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RADIOAMATERSKA POSTOJANKA Z RAZGLEDNO TOČKO NA GOMILI 
– MESTNI VRH PRI PTUJU

Ključne besede: kontejnerska arhitektura, radioamaterstvo, razgledna točka, turizem, 

Gomila na Mestnem Vrhu, Ptuj

Povzetek

V projektni nalogi je izdelana arhitekturna rešitev manjše radioamaterske postojanke, ki 

je umeščena na Gomilo (Mestni Vrh) pri Ptuju. Gre za umestitev kontejnerske arhitekture v 

neokrnjeno vinorodno pokrajino in zagotavljanje osnovnih potreb v minimalnem prostoru. 

Predlagana je tudi ureditev razgledne poti ter gostinsko-nastanitvenega objekta kot dodatna 

turistična oz. prostočasna ponudba na Ptuju.

V prvem sklopu teoretičnega dela so opisani radioamaterstvo, še posebej Radioklub Ptuj, 

ter potenciali mesta Ptuj na Gomili. Predmet drugega sklopa sta majhna in kontejnerska 

arhitektura. Sledi opis arhitekturne zasnove vseh treh faz razvoja obravnavanega vrha ter 

urbanistična ureditev okolice.

AMATEUR RADIO STATION WITH VIEWPOINT ON GOMILA
– MESTNI VRH (CITY PEAK) IN PTUJ

Key words: container architecture, amateur radio, viewpoint, tourism, Gomila at Mestni 

Vrh, Ptuj

Abstract

The project assignment contains architectural design of small amateur radio station, located 

on Gomila (Mestni Vrh) at Ptuj. Project is placing container architecture in an unspoiled 

vineyard landscape and provides basic needs in a minimal space. Arrangement of the 

viewpoint, bar and apartment is proposed as an additional tourist or free time activity in 

Ptuj. 

The theoretical part describes amateur radio with emphasis on Radio club Ptuj as well 

as potential of city Ptuj on Gomila. Furthermore, small and container architecture are 

described. Second part explains architectural design and urban planning of three phases 

how area could develop.
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AKOS  –  Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
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1 UVOD

Radioklub Ptuj ima svoje delovne prostore urejene v zahodnem stolpu Ptujskega gradu. 

Omejitve pri postavljanju anten zaradi videza kulturne dediščine in dvomi o nosilnosti 

konstrukcije ostrešja gradu so povzročili, da so se člani kluba začeli ozirati po novi lokaciji, 

kjer bi lahko postavili oddajno postojanko. Antene, ki so na strehi grajskega stolpa, so namreč 

prešibke za doseganje boljših rezultatov v tekmovanjih, skrb pa povzroča tudi uspešno 

delovanje, kadar bi bilo potrebno vzpostaviti amatersko radijsko omrežje za nevarnost 

(ARON). 

Pri iskanju površine, ki zadošča kriterijem dobrega vzpostavljanja radioamaterskih zvez in 

je hkrati le nekoliko oddaljena od mesta, se je odprla priložnost postaviti objekt na Gomili 

pri Ptuju (Mestni Vrh). Kraj ni primeren le za radioamatersko postojanko, temveč tudi za 

umestitev skulpturalne arhitekture, ki je v Sloveniji v naravi ne srečamo velikokrat. Večkrat 

so bivaki ali razgledne točke na izjemnih mestih, vendar zastarele ali zapuščene. Mesto Ptuj 

nima urejene niti razgledne točke, ki bi omogočala pogled na celotno mesto z jezerom in 

širšo okolico. Čeprav se nam zdi, da je najlepše kotičke sveta treba pustiti pri miru, je včasih 

bolje, če jim dodamo neko (arhitekturno) vrednost. Le tako namreč zanje izve širši krog 

ljudi, ki v prostem času zamenja lepote interneta za sprehod v domačem okolju in razgled 

na svoj dom. 
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1.3  STRUKTURA PROJEKTNE NALOGE

V projektni nalogi je najprej opisano delo radioamaterjev, njihova 

zanimanja, področja delovanja ter vključevanje v socialno okolje. 

Zbrane so osnovne informacije o prostovoljnem delu zaščite in 

reševanja v Republiki Sloveniji. Sledi razmišljanje o potencialu mesta 

Ptuj na izbrani lokaciji zaradi lepot razgleda. Teoretični del obsega 

tudi znanje o majhni arhitekturi in z njo povezanim projektiranjem 

interierja. Na ti dve temi se navezuje analiza kontejnerske 

arhitekture, ki je izhodišče za konstrukcijsko zasnovo objekta. 

Teorija je podkrepljena z izbranimi referenčnimi primeri in kratkimi 

analizami lokacije. V drugem delu naloge je opis arhitekturnega 

projekta s skicami konceptov. Prikazu arhitekturne in urbanistične 

rešitve radioamaterske postojanke se pridružujeta še dve fazi 

predloga ureditve Gomile. 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA

Premajhni prostori, prekratke antene in želja po 'čisti' grajski strehi so 

le nekateri izmed razlogov za selitev delovnih prostorov Radiokluba 

Ptuj na drugo lokacijo. Predlagana lokacija na vrhu mestne Gomile je 

zaradi oddaljenosti od mesta primerna za delovanje radioamaterske 

opreme. Slednja s svojimi dimenzijami vpliva tudi na videz bližnje 

okolice. Neizkoriščen del vinograda zadošča za postavitev 40 m2 

velikega enostavnega objekta, čeprav strm naklon terena otežuje 

izgradnjo postojanke, ki naj ne bi preveč posegala v okolje. V teh 

okvirjih je potrebno načrtovati manjši objekt, ki prostor oblikovno 

nadgradi in obogati širšo ptujsko okolico s svežo oz. privlačno 

arhitekturo.

Z Gomile so vidni Ptujski grad s srednjeveškim jedrom, Ptujsko jezero, 

Dravsko polje ter gričevje na obrobju, zato bi bilo ta potencial vredno 

izkoristiti. Poiskati bi morali rešitev, s katero bi uredili že obstoječo, 

vendar zelo preprosto, razgledno točko. Poskrbeti je potrebno za 

enostaven program, ki izkorišča naravne danosti in vabi domačine, 

da večkrat obiščejo to ogleda vredno točko. 

1.2  CILJ IN NAMEN PROJEKTNE NALOGE

Cilj projektne naloge je zasnovati delovno-bivalno enoto ter 

razgledno točko na vinogradniškem območju v okolici mesta Ptuj. 

Zaradi neokrnjene narave na izbrani lokaciji, je pri zunanji podobi 

objektov potrebno poskrbeti, da se čim bolje vključijo v razgibano 

zeleno, vendar homogeno okolico. Kljub izbrani kontejnerski osnovi 

in 22 metrov visokim radioamaterskim stolpom želimo ustvariti 

kvalitetno arhitekturo za delo radioamaterjev in obenem privlačno 

točko, ki bo ljudi pritegnila na hrib. Namen naloge je oblikovati ideje 

za ureditev funkcionalnega in prijetnega okolja. Cilj projektiranja je 

arhitekturna rešitev, ki upošteva želje radioamaterjev, posebnosti 

njihovega dela, moderne smernice oblikovanja interierja in 

eksterierja majhne arhitekture ter omogoča enostavno in cenovno 

(čim bolj) ugodno izvedbo.

Namen naloge je ideja razširjenega programa okoli radioamaterske 

postojanke v dveh fazah. Zasnova razglednega programa z manjšim 

nastanitvenim objektom bi služila za srečevanje in oddih ptujskih 

radioamaterjev, pohodnikov, turistov in predvsem domačih 

sprehajalcev. 
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2  RADIOAMATERSTVO

Radioamaterstvo je organizirana dejavnost, s katero se posameznik 

lahko izobražuje, raziskuje in vzpostavlja amaterske radijske zveze z 

drugimi radioamaterji doma in po svetu. Danes je radioamaterstvo 

le posameznikovo osebno veselje, saj radioamaterji od svojega 

dela nimajo nobenih materialnih koristi. Za vzpostavljanje zvez 

z amaterskimi radijskimi postajami je potrebno po državnih in 

mednarodnih predpisih opraviti ustrezen izpit. Z njim radioamaterji 

pridobijo radijsko dovoljenje za delo, ki zahteva določeno tehnično 

in operatersko znanje. Radijsko dovoljenje izda Agencija za 

komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije – AKOS 

[Antolič, 2014]. Razumevanje osnov elektrotehnike, elektronike, 

računalništva in radiotehnike spada pod tehnično znanje, medtem 

ko operatersko znanje zahteva poznavanje pravil in predpisov za 

amaterske radijske komunikacije. 

