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Protipotresna sanacija – 
Vrtec Zelena jama
KOT DEL CELOVITE ENERGETSKE SANACIJE VRTCA SE JE IZVAJALA TUDI SANACIJA ZIDOVJA

SANACIJA VRTCA
Vrtec Zelena jama je vrtec z večjim otro-
škim igriščem med Zvezno ulico in žele-
znico v Zeleni jami v Ljubljani. V njem je 
13 skupin otrok, od jasli pa vse do pred-
šolskih. Pred izvedbo celovite energet-
ske sanacije, ki je obsegala zamenjavo 
stavbnega pohištva, novo streho in pro-
čelje s toplotno izolacijo ter zamenjavo 
sistemov za ogrevanje in hlajenje objek-
ta, je bilo treba izvesti statično sanacijo 
zaradi posedanja temeljev ter protipo-
tresno ojačitev zidovja. Sanacija se je 
izvajala z dvema sistemoma Mapei, to 
sta sistem Mapei FRG za ojačitev zidov 
(jeder) z ojačitvenim ometom in mrežo 
ter sistem Mapei EQ, ki je namenjen po-
vezovanju opečnih polnil. 

IZVEDBA OJAČITVE – SISTEM 
MAPEI FRG 
Mapei FRG sistem označuje Fibre 
Reinforced Grout – z vlakni ojačana 

malta, ki v kombinaciji z alkalno odpor-
no mrežico tvori armiran omet, ki pove-
čuje duktilnost zidovja. 
Skladno z načrtom – pozicijami, kjer 
so bile potrebne ojačitve, je bilo tre-
ba predhodno odstraniti vse obsto-
ječe omete do osnovne konstrukci-
je. Najpogosteje je bil to zid iz polnih 
opečnih zidakov, ki se je opral z vodo 
ali pa se je površina posesala, saj so se 
dela izvajala med obratovanjem vrtca. 
Ker je bilo za doseganje ojačitve treba 
povezati obe strani zidu, se je tudi tukaj 
odstranil omet na obeh straneh, na do-
ločenih položajih tudi na pročelni stra-
ni objekta. Pred nanosom sistemskih 
izdelkov se je zid obdelal s temeljnim 
premazom PRIMER 3296. Ta se lahko 
redči z vodo v razmerju 1:1 in se nana-
ša z brizganjem, valjčkom ali čopičem. 
Njegovi glavni nalogi sta površinska utr-
ditev in uravnavanje vpojnosti podlage. 
Nanj se je nanesla dvokomponentna 

malta PLANITOP HDM RESTAURO, ki 
je na osnovi naravnega hidravličnega 
apna (NHL) in eco pucolana ter vsebuje 
visok delež mikroarmature. PLANITOP 
HDM RESTAURO se lahko nanaša v 
posameznih nanosih do 10 mm. V njo 
so vgradili MAPEGRID G  220, alkalno 
odporno stekleno mrežico za ojačitev, 
ki pa je bila prekrita le delno. Zakaj? Za 
povezovanje obeh strani ojačitvenega 
ometa PLANITOP HDM RESTAURO 
je bilo treba vgraditi povezovalne vrvi-
ce iz alkalno odpornih steklenih vlaken 
MAPEWRAP G FIOCCO. Skozi zid so 
izvrtali luknje ter še dodatno luknjo pod 
kotom približno 30°. Luknje so spihali, 
da so odstranili prah. Sledila je priprava 
MAPEWRAP G FIOCCO, tako da je bila 
vrvica približno 40 cm daljša od debeli-
ne zidu. Sredino vrvice, ki je enaka de-
belini zidu, so utrdili z MAPEWRAP 21 
in polnim posutjem s suhim kremen-
čevim peskom QUARZO 0,5. Tako 

