progrin d.o.o., investitorja Trate 
ena d.o.o. in izvajalca del Knuplež d.o.o. 
zagotovljeni najvišji standardi udobja in za-
sebnosti bodočim kupcem. 

Stene med stanovanji so armiranobeton-
ske, debeline 20 cm z dodatno izolacijo, 
kar nudi dobro zvočno in toplotno izolativ-
nost ter tako zagotavlja intimo stanovalcev. 
Predelne stene v stanovanjih so nameno-
ma projektirane v suhomontažni izvedbi, 
saj je bilo tako kupcem omogočeno, da si 
prostore v stanovanju v času gradnje raz-
poredijo tudi po lastnih željah in potrebah 
njihovega individualnega bivanja.

Poleg vseh prednosti večstanovanjski 
objekt Trate 33 odlikuje tudi nizka letna 
poraba toplote za ogrevanje glede na eno-
to uporabne površine, saj objekt pri ener-
getski učinkovitosti skoraj dosega razred 
A1, kar lahko pripišemo le malo večstano-
vanjskim stavbam v našem prostoru.

Skoraj dokončan 
stanovanjski blok - 
začetek julija

Predlog notranje ureditve

Zanimive 
balkonske 
ograje

Poraba energije v večstanovanjskem objektu Trate 33
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