V radioamaterstvu obstaja več operaterskih, konstrukcijskih in 

celo športnih dejavnosti, zato lahko vsak najde svoj interes in 

področje delovanja. Najbolj znano je že omenjeno navezovanje 

dvosmernih radijskih stikov z radijsko postajo s pomočjo Morsejeve 

abecede (telegrafije), mikrofona ali digitalno s pomočjo določenih 

računalniških programov. Zveze so lahko vzpostavljene neposredno 

med dvema radioamaterskima postajama. Lahko so vzpostavljene 

z odbojem radijskih valov od ionosfere, meteoritskih sledi, Lune ali 

s pomočjo radioamaterskih satelitov. Tako imenovan 'lov na lisico' 

je tehnično športna aktivnost v naravi, kjer udeleženci s posebnim 

sprejemnikom in anteno iščejo skrite oddajnike na določenem 

geografskem območju. Ta dejavnost se strokovno imenuje amaterska 

radiogoniometrija. Konstruktorska področja zajemajo sestavljanje 

anten, sprejemnikov, oddajnikov ter drugih radioamaterskih 

pripomočkov [Škrinjar, 2014]. Največkrat si radioamaterji sami 

sestavijo antene in stolpe, ki jim omogočajo vzpostavljanje zvez z 

najbolj oddaljenimi kraji sveta.

Zelo znana so radioamaterska tekmovanja, v katerih tekmujejo 

posamezniki ali v skupine. Tekmovanja trajajo 24 ali celo 48 ur 

brez presledkov, zato je vsaka minuta spanja med tekmovanjem 

dragocena. Cilj tekmovanja je v določenem času vzpostaviti čim 

večje število zvez z različnimi radioamaterji iz različnih držav. 

Večkrat se manjše skupine radioamaterjev dogovorijo za oddajanje 

s planinskih vrhov, sodelujejo v odpravah na oddaljene neposeljene 

prekomorske otoke ali potujejo v tuje dežele, kjer so drugačni pogoji 

za vzpostavljanje zvez.  

Radioamaterji se povezujejo v radioamaterska društva – radioklube, 

ki so praviloma organizirani na nivoju občine. V Sloveniji imamo 

Zvezo radioamaterjev Slovenije (ZRS). Gre za registrirano zvezo vseh 

radioamaterskih društev v Sloveniji. Zastopa interese slovenskih 

radioamaterjev doma in v tujini ter je članica Mednarodne 

radioamaterske organizacije IARU (International Amateur Radio 

Union) [Splošni akt, 2013]. ZRS občasno izdaja tudi glasilo CQ ZRS, 

ki objavlja zanimive članke iz sveta radioamaterskih komunikacij ter 

aktualnih dejavnosti posameznih slovenskih klubov. Pod okriljem ZRS 

deluje omrežje ARON (Amatersko radijsko omrežje za nevarnost).

Slovenija se po številu radioamaterjev na prebivalca uvršča v sam 

svetovni vrh, vendar se po mnogih klubih število članov manjša SLIKA 2.1: ZAHODNI STOLP PTUJSKEGA GRADU
[Fotografija: Franc Korpar (24.7.2014)]
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zaradi primanjkljaja podmladka. Po podatkih IARU je trenutno na 

svetu več kot tri milijone licenčnih operaterjev [IARU, 2017]. Največ 

jih je registriranih na Japonskem, v Združenih državah Amerike, 

Nemčiji, Angliji in Indoneziji [Gajdos, 2001]. Zaradi raznovrstnosti 

delovanja in različnih interesnih področij se za radioamaterstvo 

zanima raznolika populacija ljudi – ne glede na doseženo stopnjo 

izobrazbe ali poklic. Med radioamaterji najdemo preproste ljudi, 

zdravnike, misijonarje, vojake, senatorje, astronavte, itd. [Škrinjar, 

2014]. Med bolj znanimi radioamaterji so filmski igralec Marlon 

Brando, španski kralj Felipe Carlos, njegov oče Juan Carlos, Nobelov 

nagrajenec Joe Taylor in drugi [Antolič, 2014].

Vsak licencirani radioamater ima svoj klicni znak, s katerim se 

predstavlja v svetu. To so mednarodno predpisani identifikacijski 

znaki iz črk in številk sestavljeni po določenih pravilih.  Predpona 

v znaku predstavlja državo, pripona pa točno določeno osebo ali 

organizacijo. Pripona radioamaterjev je sestavljena iz ene števke (0-

9) in ene, dveh ali treh črk (A-Z). Predpona za Slovenijo je S5, tako ima 

npr. ZRS svoj klicni znak S50ZRS [Antolič, 2014]. Po opravljeni zvezi 

si radioamaterji po pošti izmenjajo radioamaterske 'razglednice' t. i. 

QSL kartice, ki veljajo kot pisni dokaz vzpostavljene zveze. 

Radioamaterstvo se je začelo razvijati vzporedno z radijsko 

tehniko, konec 19. stoletja. Za razliko od radia so radioamaterji 

pridobili pravico do uporabe frekvenc in jih še danes uporabljajo za 

vzpostavljanje zvez. Razvijali so različne načine za vzpostavitev zveze, 

na primer že omenjen odboj radijskih valov od meteorskih sledi in 

Lune. Vse do uporabe mobilnih telefonov je bilo radioamaterstvo 

zelo razširjeno, danes pa je v tej dejavnosti čutiti upad članov. 

2.1 RADIOKLUB PTUJ

Radioklub Ptuj je bil ustanovljen leta 1954. Takratna mestna oblast 

je klubu dala v najem prostore v zahodnem stolpu Ptujskega gradu, 

od koder člani kluba še danes vzpostavljajo zveze po vsem svetu. 

Radioamaterstvo se je po drugi svetovni vojni razvijalo predvsem 

zaradi potrebe po težko dosegljivi medsebojni komunikaciji na 

daljavo. Člani kluba so se v preteklih šestdesetih letih ukvarjali 

z različnimi dejavnostmi, pretežno z delom na kratkovalovnih 

področjih, ker je bila lokacija na gradu odlična za vzpostavljanje 

dolgih zvez. V najboljših letih je imelo ptujsko radioamatersko 

društvo 350 članov. Že takrat je klub dosegal visoke uvrstitve na 

največjih svetovnih radioamaterskih tekmovanjih. 

Razvoj telekomunikacijske tehnike je v veliki meri prispeval k temu, 

da je članstvo in zanimanje za radioamaterstvo počasi začelo 

upadati. Člani kluba izvajajo različne aktivnosti, s katerimi želijo v 

svoje vrste pritegniti predvsem mlade. Pri raznih mladinskih taborih 

sodelujejo z osnovnimi in srednjimi šolami, organizirajo tekmovanja 

v radioamaterskem goniometriranju in tekmujejo na svetovnih in 

lokalnih tekmovanjih. 

V zadnjih letih ekipa kluba s klicnim znakom S50W tekmuje na 

največjem svetovnem tekmovanju v digitalnem načinu dela in 

dosega zavidljive uvrstitve v svetovnem merilu. Od leta 2012 je 

njihov ekipni rezultat vedno med prvimi petimi na svetu. Kljub 

omenjenim tehničnim pogojem ekipa sedmih ali osmih operaterjev 

v 48 urah na treh radijskih postajah iz majhnega delovnega prostora 

z odlično organizacijo uspe dosegati odlične rezultate. 

SLIKA 2.2: RADIOAMATERSKI STOLP 
[Vir: lasten arhiv (29.5.2016)]

SLIKA 2.3: RADIOAMATERSKI STOLP V NASELJU
[Vir: lasten arhiv (24.2.2016)]
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2.2 AMATERSKO RADIJSKO OMREŽJE ZA NEVARNOST – ARON

V sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki delujejo pod okriljem Uprave 

RS za zaščito in reševanje, so kot prostovoljci vključeni tudi slovenski 

radioamaterji. ZRS je zadolžena za organizacijo in delovanje omrežja 

ARON, ki ga izvaja s pomočjo trinajstih regijskih enot. Radioklub Ptuj 

je kot regijska enota zadolžen za organizacijo in delovanje omrežja 

ARON v Podravju. 

Omrežje ARON temelji na kodeksu, ki določa pravila vedenja in 

delovanja radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih, kot so požari, 

plazovi, potresi, poplave, ekološke in druge elementarne nesreče 

[Antolič, 2014]. Delovanje radioamaterjev temelji na humanitarnih 

in patriotskih osnovah prostovoljnega udejstvovanja. Prostore na 

Ptujskem gradu uporabljajo člani podravske regijske ekipe ARON 

tudi za izvajanje rednih mesečnih vaj na državnem nivoju. 

Omrežje ARON in delovanje slovenskih radioamaterjev je bilo 

najbolj nazorno uporabljeno ob žledolomu leta 2014. V takratnih 

katastrofalnih razmerah so na določenih območjih delovale le 

radioamaterske komunikacije. Zaradi razpada energetskega 

sistema so sodobne telekomunikacije odpovedale. Radioamaterji 

na Notranjskem so s svojim znanjem in izkušnjami uspeli prenašati 

sporočila med prizadetimi območji.  S tem so znatno pripomogli h 

koordinaciji in hitrejšemu odzivu ustreznih sil. 