SLIKA 1: Objekt pred sanacijo – vidne so razpoke v zidu. 
SLIKI 2 in 3: Vgrajevanje mrežice MAPEGRID G 220 v PLANITOP HDM RESTAURO na 
zunanji in notranji strani objekta.
SLIKA 4: Zid je pripravljen za vgradnjo povezovalnih vrvic MAPEWRAP G FIOCCO. 
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pripravljen MAPEWRAP G FIOCCO 
se je vgradil v luknje in nato so se te 
zatesnile. Prostor med vrvico in luknjo 
je bilo treba zapolniti z injekcijsko maso 
MAPE-ANTIQUE I. To je tekoča masa 
na osnovi hidravličnega apna, ki se 
uporablja za konstrukcijsko injektiranje 
in utrditev zidanih konstrukcij. Luknje 
so zapolnili z vlivanjem, tako da se je 
zapolnilo vse proste dele. 
Po utrditvi so izdelali povezavo med obe-
ma stranema tako, da so MAPEWRAP 
G FIOCCO razprostrli v obliki pahljače in 
vgradili v PLANITOP HDM RESTAURO. 
Nato so celotno površino preplastili z 
nanosom PLANITOP HMD RESTAURO 
v debelini 3–4 mm oz. tako, da so pre-
krili MAPEGRID G 220 v celoti. Ker je 
sistem na osnovi hidravličnih veziv, je na 
njega možno nanašati različne mineralne 
mase za glajenje in ravnanje sten kot tudi 
gradbena lepila za vgradnjo pročelnih to-
plotnoizolacijskih plošč. To se je izvedlo 
pozneje na zunanjih površinah vrtca. 

IZVEDBA OJAČITVE – SISTEM 
MAPEI EQ 
Mapeiev EQ sistem je inovativna re-
šitev, ki zagotavlja povezanost npr. 
zidanih polnil in osnovnega nosilnega 
skeleta in mu preprečuje ali pa vsaj 
omejuje porušitev in tako posledično 
preprečuje poškodbe stanovalcev v 
primeru potresa. Zavedati se je tre-
ba, da v primeru potresa vsaka taka 
rešitev pripomore k reševanju ljudi, še 
posebej pa v ustanovah, kot so vrtci, 
saj se otroci ne odzovejo enako kot 
odrasli. 

Osnova za izvedbo sistema Mapei EQ 
je suha, gladka, trdna in čista pod-
laga. Zato so vse obstoječe nanose 
mas za glajenje in barv odstranili z 
brušenjem. Uporabljali so kombinira-
ni sistem brušenja – suho diamantno 
brušenje za grobo odstranjevanje in 
nato še fino brušenje s t. i. žirafami. 
Na tako pripravljeno podlago so na-
nesli namensko enokomponentno 
poliuretansko lepilo v vodni disperziji 
MAPEWRAP EQ ADHESIVE in prile-
pili MAPEWRAP EQ NET, to je dvo-
smerno orientirano stekleno tkanino, 
ki je predhodno obdelana s poliure-
tanskim premazom. Na površino se 
vtisne z uporabo kovinskega valjčka 
MAPEWRAP ROLLER in pazi, da je 
čim bolje povezan z nosilno konstruk-
cijo. Po osušitvi lepila so nanesli še 
sloj malte PLANITOP 200. To je fina 
cementna malta z velikim deležem 
polimera, ki omogoča nanašanje na 

nevpojne podlage, kot so keramične 
ploščice, stekleni mozaik, kot tudi 
na MAPEWRAP EQ NET. Po osušitvi 
PLANITOP-a 200 je bila podlaga pri-
pravljena za nanos mas za glajenje in 
beljenje.

VRTEC VARNEJŠI IN 
ENERGIJSKO BOLJ UČINKOVIT
Po opravljenih delih za konstrukcijsko 
ojačitev so v vrtcu izvedli že omenjeno 
celovito energetsko sanacijo. Tako so 
konec leta 2017 lahko vnovič zaživeli vsi 
zaposleni in otroci v varnejšem in ener-
gijsko bolj učinkovitem vrtcu. Učinek 
opravljenega dela ni viden na prvi po-
gled. Prihranek zaradi energijske učin-
kovitosti bo viden sčasoma. Le želimo 
pa si lahko, da konstrukcijske jakosti 
ne bo »preizkušal« čisto pravi potresni 
sunek. Naj se namesto njega sliši le ve-
selje otrok, tako v vrtcu kot zunaj njega, 
mar ne? 