SLIKA 2.6: VZPOSTAVLJANJE ZVEZ
[Fotografija: Aleksander Špindler (7.9.2008)]

SLIKA 2.5: QSL KARTICE RADIOKLUBA PTUJ
[Fotografija: Franc Korpar (23.6.2014)]

[Fotografija: Zlatko Starček (6.9.2008)]

[Fotografija: Aleksander Špindler (26.2.2016)]
SLIKA 2.4: GRB ZVEZE RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
[Vir: http://www.s59dkr.net/2015/11/jesenski-del-kvp-zrs/ (23.7.2017)]
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3 PRILOŽNOST ZA RAZVOJ DODATNE PROSTOČASNE 
AKTIVNOSTI NA PTUJU

Radioklub Ptuj želi na Gomili postaviti oddajno postojanko, ki 

bo vpeljala popolnoma nov program na izbrano lokacijo. Mnogi 

sprehajalci Gomilo obiščejo zaradi mirne narave, zato bi širše okolje 

radioamaterske postojanke lahko le nekoliko uredili, da bi hrib 

zaživel svojemu namen primerno. 

3.1 POHODNIŠTVO V OKOLICI PTUJA

Ptuj ne slovi le po izjemno lepem srednjeveškem centru mesta, 

tudi njegova širša okolica je vredna ogleda. Dravsko polje, Ptujsko 

jezero kot največje akumulacijsko jezero v Sloveniji, Ptujski grad, 

nekoliko oddaljena Ptujska Gora, gričevnato obrobje doline Drave 

in mnogi vinogradi so odlične točke za popoldanski sprehod med 

tednom ali daljši pohod v soboto oz. nedeljo. Pohodništvo je na 

Ptuju dokaj razvito, predvsem med člani planinskega društva in 

drugimi ljubiteljskimi sprehajalci. Nekatere poti so redno obiskane 

predvsem zaradi bližine mesta in lepih razgledov.

Ena bližjih višjih točk v okolici centra je vrh Gomila na Mestnem 

Vrhu pri Ptuju. Vrh dosega 357 metrov nadmorske višine s 

čudovitim 360 ° razgledom na širše obrobje podravske regije. Vrh je 

stalna točka osnovnošolskih pohodov, obiskujejo ga tudi pohodniki 

in člani društev. Mimo pelje 'ptujska pohodna pot med vinogradi 

in sadovnjaki [Discover Ptuj, 2017]. Nedaleč stran vodi mestna 

kolesarska pot. Društvo Zreli vedež od leta 2001 organizira novoletni 

pohod po poti Ivana Potrča in Matije Murka, ki vodi na vrh ptujske 

Gomile. Pohod traja tri ure, saj obhodijo velik radij z začetkom pri 

knjižnici Ivana Potrča [Dabič, 2006]. Razdalja med Ptujskim gradom 

in Gomilo znaša 5,4 km, za kar človek z normalno hojo potrebuje 

dobro uro. 

Enostaven in relativno hiter dostop do omenjene lokacije je 

verjetno razlog, da se dnevno več ljudi sprehaja po vrhu tega griča, 

bodisi sami, z družino, s psom, peš ali s kolesom. Kraj je umirjen 

in dobro pregleden, saj ponuja pogled daleč naokoli. Domačini 

prostor poznajo kot vrh ob Esbaharovi kapeli in veliki zeleni cisterni. 

Omenjena kapela je vpisana v register nepremične kulturne 

dediščine in je tudi lepo vzdrževana [Register nepremične kulturne 

dediščine, 2017]. Okolica je večji del vinogradniška z manjšimi 

gozdnimi površinami. 

SLIKA 3.2: KLOP NA GOMILI
[Vir: lasten arhiv (2.5.2017)]

SLIKA 3.1: ESBAHAROVA KAPELA, Mestni Vrh
[Vir: lasten arhiv (2.5.2017)]
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P1 – Slovenske gorice so 
največje slovensko gričevje. 
Z Gomile se vidi naselje 
Destrnik, ki je turistično 
vedno bolj zanimivo.  

3.2 RAZGLEDNE TOČKE

Obiskovalec Gomile na Mestnem Vrhu lahko na najvišji točki sede 

na staro, a dobro ohranjeno leseno klop. Če se le za kratek čas ustavi 

in pogleda okolico, lahko opazi prepoznaven grič s Ptujskim gradom. 

Pod njim leži srednjeveško mestno jedro, ob njem veliko modro 

Ptujsko jezero. Pogled seže od Destrnika skrajno levo, po Ptujskem 

polju - v ozadju hribovite Haloze - do Donačke in Ptujske Gore na 

obsežnem Dravskem polju. Vidi se tudi Boč, Dravinjske gorice ter 

seveda mnogi vinogradi Mestnega Vrha in Placarja. 

Mesto Ptuj nima posebnih razglednih točk, čeprav bi bilo najstarejše 

mesto v Sloveniji s tako slikovito podobo celotnega mesta in okolice 

vredno urejene razgledne ploščadi ali stolpa. Mestna občina Ptuj 

se zato prav zdaj loteva projekta razgledne točke na novo urejeni 

Panorami v središču mesta. Razgled na mesto omogoča tudi Ptujski 

grad. Ostale višje točke, kjer se opazi Ptuj, so na primer Donačka 

gora, Ptujska Gora ter posamezni griči v Halozah. To so že kar 

oddaljeni kraji, za obisk katerih si je treba vzeti več časa. Tudi turisti, 

ki obiščejo Ptuj le za dan ali dva, se morda ne odločajo za tako 

oddaljene razgledne točke.

SLIKA 3.4: RAZGLED Z GOMILE
[Vir: lasten arhiv (2.5.2017)]

SLIKA 3.3: RAZGLED S PTUJSKEGA GRADU
[Vir: http://www.fmix.pl/zdjecie/4339416/dsc06387/rozmiar/2 
(23.7.2017)]

P9 – Boč ali tudi ‘štajerski 
Triglav’ ima na vrhu 20 
metrski komunikacijski 
razgledni stolp. To je 
najvzhodnejši del Karavank.

P2 – Ptujsko polje je ravnina med 
Ptujem in Ormožem. Od Dravskega 
polja ga ločuje reka Drava. Pred 
drugo svetovno vojno so tukaj 
pridelovali veliko čebule (Lukarija).

P3 – Ptujsko jezero je 
največje akumulacijsko 
jezero v Sloveniji. Na dveh 
otokih gnezdijo številne ptice, 
bogato je tudi z ribami. 

P4 – Haloze s številnimi malimi 
naselji, strmimi pobočji in ozkimi 
dolinami meji na Republiko Hrvaško. 
Vzhodni del je izrazito vinoroden, 
zahodna območja so gozdnata. 

P5 – Ptujski grad stoji na 
grajskem griču. V srednjem 
veku je bil grad last gospodov 
Ptujskih, danes tam domuje 
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož. 

P6 – Donačka gora je priljubljena 
izletna točka domačinov in 
okoliških prebivalcev. Z vrha se 
razprostira bogat razgled po 
bližnji in daljni okolici. 

P7 – Ptujska Gora je 
priljubljena romarska 
destinacija z veličastno gotsko 
baziliko, ki nudi lep razgled na 
Dravsko in Ptujsko polje. 

P8 – Dravsko polje leži na desnem 
bregu Drave med Mariborom, Ptujem 
in Pragerskim. Domačini se ukvarjajo 
s kmetijstvom, opekarstvom, kemijsko 
industrijo in predelavo aluminija (Talum).

P10 – Dravinjske gorice so gričevje 
med Pohorjem, Karavankami in 
Halozami. To je svet goric, železove 
rude, kremenčevega peska ter 
rjavega premoga. 

P11 – Mestni 
Vrh je bogato 
vinorodno območje 
v neposredni okolici 
Ptuja.
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4 MAJHNA ARHITEKTURA

Večina radioamaterskih društev ima urejene manjše prostore 

predvsem za delo in tekmovanja. Prostori so običajno le kakšna 

soba polna radioamaterske opreme, računalnikov, kablov, pred 

objektom pa zagotovo najdemo večjo ali manjšo anteno, po 

možnosti s stolpom. Operatersko delo ne zahteva večjih dimenzij 

v notranjosti objektov, za kar zadoščajo kontejnerji, bivaki oz. 

druge radioamaterske postojanke postavljene nekje na prostem. 

Radioamaterji se večkrat znajdejo v manjši 'zasilni' arhitekturi, kjer 

oddajajo svoje signale, vzpostavljajo zveze med tekmovanji, kakšno 

uro prespijo, pojedo manjši obrok in že nadaljujejo s svojim delom. 