TEHNIČNI PODATKI
Protipotresna sanacija in sanaci-
ja temeljev zgradbe Vrtca Zelena 
jama, Ljubljana
Investitor: MO Ljubljana 
Glavni izvajalec del: Dema Plus, d. o. o.
Odgovorni vodja del: Salih Bajrić, d. i. g.
Statika: Konstat biro, d. o. o., Ljubljana 
Odgovorni projektant: Edo Štok, u. d. i. g.
Nadzor: Megra Vlado Hutinec, s. p.

Čas izvedbe opisanih del: julij–sep-
tember 2017
Mapeiev distributer: Obnova  
trgovina, d. o. o.
Mapeiev koordinator: Samo Mlinarič

IZDELKI MAPEI
Izvedba statične ojačitve: 
-  sistem FRG: Mape-Antique I, Mapegrid 

G 220, MapeWrap 21, MapeWrap 

G Fiocco, Quarzo,  Planitop HDM 
Restauro, Primer 3296

-  sistem EQ: MapeWrap EQ Adhesive, 
MapeWrap EQ Net, Planitop 200

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete 
na spletnih straneh www.mapei.si in 
www mapei.com.

SLIKA 5: Pripravljene vrvice MAPEWRAP G FIOCCO za vgradnjo. Sredina je impregnirana z 
MAPEWRAP 21 in posuta s kremenčevim peskom. 
SLIKA 6: Vgrajevanje MAPEWRAP G FIOCCO. 
SLIKA 7: Stena po vgradnji MAPEWRAP G FIOCCO in injektiranju z MAPE-ANTIQUE I. 
SLIKE SPODAJ: Izdelava povezave – metuljčka z MAPEWRAP G FIOCCO in PLANITOP HDM 
RESTAURO. 
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Z rešitvami Mapei 
do varnejših šol in vrtcev 
v Ljubljani
V OKVIRU CELOVITE ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV SE JE IZVEDLA TUDI 
KONSTRUKCIJSKA SANACIJA ZIDOVJA 

REFERENCE

Septembra je v Ljubljani vnovič odprlo 
svoja vrata 23 javnih vrtcev in 48 osnov-
nih šol. Vrtce obiskuje približno 13 400, 
osnovne šole pa 25 000 otrok in mla-
dostnikov. Mestna občina Ljubljana 
namenja področjema vzgoje in izobra-
ževanja veliko pozornosti, kar se kaže 
v tudi nenehnem vlaganju v prenovo 
objektov, namenjenih najmlajšim in 

mladim. V zadnjih 13 letih je bilo inve-
sticijam in investicijskemu vzdrževanju 
namenjenih več kot 225 milijonov evrov. 

JAVNO IN ZASEBNO 
PARTNERSTVO
V sklopu investicij je bilo v letošnjem 
letu v okviru partnerstva za energet-

ske obnove v Ljubljani (2. faza) ob-
novljenih 7 objektov – šol in vrtcev. 
Izpostavljamo štiri, pri katerih smo so-
delovali oz. so bili pri njih uporabljeni 
izdelki in rešitve Mapei. Govorimo o 
konstrukcijski protipotresni sanaciji – 
ojačitvah objektov. 
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šoli prizidana nova telovadnica. Od leta 
1992 se imenuje Osnovna šola Vodmat. 
Več kot 40 let je minilo od gradnje in 