V zasilnih primerih reševanja, ko v zunanjem svetu vladajo izredne 

razmere je priporočljivo, da radioamaterska postojanka zadošča za 

nekajdnevno bivanje in delovanje. Nuno je torej, da objekt zraven 

delovnih vsebuje tudi prostore za opravljanje človekovih primarnih 

potreb (spanje, počitek, priprava hrane, higiena).

4.1 BIVAKI

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika so bivaki opredeljeni kot 

zasilna zavetišča na prostem. V Sloveniji je - predvsem v Alpskem 

svetu - postavljenih veliko bivakov, ki nudijo zatočišča planincem 

ob nepredvidljivem vremenu. V svetovni arhitekturi se je v zadnjih 

letih množično razvila in popularizirala majhna urbana bivalna 

arhitektura. To so urbani bivaki umeščeni v središča mest, kjer 

primanjkuje stanovanj. V Severni Ameriki arhitekti že dalj časa 

spodbujajo gradnjo manjših bivalnih enot. Mesta New York, 

Vancouver, Seattle, Washington DC izvajajo projekte znane kot 

‘small architecture’ predvsem za mlade profesionalce, majhne 

družine, pare, samske in študente [Kacmar, 2015]. Na Japonskem 

so manjše stanovanjske enote skoraj edini način za bivanje znotraj 

urbanega središča [Campbell-Dollaghan, 2013]. Zelo popularne so 

sodobne kabine, ki jih največkrat povežemo z glampingom. Kabine 

so majhne, izjemno funkcionalne ter moderne, saj ljudje vedno bolj 

iščejo oddih v luksuznih, lepo urejenih nastanitvah. Razlogi za pojav 

majhne arhitekture tičijo predvsem v povišanju cen nepremičnin in 

ogromni količini dokumentacije, posebej v Sloveniji. Zaradi tega se 

tudi javne institucije odločajo za postavljanje enostavnih objektov.  

4.2 INTERIER IN OPREMA

Mikro arhitektura je postala sinonim za iznajdljivost in prilagodljivost. 

Arhitekti izpopolnjujejo nekaj kvadratnih metrov do potankosti. 

Kljub majhnosti se ti objekti odlikujejo z modernimi smernicami, 

uporabo najrazličnejših materialov, preprostostjo in hkrati izredno 

funkcionalnim pohištvom. Skupaj z idejo o dosegljivosti lastnega 

doma kljub nižjim dohodkom,  se razvija tudi DIY trend (do-it-

yourself), kar pomeni, da si dom z nekaj enostavnimi koraki lahko 

narediš tudi sam [Kacmar, 2015].

Vse večje dojemanje nesmiselnosti potrošniškega življenja se odraža 

v teh sodobnih malih prostorih namenjenih bivanju ali ukvarjanju s 

svojim hobijem. Koncept majhne arhitekture temelji na povezanosti 

interierja z naravo, saj se objekt lažje integrira v okolje, se z njim 

poveže in ga izkorišča. Posamezni notranji prostori se zlijejo drug v 

drugega – tako spalni prostor čez dan postane dnevna soba, jedilniška 

miza se uporablja kot pisalni prostor. Mnogo urbanih bivakov ima 

nekoliko višjo etažno višino ali strop, da je izkoriščen nad višino 

stojišča. Vsekakor je pri opremi upoštevano dejstvo minimalizma, 

saj majhni prostori ne potrebujejo dodatnih dekoracij, raznolikih 

materialov in barv [MacLeod, 2015].

SLIKA 4.1: INTERIER GOZDNE KABINE
[Vir: https://www.dezeen.com/2016/07/12/harvard-students-create-
tiny-vacation-houses-for-stressed-out-city-dwellers/ (23.7.2017)]
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4.3  KONTEJNERSKA ARHITEKTURA

Radioamaterji ob postavitvi svojih postojank največkrat izberejo 

takšno konstrukcijo, ki je način postavitve objekta najhitrejša in 

najenostavnejša. Posamezne postojanke so v uporabi le nekajkrat 

na leto. Najbolje je, če so postavljene nekje na obsežnejši ravnici 

ali hribu, da imajo radijski valovi večji radij delovanja. Ob dejstvu, 

da so radioklubi prostovoljne organizacije, se konstrukcija njihovih 

postojank določa tudi glede na cenovno najbolj ugodno rešitev. V 

skupnem seštevku vseh teh dejavnikov so tipski kontejnerji zelo 

dobra izbira za delovne in bivalne pogoje. Kontejner kot delovni 

prostor že uporabljajo na primer Radioklub Radenci S59DBT, 

Radioklub Varaždin 9A7A, Radioklub Samobor 9A1BIJ s Hrvaške in 

drugi.

Kontejnerska arhitektura se je začela v modernih smernicah 

bivanjskega oblikovanja razvijati šele nedavno, zato je to dokaj 

mlado področje [Trajekt, 2010]. V svetu se je zelo razmahnila 

gradnja modularnih stanovanjskih in poslovnih enot iz cenovno 

ugodnih kontejnerjev. V Sloveniji imamo kar dve večji podjetji, ki 

dobavljata in postavljata komplekse, sestavljene iz univerzalnih 

transportnih zabojnikov. Takšna alternativna bivalna arhitektura se 

pojavlja zaradi potrebe po zasilnih objektih na prizadetih območjih 

naravnih nesreč, postavitve začasnih bivališč za begunce ali kot razni 

poslovni objekti, ki na nekem kraju delujejo le začasno. V svetu so 

poceni in hitro postavljeni kontejnerji že uveljavljena praksa raznih 

lokalov, trgovin in poslovalnic. 

Bivalna kontejnerska arhitektura je seveda prodrla tudi v sodobno 

modularno gradnjo. Postavitev enega ali dveh kontejnerjev zadošča 

osnovnim potrebam manjše družine ali posameznikov. Vedno več 

je večjih kompleksov, sestavljenih iz mnogo različnih kontejnerjev, v 

najbolj nepredstavljivih postavitvah. Kontejnerji služijo kot mobilni 

domovi, razgledne točke, začasni paviljoni, železniške postaje, vrtci, 

študentski domovi, uporabljajo jih že kot plavalne bazene [Dezeen, 

2017]. Pri uporabi in funkcionalnosti kontejnerjev so arhitekti 

vedno bolj izvirni, saj izkoriščajo preprostost strukture, ki omogoča, 

da iz stene kontejnerja naredijo vrata ali teraso, uporabijo streho, 

kontejner postavijo kot konzolo ali združujejo več kontejnerskih 

okvirjev v prostorne dvorane.

4.3.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI KONTEJNERJEV

Razmah kontejnerske bivanjske arhitekture je omogočila predvsem 

dostopnost po vsem svetu. Po trendih okolju prijazne gradnje ima 

kontejner prednost, saj ga lahko uporabimo večkrat. Vsi kontejnerji 

so standardizirani, zato je transport enostaven. Ekološko gledano 

so transportne poti kratke, saj so kontejnerji dobavljivi skoraj 

povsod. Glede na betonsko ali opečno gradnjo je zanj potrebno 

manj materiala, ker je sam po sebi že opremljen s stenami, tlemi 

in streho. Slabost so visoke vrednosti prehoda toplote. Bivalni 

kontejnerji sami po sebi nimajo veliko izolacije, jeklo pa skladišči 

ogromno toplote. Posledično je v kontejnerju zelo vroče – pojavi se 

tudi vlaga, če ni dodatno izoliran. Opeka in beton imata pri izolaciji 

prednost, medtem ko je ima kontejner boljšo v nosilnost. Temeljenje 

je enostavno, saj manjši kontejnerji potrebujejo samo štiri točkovne 

temelje. Izdelani so za vsako vremensko situacijo, ne uniči jih niti 

sol na cesti, ker je njihova prvotna naloga transport v vseh mogočih 

okoljih in prevoznih sredstvih. Sestavljanje večjih kompleksov iz 

kontejnerjev se ne izplača, zaradi dolgotrajne in drage postavitve. 

Nasprotno je postavitev manjšega objekta iz dveh kontejnerjev 

cenejša kot gradnja z opeko, lesom ali betonom [Pagnotta, 2011]. 

SLIKA 4.4: URBAN RIGGER, Bjarke Ingels Group
[Vir: http://www.urbanrigger.com/urban-rigger/ (23.7.2017)]

SLIKA 4.3: CONTAINER STACK PAVILION
[Vir: http://www.archdaily.com/790522/container-stack-pavilion-peo-
ples-architecture (23.7.2017)]

SLIKA 4.2: DEVIL’S CORNER, Cumulus Studio
[Vir: http://cumulus.studio/portfolio/devils-corner/ (23.7.2017)]
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4.3.2 TIPI KONTEJNERJEV

V arhitekturi se uporabljajo tako bivalni kontejnerji kot tudi ladijski 

in skladiščni. Ladijski in skladiščni kontejnerji so namenjeni zgolj 

transportu blaga, zato je njihova uporabnost v arhitekturi nekoliko 

zahtevnejša kot uporaba bivalnega kontejnerja. V tej projektni 

nalogi bo obravnavan bivalni kontejner, zato bodo v nadaljevanju 

opisani samo bivalni oz. pisarniški kontejnerji.

V tabeli 4.1 so zapisane mere standardnih kontejnerjev, namenjenih 

za bivanje ali poslovne prostore. Tabela dokazuje, da se razlikujejo 

samo po dolžini, v višini so le manjše razlike. Kontejnerji so težki 

približno 1300 – 2800 kg, odvisno od tipa. Sestavljeni so iz močnega 

jeklenega okvirja in modularnih stenskih panelov. Konstrukcijo 

okvirja predstavljajo talni okvir, štirje kotni stebri in strešni okvir 

[Containex, 2015]. Pripravljeni so tako, da so enostavni za transport, 

na izbrani lokaciji pa si jih vsak lahko postavi sam, saj montaža ni 

zapletena. 

Kontejnerji so zaradi naročnikovh želja različno toplotno izolirani. 

Toplotne izolacije, ki jih proizvajalci kontejnerjev ponujajo, so 

mineralna in kamena volna, polisocianurat in poliuretan [Containex, 

2015]. Debeline izolacij so odvisne od konstrukcijskega elementa 

(streha, stena, tla) in se gibajo od 60 mm do 140 mm. Vrednosti 

toplotne prehodnosti termičnega ovoja (U-vrednost) so slabe, saj 

ne ustrezajo zahtevam tehničnih smernic o učinkoviti rabi energije 

(glej tabelo 4.2) [Učinkovita raba energije, 2010].

Tip kontejnerja Dolžina Širina Višina
10‘ 2989

2435

2591

2800

2960

16‘ 4885
20‘ 6055
24‘ 7335
30‘ 9120

Tabela 4.1: Tipi kontejnerjev

* podane so zunanje mere v mm
[Vir: http://www.containex.si/-/m/images/ctx/pdf-ctx/technische-bes-
chreibungen/technische-beschreibung-bmsaga.ashx (23.7.2017)]

Gradbeni elementi stavb, ki omejujejo  
ogrevane prostore

Umax

[W/m2K]
Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom 0,28
Tla nad zunanjim zrakom 0,30
Strop proti neogrevanemu prostoru, stropi v sestavi 
ravnih ali poševnih streh (ravne ali poševne strehe) 0,20

Tabela 4.2: Minimalne zahteve toplotne prehodnosti

[Vir: Tehnična smernica TSG-1-004:2010: Učinkovita raba energije. Ur. l. RS, 
102/04 (2010), str.  16. ]
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SHEMA 4.1: KONTEJNER TIP 20'
[Vir: lastna grafika (povzeto po http://www.rem.si/prodajni-program/
rem-bivalni-kontejnerji/tip-a-302918/media/tip.a.2.3m-.slo.pdf 
(23.7.2017)]

SHEMA 4.2: KONTEJNER TIP 24'
[Vir: lastna grafika (povzeto po http://www.rem.si/prodajni-program/
rem-bivalni-kontejnerji/tip-p-303203/media/tip.p.2.3m-.slo.pdf 
(23.7.2017)]
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5 REFERENCE

5.1 KABINA GETAWAY ŠT. 3 – ‘CLARA’

ARHITEKTI: Wyatt Komarin, Addison Godine, Rachel Moranis

LOKACIJA: New Hampshire, ZDA

LETO IZVEDBE: 2015

MATERIALI: les

KONSTRUKCIJA: les, mobilna hišica

Kabina je nastala v sklopu več podobnih objektov, namenjenih 

kratkemu oddihu od mestnega vrveža. Kabina se lepo zlije s 

temno okolico gozda tako po barvi kot tudi izbiri materiala tj. lesa. 

Interier je zasnovan na konceptu več nivojev, ki izkoriščajo notranjo 

višino za spalne oz. počivalne prostore. Pod njimi so ‘zabojniki’ za 

shranjevanje najrazličnejše opreme ali osnovnih potrebščin. Prostor 

ima zelo majhen kotiček za kuhinjo, ki se nadaljuje v jedilno mizo oz. 

delovni prostor. Celotna soba je zelo prostorna in fleksibilna. Kabina 

ima manjšo kopalnico, nad njo je postelja. Izbira materialov za vse 

obloge in pohištvo je enotna v svetlo rjavem lesu. Kabina deluje 

urejeno in praktično [Archdaily, 2016].

5.2 UMIK V FINCA AGUY

ARHITEKTI: MAPA

LOKACIJA: Moldonado, Urugvaj

LETO IZVEDBE: 2015

MATERIALI: lesene obloge, kovina 

KONSTRUKCIJA: kamniti podstavek, beton, steklo, kovina 

Objekt se nahaja sredi olivnega nasada, kjer se umirjeno izgubi 

med manjšimi griči in neravninami, kljub temu, da gre za vpadljivo 

moderno arhitekturo. Leseni fasadni paneli ob straneh se ujemajo 

s suho travo in zemljo v okolici. Profilirana pločevina in kovinski 

okvir dajeta objektu kontejnerski videz, čeprav konstrukcija ni 

kontejnerska. Arhitekturo so predstavili kot sožitje industrije ter 

narave, saj je sestavljena iz dveh prefabriciranih 12,5 m dolgih 

modulov, pripeljanih na lokacijo. Objekt je nepremično pritrjen na 

kamniti podstavek, ki poudari celotno arhitekturo. Veliki panoramski 

steni na nasprotujočih si straneh omogočata pogled skozi objekt. 

Interier je lesen s črnimi dodatki. Stavba je enotna v fasadi in notranji 

opremi, zato objekt deluje zelo odprto in skladno. Notranji prostori 

so organizirani s centralnim bivalnim delom in kuhinjo ter dvema 

spalnicama na nasprotnih straneh. Prednost te majhne arhitekture 

je, da deluje zelo nepremično, hkrati pa jo lahko razstavijo brez 

večjih vplivov na okolje [Frearson, 2016].

SLIKA 5.2: RETREAT IN FINCA AGUY
[Vir: http://www.archdaily.com/802157/retreat-in-finca-aguy-mapa 
(23.7.2017)]

SLIKA 5.1: ZUNANJOST KABINE ‘CLARA’
[Vir: http://news.gestalten.com/news/clara-getaway (23.7.2017)]
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5.3 BIVAK POD SKUTO

ARHITEKTI: Fredericka Kima, Katie MacDonald, Erin Pellegrino, 

Špela Videčnik, Rok Oman, Anže Čokl, OFIS

LOKACIJA: Skuta,  Kamniško-Savinjske Alpe, 2070 mnm

LETO IZVEDBE: 2015

MATERIALI: les (macesen) 

KONSTRUKCIJA: les, steklo, reciklirani materiali

Nov arhitekturni bivak se je pridružil že dvema obstoječima v 

slovenskih Alpah. Bivak je nastal kot študentska ideja. Z veliko pomoči 

mentorjev, arhitektov, ostalih organizacij ter donatorjev je danes 

realiziran. Bivak je oblikovan po novih smernicah, vendar kljub temu 

povzema elemente tradicionalne slovenske alpinistične arhitekture. 

Strma dvokapnica in les, kombinirana z velikimi panoramskimi okni, 

so okolju prijazen dizajn, ki je planincem in turistom nedvomno 

privlačen. Bivak je sestavljen iz treh modulov. Ima prostore za 

pripravo hrane, spalnice s prostorom za druženje ter del namenjen 

samo počitku. Tudi v tej majhni arhitekturi je interier minimalistično 

lesen. Steklo je troslojno in dovolj močno, da kljubuje ekstremnim 

vremenskim razmeram. Streha in pročelje bivaka sta iz recikliranih 

snovi, ekološko prijazna okolju [A.T.K., 2015]. 

5.4 TROLLSTIGEN

ARHITEKTI: Reiulf Ramstad Architectus

LOKACIJA: Romsdalen, Rauma, Norveška

LETO IZVEDBE: 2010

KONSTRUKCIJA: les, steklo, beton, korten

Norveška slovi po čudovitih razgledih, predvsem na fjorde. Norveške 

razgledne točke so znane po skulpturalni arhitekturi, ki popestri 

doživetje ob obisku izbranega kraja. Ena izmed najbolj popularnih 

turističnih znamenitosti je vijugasta in strma cesta Trollstigen, ki 

ima na vrhu novo razgledno točko. Kompleks ima urejene sanitarije, 

manjšo restavracijo, trgovine s spominki in razkošno razgledno 

ploščad. Na ploščadi je veliko stopnic in podestov na različnih 

nivojih, ograje so povsod drugačne (steklo, korten, beton). Doživetje 

na takšni skulpturalni potki, ki se kot konzola dviguje nad ogromno 

norveško dolino, je nepozabno. Že hoja po ozkih potkah, ki vodijo do 

končne ploščadi, je posebno lepa in vznemirljiva [Ramstad, 2012].    