SLIKA 1: Osnovna šola Poljane.
SLIKA 2: Pogled na notranjo steno po ustrezni 
pripravi – odstranjevanju ometa in pranju.
SLIKA 3: Nanos prvega sloja malte PLANITOP 
HDM RESTAURO z mrežico iz steklenih vlaken 
MAPEGRID G220.
SLIKI 4 IN 5: Vgradnja povezovalnih vrvic in 
izdelava pahljač iz alkalno odpornih steklenih 

OSNOVNA ŠOLA POLJANE
Po drugi svetovni vojni so za številne 
mlade družine na Poljanah zrasli novi 
bloki in odpreti je bilo treba tudi novo 
osnovno šolo. Njeni začetki segajo v 
leto 1954, imela je različne nazive, od 
leta 1992 se imenuje Osnovna šola 
Poljane. Objekt je po svoji obliki nena-
vaden, kar je bilo v 50. letih prejšnje-
ga stoletja precej odmevno. Šolo sta 
si ogledala celo Američana, zakonca 
Van Murik, ki sta izjavila, da kaj takega 
niti v združenih državah Amerike nista 
videla. Zanimivost, četudi ne najboljša 
reklama za gradbenike, je tudi dejstvo, 
da se je del stropa kmalu po odprtju 
udrl. Poleg energetske sanacije se je 
ob celoviti prenovi izvedla tudi statič-
na, protipotresna ojačitev objekta, kar 
je bila nedvomno odgovorna odločitev 
investitorjev. 

OSNOVNA ŠOLA VODMAT
Šola je dobila ime po predelu Ljubljane, 
kjer leži, to je med Zaloško cesto, UKC 
in železnico. Svečano so jo odprli (Stari 
Vodmat) leta 1964, leta 1974 pa je bila 

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA 
OSKAR KOVAČIČ
Šola je na Rudniku, nedaleč od 
Dolenjske ceste. Podružnica je manjša 
od matične enote, a vendarle ni prav 
majhna. Zametki na tej lokaciji segajo 
namreč v davno leto 1938. V vseh teh 
letih se objekt vzdrževal in počasi do-
grajeval. V sklopu energetske sanacije 
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vlaken MAPEWRAP G FIOCCO.
SLIKA 6: V steno so vgrajeni nastavki za 
injektiranje. 
SLIKA 7: Injektiranje prostora med vrvico in 
odprtino z injektirno maso MAPE-ANTIQUE I.
SLIKA 8: Pogled na izvedeni ojačitveni omet 
po sistemu Mapei FRG ob stopnicah.
SLIKA 9: Osnovna šola Vodmat.

potrebna je bila celovita sanacija, tako 
statična kot energetska. 
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je bila izvedena tudi statična ojačitev, 
kar zagotavlja večjo varnost objekta, 
tudi v primeru potresa. 

VRTEC NAJDIHOJCA, ENOTA 
BIBA
Enota Biba je dislocirana enota vrt-
ca Najdihojca v Šiški. Sredi mirnega 
naselja stanovanjskih blokov in hiš z 
urejenim okoljem stoji nizka, razgiba-
na hiša, v kateri prek dneva prebiva-
jo male »bibe«, stare od 1 do 6 let. 
Mirno okolje in prostorno igrišče po-
nujata veliko možnosti sproščenega 
gibanja, iger in druženja otrok. Tako 
igralnice, garderobe in hodniki v vrt-
cu spreminjajo svojo podobo glede 
na dejavnosti, ki v njih potekajo. V 
sklopu obnove so poleg statične oja-
čitve in novega pročelja celovito ob-
novili tudi kuhinjo. 

ZAKAJ DODATNE OJAČITVE?
Večkrat se ljudje sprašujejo, zakaj je 
sploh potrebna ta (dodatna) investicija. 
Saj objekt stoji že več let in mu nič ne 
manjka. Odgovor je enostaven. Ne že-
limo si doživeti potresa in pri tem opa-
zovati, kaj se bo zgodilo z objektom. 
Pomembna je torej preventiva. Razvoj 
se nadaljuje, pridobivamo nova znanja 
in predvidevanja, ki so bila poznana v 
preteklosti, se nadgrajujejo in posoda-
bljajo. Načrte ojačitev za opisane pro-
jekte so pripravili v Konstat biroju. Z 
modeliranjem so optimirali potrebo po 
ojačitvenih jedrih, stenah in povezavah 
ter jih vnesli v projekte. Za zidovje so 
predvideli dodatno ojačitev po sistemu 
FRG.