SLIKA 5.3: BIVAK POD SKUTO
[Vir: http://jostgantar.com/2016/11/jesenska-noc-v-bivaku-pod-sku-
to-in-turska-gora/ (23.7.2017)]

SLIKA 5.4: RAZGLEDNA PLOŠČAD TROLLSTIEGEN
[Vir: http://www.reiulframstadarchitects.com (23.7.2017)]
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6 IDEJNA ZASNOVA PROJEKTA

Projekt je umeščen na Gomilo pri Ptuju, na 357 metrih nadmorske višine s 360 ° razgledom. 

Razdeljen je na tri območja, ki se razvijajo v različnih fazah (glej prilogo 06). Prva faza je 

postavitev radioamaterske postojanke z dvema radioamaterskima stolpoma na območju 

A. Hkrati se uredi tudi parkirišče ob Esbaharovi kapeli - območje B. V drugi fazi se program 

postojanke razširi na razgledno pot, ki poteka ob robu vinograda. Razgledna pot spada 

v območje C in se lahko razvije predhodno ali sočasno z območjem D (faza 3). Slednje 

vključuje postavitev gostinsko-nastanitvenega lokala. Nastanitveni objekt je oblikovno 

in vsebinsko povezan z radioamatersko postojanko, saj služi predvsem kot apartma za 

gostujoče radioamaterje. 

Radioamaterska postojanka bo praviloma v uporabi nekajkrat na leto, vsaj enkrat na mesec. 

V njej bo prostor za delo in kotiček za spanje, poskrbljeno bo tudi za pripravo hrane ter 

prostor za sanitarije. Generalno gledano gre za bivak, večji od 20 m2 – takšno sobo ptujski 

radioamaterji trenutno uporabljajo na gradu. Zaradi omejenih finančnih zmožnosti želijo 

postaviti čim bolj enostavno in cenovno ugodno konstrukcijo, ki bi seveda upoštevala 

statično, protivlomno in protipožarno varnost. Osnovna konstrukcija je kontejner, zato gre 

pri zasnovi za razvijanje kontejnerske arhitekture. Zraven postojanke bodo postavili dva 

22-metrska radioamaterska stolpa. Lepote izbrane lokacije so navdih za zasnovo razširjenega 

programa, ki bi pripomogel k razvoju ptujskega turizma in pohodništva na območjih C in D 

(glej prilogo 08).

 

Med grobim oblikovanjem prostora in iskanjem zunanje arhitekturne podobe radioamaterske 

postojanke je nastala ideja o vzporedno postavljenih kontejnerjih, ki bi na sredini imeli interni 

vrt ter na drugi strani sanitarne prostore. Zaradi strmega terena bi v medprostoru morali 

postaviti stopnice, kar za uporabnike ni najvarneje. Tako se je razvila ideja o zaporedno 

postavljenih kontejnerjih in obveljala. 
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P3
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P7

P8
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P10

SHEMA 6.1: ISKANJE REŠITVE POSTAVITVE KONTEJNERJA
[Vir: lastna grafika]
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6.1 UMESTITEV V PROSTOR

Prostor, ki ga je Radioklub Ptuj dobil v najem, 

se nahaja slabih 6 km iz mestnega centra. To je 

neizkoriščen trikotnik med trtami v vinogradu, na 

griču Gomila na Mestnem Vrhu. Gre za raztreseno 

naselje v vzvišeni legi med potokoma Rogoznica 

in Grajena. Po naselju vodi občinska cesta znana 

kot 'cesta na Mestni Vrh' (glej priloge 01 - 06). Kraj 

je priljubljena izletniška točka Ptujčanov. [Orožen 

Adamič idr., 1995]. 

Grič Gomila (357 m) je zraven Placarskega Vrha 

(371 m) najvišja točka na Mestnem Vrhu, zato je 

primerna za postavitev radioamaterskih anten. 

Antene najbolje delujejo, če je prostor okoli njih 

prazen, brez ovir, kot so višje stavbe in griči. Če 

pride do aktivacije omrežja ARON, v izjemnih 

okoliščinah Radioklub Ptuj pokriva celotno 

Podravje. Višinska točka za radioamaterje 

pomeni možnost vzpostavljanja daljših zvez na 

KV (kratkovalovnih) in UKV (ultra kratkovalovnih) 

področjih. Zaradi izbrane lokacije se izognejo tudi 

drugim nevšečnostim, saj lahko njihovo oddajanje 

medsebojno vpliva na bližnje elektronske naprave 

in povzroča motnje, zaradi česar je bolje, da so 

izven naselja. 

6 km

DRAVA

PTUJ

GOMILA, 
MESTNI VRH

SHEMA 6.2: ODDALJENOST OD MESTA PTUJ
[Vir: lastna grafika - Glej prilogo O1]

SLIKA 6.1: NEIZKORIŠČENO ZEMLJIŠČE NA GOMILI
[Vir: lasten arhiv (28.7.2017)]
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V drugi fazi je na vrhu Gomile zasnovana razgledna 

pot, ki poteka po zgornjem delu griča in ponuja 

razgled na najbolj prepoznavne dele Dravske in 

Ptujske doline. Pot poteka po liniji trenutnega 

najvišjega reda vinograda. V prostor je vključena 

neopazno kot nedokončana skulptura, ki išče 

konec med številnimi vinskimi griči Slovenije. 

Območje D

Zadnje območje v ureditvi Gomile je zasnova 

manjšega lokala in apartmaja na jugo-vzhodni 

strani obravnavanega vrha. Ta faza najbolj poseže 

v okolje, saj je nastanitveni objekt dvignjen nad 

lokalom in redovi trte. Njegova orientacija poteka 

v smeri S-J, medtem ko ga lokal pod kotom 

podpira v smeri SV - JZ. Pogledi gostinskega 

objekta so usmerjeni predvsem na mesto Ptuj, 

stekleni apartma pa ima 360 ° razgled nad vso 

opisano pokrajino.

Območje A

Območje, ki je na voljo, je ozko, dolgo in strmo. Ker 

gre za postavitev manjše arhitekture, so  možne 

mnoge postavitve objekta, vendar smo dajali 

prednost enostavni izvedbi. Teren namreč naglo 

pada (glej prilogo 10), zaradi česar bi pri razgibani 

arhitekturi morali preveč posegati v prostor, kar 

ni zaželeno. V izbrani ozki podolgovati strukturi 

je možno urediti dovolj širok dostop in manjšo 

teraso ob objektu (glej prilogo 09). 

Postojanka bo stala sredi neposeljenega griča, kar 

je ne obvezuje oblikovne navezanosti na okoliške 

stavbe. Umestitev v prostor je zato bolj pogojena 

z naravo oz. terasami in trto. Objekt ima ravno 

streho v višini zgornje terase, zato deluje kot 

dodatna terasa v vinogradu. Orientiran je v smeri 

poteka terase z rahlim odklonom od severa, kar 

pomeni, da je glavna os objekta orientirana SV - 

JZ. Razgled na Dravsko polje je 180°, zato so vse 

steklene površine le na treh stranicah objekta in z 

veliko zahodne svetlobe. 

Območje B

Dostop na območje je urejen po obstoječi cesti 

proti Placarju. Ob Esbaharovi kapeli bo urejeno 

manjše parkirišče, orientacijska tabla ter klop 

ob kapeli (gled prilogo 07). Do radioamaterske 

postojanke in začetka razgledne poti je 300 

metrov dolga neasfaltirana cesta. Za nujne 

primere, dostavo in traktorje je omogočen 

dostop do samega vrha. Tako obiskovalci kot 

radioamaterji morajo pot prehoditi peš.

Območje C

SHEMA 6.3: RAZGLEDI NA POKRAJINO
[Vir: lastna grafika - Glej prilogo O5]

SHEMA 6.4: POTEK SONČNE SVETLOBE
[Vir: lastna grafika]
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6.2 ARHITEKTURNA ZASNOVA

Območje A

Pred projektiranjem radioamaterske postojanke 

smo se posvetovali s člani Radiokluba Ptuj o 

najpomebnejših potrebah in željah za načrtovani 

bivak (glej tabelo 6.1). 

Osnovna konstrukcija postojanke sta dva 

kontejnerja velikosti 6,0 x 2,4 x 2,6 m. En kontejner 

služi kot delovni prostor, drugi kot bivalni prostor. 

Ker je najbolje, da je stranišče izven bivalnega 

prostora, je sanitarni prostor vstavljen med dva 

kontejnerja kot povezovalni sklop. Objekt tako 

meri slabih 14 m v dolžino in slabe 3 m v širino. 

Z ravno streho ima objekt obliko kvadra (glej 

priloge 11 - 15). 

V delovnem prostoru je samo miza z opremo 

za vzpostavljanje zvez. Bivalni prostor vsebuje 

majhno kuhinjo, štiri ležišča in prostor za 

druženje z jedilno mizo. Kontejnerji so zelo ozki 

in majhni, zato morajo biti prostori zasnovani čim 

bolj fleksibilno. V prostoru se namreč lahko hkrati 

zadržuje od 4 do 6 radioamaterjev, ki sočasno 

delajo, ter približno toliko radioamaterjev, ki 

počivajo ali so prišli na obisk. Zaradi takšnih sicer 

redkih, a kljub temu upoštevanja vrednih pogojev, 

je bilo treba tehtno premisliti, kako najbolje 

izkoristiti prostor, da bodo uporabniki zadovoljni. 

Predstavljena notranja ureditev prostorov je 

organizirana okoli večjega pohištvenega sklopa, 

ki se nahaja v prvi polovici bivalnega dela in po 

celotnem vmesnem delu. V tem sklopu sta dve 

postelji, kuhinjski element in omare. V tej liniji 

je tudi delovna miza s stoli. V drugi polovici 

bivalnega kontejnerja je spalni oz. počivalni del, 

pod katerim so prostori za shranjevanje. Bivalni 

del se lahko spremeni v jedilnico z več sedišči in 

kavčem ali v spalnico s štirimi posteljami in še eno 

izvlečeno. 

Zunanja podoba kontejnerjev je zakrita za lesenimi 

paneli, ki hkrati delujejo kot senčila. Leseni paneli 

so pritrjeni na kovinski okvir, ki ga lahko prosto 

odpiramo in zapiramo po sistemu harmonike. 

Del panelov se spusti tako, da nastane pohodna 

terasa. Kadar objekt ni v uporabi, je kontejnerska 

arhitektura popolnoma zakrita. Minimalistična 

podoba lesenega kvadra med vinogradi ne 

izstopa v okolici, saj objekt deluje naravno. Ko se 

radioamaterska postojanka uporablja, se paneli 

po želji odprejo in objekt zaživi novo zgodbo 

robustnega kontejnerja. S svojo varovalno zeleno 

barvo še vedno ne izstopa iz okolice, temveč 

se ujema z zelenimi radioamaterskimi stolpi. 

Na njem sta izpisana klicna znaka Radiokluba 

Ptuj S59DJK in S50W. Vzhodna fasada skriva 

shranjevalni prostor za radioamatersko opremo 

in materiale (npr.: antene, cevi, lestve…) - glej 

priloge 30 - 31).

606

137100131100136

24
4

13
4

91
19

01

13
7 80

v.p. 80

01

13
7 80

v.p. 80

V1

90
206

734

200100131100200

13
7 80

v.p. 80

01

13
7 80

v.p. 80

V1

90
206

01

24
4

13
4

91
19

SHEMA 6.6: POHIŠTVENI SKLOP V NOTRANJOSTI
[Vir: lastna grafika]
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SHEMA 6.5: DELITEV OBJEKTA
[Vir: lastna grafika]
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Področje Želja / potreba Vključeno 
v zasnovo Opombe

Oprema 
delovnega 
prostora

Dolga pisarniška miza ob celotni steni, skupna glo-
bina 70-80 cm ✓

Nad mizo polica za ojačevalce, globina 30 cm, na 
mizi ekrani (pazi višino!) ✓

Prostor za ekran v višini oči + tipkovnico + dve rotor 
komandi + ojačevalec + radioamatersko postajo ✓

Stoli (4+2) ✓
Police in predali za elektroniko, kable, manjše orod-
je, dokumente, revije, knjige, orodje, shranjevanje 
QSL kartic

✓

Predalniki pod mizo niso potrebni ✓
Zemljevid sveta, priznanja ✓
Več stenskih ur ✓
Instalacijska stena za preklopnike ob zidu, dvojna 
odprtina – kabli so speljani ven �

Oprema 
bivalnega 
prostora

Kuhinja:  kuhalnik, umivalnik, hladilnik, shranjevanje 
posode ✓ 

Stranišče z umivalnikom ✓
4 ležišča (2+2 nadstropna) ✓
Miza + 4 stoli ✓

Arhitektura Prehod v delovni prostor (vrata) ✓
Pod zabojniki in pod streho prostor za shranjevan-
je (aluminijaste cevi do 6 m, lestev, izdelane antene, 
gasilska garnitura)

✓
Prostor za shranje-
vanje je ob vzhodni 

fasadi

Električni agregat 100x40x60 (v okviru objekta, ne 
znotraj!) ✓

Shranjen v objektu, 
uporaba zunaj

Dve manjši klimatski napravi ✓ prenosni

Dva stolpa v bližini ✓
Materiali Talne obloge, enostavne za čiščenje ✓

Lesena fasada ✓
Dodatna izolacija? � Je bilo premišljeno

Tabela 6.1: Želje investitorja

[Vir: Lastna tabela]
SHEMA 6.8: KONTEJNERSKA ARHITEKTURA
[Vir: lastna grafika]

SHEMA 6.7: UJEMANJE Z OKOLICO
[Vir: lastna grafika]

paneli so zaprti, 
radioamaterska 
postojanka se ne 
uporablja

paneli so odprti, 
radioamaterska 
postojanka se 
uporablja



Univerza v Mariboru | FGPA | Oddelek za arhitekturo | Mentorica: doc. dr. Kaja Pogačar, univ. dipl. inž. arh. | Avtorica: Sanja Špindler | Radioamaterska postojanka z razgledno točko na Gomili – Mestni Vrh pri Ptuju 18

Območje C

Pot v obliki kljuke je prav tako minimalistično 

zasnovana samo z deskami, ki vijejo pot po robu 

Gomile. Pot je od tal dvignjena 40 cm, zato ograja 

ni potrebna. S tem dosežemo, da se pohodnik 

lahko usede na rob potke in opazuje lepote 

Podravja. Hkrati je delo v vinogradu nemoteno, 

saj ima traktor pot teraso nižje (glej prilogo 26). 

Območje D

Večnamenski objekt je zasnovan kot dvoetažna 

kontejnerska arhitektura, kjer sta dva kontejnerja 

pod kotom postavljena drug na drugega. 

Kontejnerja sta daljša kot pri radioamaterski 

postojanki, saj gre za tip 24'. Streha je ravna, nad 

gostinskim kontejnerjem uporabljena kot terasa 

za sedenje in uživanje nad vrhovi trte. Pritlični 

kontejner je torej gostinski lokal, ki odpre vrata 

in spusti teraso, da objekt oživi. Program lokala 

poudarja ponudbo lokalnih vin. Sanitarije so 

na vzhodnem koncu kontejnerja, kjer je tudi 

garderoba zaposlenih in skladišče (glej prilogo 

27).

Zgornji kontejner ima nastanitveno funkcijo. 

Apartma je zasnovan predvsem za radioamaterje, 

ki bi prišli na Ptuj zgolj najeti radioamatersko 

postojanko (glej prilogo 28 - 29). Radioamaterji 

namreč vedno želijo vzpostavljati nove zveze in 

dosegati nove kraje, vendar različne lokacije po 

svetu omogočajo različne dosegljivosti. Ker je vrh 

Gomile zelo dobro izhodišče za delo na daljavo, 

bi opremo in prostore verjetno želelo preizkusiti 

več radioamaterjev iz Slovenije in sveta. Nekateri 

radioamaterji po svetu že oddajajo svoje prostore 

ali imajo posebej urejen prostor za gostujoče 

radioamaterje. Takšen primer je radioamaterska 

postojanka P49V na Arubi, ki jo oddajajo za 

dobrih 1000 € na teden [P49V, 2015].  Apartma 

na Gomili seveda lahko uporabljajo turistično.

Nastanitveni kontejner je zasnovan kot steklen 

kvader z zelenim konstrukcijskim okvirjem 

kontejnerja in enakimi lesenimi paneli kot 

radioamaterska postojanka. Organizacija 

prostorov je preprosta: majhna kuhinja in jedilnica 

ob vstopu v objekt, ter spalni sklop za bivalnim 

delom. Slednji ima še lesen oblazinjen zaboj, zato 

v apartmaju lahko spijo trije. Zaboj in prostor 

pod posteljo se uporablja za shranjevanje oblačil. 

Kopalnica je na severnem koncu kontejnerja 

skrita kot nekakšna omara, obdana z mlečnim 

steklom, da ni omogočen pogled navznoter.