IZVEDBA OJAČITVE – SISTEM 
MAPEI FRG 
Sistem FRG (Fibre Reinforced Grout) 
je z vlakni ojačana malta, ki v kom-
binaciji z mrežo iz alkalno odpornih 
steklenih vlaken tvori armiran omet za 
povečanje duktilnosti zidovja. Skladno 
z načrtom – pozicijami, kjer so bile po-
trebne ojačitve, je bilo treba predho-
dno odstraniti vse obstoječe omete do 
osnovne konstrukcije. Najpogosteje je 
bil to zid iz polnih opečnih zidakov, ki 
se je opral z vodo ali pa se je površina 
posesala, da se ni povzročala dodatna 
škoda. Ker je bilo za doseganje ojači-
tve treba povezati obe strani zidu, se 
je omet odstranil na obeh straneh, na 
določenih položajih tudi na pročelni 
strani objekta. Pred nanosom sistem-
skih izdelkov se je zid obdelal s temelj-
nim premazom PRIMER 3296. Njegovi 

REFERENCE

glavni nalogi sta površinska utrditev in 
uravnavanje vpojnosti podlage. Nanj se 
je nanesla dvokomponentna malta na 
osnovi naravnega hidravličnega apna 
(NHL) in eco pucolana, ki vsebuje tudi 
visok delež mikroarmature, PLANITOP 
HDM RESTAURO. Ta se lahko nana-
ša v posameznih nanosih do 10 mm. 
V njo so vgradili MAPEGRID G220, 
mrežo za ojačitev iz alkalno odpornih 
steklenih vlaken, ki pa je bila prekrita 
le delno. Zakaj? Za povezovanje obeh 
strani ojačitvenega ometa PLANITOP 
HDM RESTAURO je bilo namreč 
treba vgraditi vezi iz alkalno odpor-
nih steklenih vlaken MAPEWRAP G 
FIOCCO. Skozi zid so izvrtali luknje in 
še dodatno luknjo pod kotom približno 
30°. Luknje so spihali, da so odstranili 
prah. Sledila je priprava MAPEWRAP 
G FIOCCO na način, da je bila vrvica 
približno 40 cm daljša od debeline 
zidu. Sredino vrvice, ki je enaka de-
belini zidu, so utrdili z MAPEWRAP 21 
in polnim posutjem s suhim kremen-

SLIKA 10: Podružnična Osnovna šola Oskar 
Kovačič.
SLIKA 11: Vrtec Najdihojca.
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TEHNIČNI PODATKI
Investitor: Mestna občina Ljubljana 
Statika: Konstat biro, d. o. o., Ljubljana 
Odgovorni projektant: Edo Štok, u. d. i. g.
Nadzor: DVG gradnje, d. o. o., Vlado Hutinec 
Čas izvedbe opisanih del: julij–avgust 2019
Mapeiev koordinator: Samo Mlinarič

Osnovna šola Poljane
Glavni izvajalec del: VG 5, d. o. o.
Odgovorni vodja del: Rok Kurinčič, d. i. g.
Mapeiev distributer: Obnova trgovina, d. o. o.
Podizvajalec: GRAS, d.o.o.

Osnovna šola Vodmat
Glavni izvajalec del: MAKRO 5, d. o. o.
Odgovorni vodja del: Hasan Šabić, d. i. g.
Mapeiev distributer: Merkur trgovina, d. o. o.
Podizvajalec: EPS, d. o. o.

Osnovna šola Oskar Kovačič
Glavni izvajalec del: MAGG, d. o. o.
Odgovorni vodja del: Barbara Kolenc, d. i. g.
Mapeiev distributer: Obnova trgovina, d. o. o.
Podizvajalec: Obnova-gradnje, d. o. o.

Vrtec Najdihojca, enota Biba
Glavni izvajalec del: Dema Plus, d. o. o.
Mapeiev distributer: Obnova trgovina, d. o. o.
Odgovorni vodja del: Salih Bajrić, u. d. i. g.

IZDELKI MAPEI
Izvedba statične ojačitve: Mape-Antique I, Mape-Antique 
Strutturale, Mapegrid G 220, MapeWrap 21, MapeWrap G 
Fiocco, Planitop HDM Restauro, Primer 3296, Quarzo 0,5

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete na spletnih straneh 
www mapei.si in www.mapei.com.

čevim peskom QUARZO 0,5. Tako 
pripravljen MAPEWRAP G FIOCCO se 
je vgradil v luknje, ki so se nato zate-
snile. Prostor med vrvico in luknjo je 
bilo treba zapolniti z injekcijsko maso 
MAPE-ANTIQUE I. To je tekoča masa 
na osnovi hidravličnega apna, ki se 
uporablja za konstrukcijsko injektiranje 
in utrditev zidanih konstrukcij. Luknje 
so zapolnili z vlivanjem, tako da se je 
zapolnilo vse proste dele. 
Po utrditvi so izdelali povezavo med 
obema stranema PLANITOP-a HDM 
RESTAURO, tako da so MAPEWRAP G 
FIOCCO razprostrli v obliki pahljače in 
vgradili v PLANITOP HDM RESTAURO. 
Nato so celotno površino prepla-
stili z nanosom PLANITOP-a HMD 
RESTAURO v debelini 3–4 mm oz. 
tako, da so v celoti prekrili MAPEGRID 
G 220. Ker je to sistem na osnovi hi-
dravličnih veziv, je nanj možno nanašati 
različne mineralne mase za glajenje in 
ravnanje sten kot tudi gradbena lepila 
za vgradnjo pročelnih toplotnoizolacij-
skih plošč. To se je izvedlo pozneje na 
zunanjih površinah stavb. 

VARNEJŠI IN ENERGIJSKO BOLJ 
UČINKOVITI OBJEKTI
Dela so se v večini končala še pred 
začetkom novega šolskega leta. 
Otroci in učenci so torej lahko pravo-
časno napolnili prenovljene prostore s 
svojo energije in razigranostjo. Veseli 
in ponosni smo, da so na Mestni ob-
čini Ljubljana prisluhnili predlogom 
stroke, da so se ob energetski sa-
naciji izvedla tudi konstrukcijska oja-
čitvena dela, skladna z zakonodajo 
in prakso. Tako so objekti ne samo 
energetsko učinkovitejši, ampak tudi 
varnejši pred potresom. Vsi skupaj si 
želimo slišati le zvok smeha in radosti 

tako otrok in kot zaposlenih z željo, 
da vseh ukrepov za varnejše objekte 
nikoli ne bo treba zares preizkusiti ob 
pravem potresu. 

SLIKA 12: Vgradnja ojačitve MAPEGRID G220 v svežo malto MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE, 1. sloj.
SLIKA 13: Pogled na steni; na levi strani je nanesen omet MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE in 
mreža MAPEGRID G220, na desni je stena pripravljena za nanašanje.
SLIKA 14: Izdelava »metuljčkov« z MAPEWRAP-om G FIOCCO in nanos drugega/zaključnega sloja 
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE.
SLIKA 15: Pogled na vgrajene povezovalne vrvice MAPEWRAP G FIOCCO in injektiranje z MAPE-
ANTIQUE I.
SLIKA 16: Priprava povezovalnih vrvic – MAPEWRAP G FIOCCO po impregnaciji/utrditvi z 
MAPEWRAP 21 in posutjem s QUARZO 0,5.
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