SHEMA 6.9: POVZEMANJE OBLIK NA FASADI
[Vir: lastna grafika]

SHEMA 6.10: OBMOČJE C IN D
[Vir: lastna grafika]
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6.3 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

Območje A

Radioamaterska postojanka bo postavljena 

kot enostaven objekt, zato ne sme preseči 40 

m2 tlorisne površine. Sestavljena je iz dveh 

kontejnerjev tipa 20' (glej tabelo 6.2). 

Kontejnerja sta postavljena zaporedno, med 

njima je 1,5 x 2,4 m velik vmesni del. Pri izbiri 

postavitve kontejnerjev je veliko vlogo odigralo 

število posegov v obstoječ kontejner. Ob 

vzporedni postavitvi bi bilo potrebno poskrbeti 

za stopnice in narediti dodatne odprtine za vrata. 

Pri zaporedni postavitvi smo želeli kontejnerja 

orientirati tako, da so vse okenske odprtine zaradi 

razgleda usmerjene na sever, zahod ali jug. Na 

krajših stranicah sta panoramski okni, da objekt 

simbolično deluje kot daljnogled. 

Objekt je postavljen na dvanajstih točkovnih 

temeljih, nekoliko dvignjen nad terenom zaradi 

vlage in meteorne vode. Temelji so zasnovani kot 

150 cm globoki piloti, tlorisnih dimenzij 30 x 30 cm. 

Zaradi strmega terena in nepoznavanja globine 

podtalnice so temelji označeni zgolj shematsko, 

saj niti geomehansko poročilo niti statični izračun 

nista bila izdelana. Na temelje je privarjen jeklen 

okvir, ki nosi oba kontejnerja ter vmesni del. 

Slednji izkorišča profile okvirja za sestavo tal, 

zato je izvedba enostavna. Stene tega dela so iz 

jeklene konstrukcije, prav tako tudi streha. Streha 

kontejnerjev je ravna z lastnim odvodnjavanjem 

skozi kotne stebre. Streha vmesnega dela se 

nagiba nad kontejnersko, da izkorišča že obstoječ 

odvod meteornih vod. Zgornji okvir kontejnerja 

nosi še en zunanji jekleni okvir, na katerem so 

vodila za fasadne panele. 

Sestava kontejnerskih elementov je prefabricirana, 

zato so sestave povzete iz tehničnih listov enega 

izmed slovenskih ponudnikov kontejnerjev. 

Projektirani vmesni del ima v vseh treh elementih 

(tla, stena, streha) jekleno konstrukcijo z vmesno 

izolacijo. Streha je ravna zaključena z hidro 

izolacijskimi trakovi s posipom. Vsi trije elementi 

povzemajo debeline kontejnerskih elementov, 

zato tudi vmesni del ne dosega minimalnih 

U-vrednosti. Ker objekt ni v uporabi vsak dan, 

se temperatura lahko uravnava s prenosnimi 

klimatskimi napravami (glej priloge 21 - 25). 

Območje C

V drugi fazi je načrtovana lesena pot. Z lesenimi 

piloti je dvignjena 40 cm od tal, da ima obiskovalec 

občutek, 'kot bi hodil po robu' vinograda.  

Posamezne deske so prečno postavljene na os 

poti. V nekatere deske so vgravirani podatki o 

vidnih znamenitostih v okolici (npr. Ptujski grad, 

5 km). 

Območje D

Konstrukcija gostinsko-nastanitvenega objekta 

je enaka kot konstrukcija radioamaterske 

postojanke. Dodana je le trikotna podpora 

za konzolni del apartmaja zaradi statičnih 

obremenitev. Ob lokalu so postavljene ozke (90 

cm) jeklene stopnice. 
SHEMA 6.12: KONCEPT DALJNOGLEDA
[Vir: lastna grafika]

SHEMA 6.11: SESTAVA OSNOVNE KONSTRUKCIJE  
RADIOAMATERSKE POSTOJANKE
[Vir: lastna grafika]
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Zunanje mere [mm]
Dolžina 6055
Širina 2435
Višina 2591

Tabela 6.2: Mere kontejnerja 20’

[Vir: http://www.containex.si/-/m/images/ctx/pdf-ctx/technische-bes-
chreibungen/technische-beschreibung-bmsaga.ashx (23.7.2017)]

Notranje mere [mm]
Dolžina 5860
Širina 2240
Višina 2340

SESTAVA TAL:
vodoodporna iverna plošča 22 mm
parna zapora
mineralna volna 60 mm / konstukcija U profil 60 mm
pocinkana ravna jeklena pločevina 0,6 mm

82,6 mm
U = 0,55 W/m2/K

SESTAVA STENE:
pocinkana profilirana jeklena pločevina 0,6 mm
mineralna volna 60 mm / konstrukcija U profil 60 mm
parna zapora
obložena iverna plošča 10 mm

70,6 mm
U = 0,57 W/m2/K

SESTAVA STREHE: 
pocinkana ravna jeklena pločevina 0,6 mm
mineralna volna 100 mm / konstrukcija U profil 100 mm
parna zapora
obložena iverna plošča 10 mm

110,6 mm
U = 0,36 W/m2/K

KONTEJNER:

SHEMA 6.13: CELOTNA KONSTRUKCIJA OBJEKTA
[Vir: lastna grafika]
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6.4 INTERIER IN IZBIRA MATERIALOV

Območje A

Interier je zasnovan funkcionalno in 

minimalistično, zato bo vso pohištvo narejeno po 

meri iz bukovega lesa in črnih MDF plošč. Zasnova 

interierja deli radioamatersko postojanko 

na delovni in bivalni prostor. Večji sredinski 

pohištveni sklop se zapira, zato prostor deluje 

zelo umirjeno, kadar se kuhinja ne uporablja (glej 

shemo 6.16). Skrinje na koncu bivalnega prostora 

so namenjene shranjevanju večjih aparatur, na 

njih pa je čez dan mogoče počivati ali sedeti. 

Jedilna miza se po potrebi podaljša, prav tako 

klopi. Če se leseni paneli pred velikimi okni 

spustijo, se miza lahko prestavi na nastalo teraso. 

Omara v vmesnem prostoru služi kot pregrada za 

stranišče. V delovnem prostoru je vse podrejeno 

številni opremi, ki se bo znašla na mizi in policah. 

Na nasprotni steni so predvidene ure, pohvale in 

priznanja ter velik lesen zemljevid sveta. Tla so 

gumijasta črna. Vso pohištvo se odpira s pomočjo 

trikotnih odprtin na frontah (glej prilogo 16).

Leseni fasadni paneli bodo narejeni iz sibirskega 

macesna, late bodo pritrjene na jeklen temno 

sivo obarvan okvir. Lesa se ne barva, zato bo čez 

leta osivel kot steblo trte. Kontejner je pobarvan 

temno zeleno (glej priloge 17 - 20). Pot, ki vodi 

do objekta je narejena iz vremensko (veter, vlaga, 

padavine) odpornih lesenih desk.

Območje C

Lesene deske poti so kot pri dostopni poti 

radioamaterske postojanke. V posamezne deske 

so vgravirani podatki o vidnih točkah v okolici. 

Območje D

Gostinsko-nastanitveni objekt je narejen iz enakih 

materialov kot radioamaterska postojanka. 

Pridruži se samo še steklena ograja na terasi 

lokala. Steklo apartmaja je okensko troslojno, v 

kopalnici pa mlečno. V oba objekta so dodane 

večje luči iz črnih kovinskih palic, ki se kot 

dekoracija pojavljajo v interierju (glej prilogo 37).

SHEMA 6.14: FUNKCIONALNO ZASNOVANO POHIŠTVO
[Vir: lastna grafika]

SHEMA 6.15: MATERIALI V INTERIERJU
[Vir: https://www.pinterest.com/ (3.8.2017)]

stopnice oz. 
predali

skrinje za spanje 
in hrambo

klop za počivanje 
oz. predalčnik
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Klop se podaljša za dodatno
sedišče (ob strani)

Dodatna klop, da dva še vedno
lahko nemoteno spita

(ob strani) Miza se podaljša

Klop se podaljša za ugodno sedenje
(spodnji predal)

Postelja se izvleče, da se
omogoči normalen spanec

Miza je pospravljena

8
86

7 5
2
4 3

1

8
8

67 5
2
4 3

1

8
8

7 5
2
4 3

1

1 - vhod
2 - hodnik
3 - delovni prostor
4 - sanitarije
5 - kuhinja
6 - jedilnica
7 - počivalni prostor
8 - spalni kotiček

SHEMA 6.16: SHEMATSKI PRIKAZI UPORABE PROSTORA
[Vir: lastna grafika]

BIVALNA UREDITEV

VEČJI JEDILNI PROSTOR

SPALNA UREDITEV
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6.5 UREDITEV OKOLICE

Območje A

Parcela radioamaterske postojanke je zelo ozka. 

Ob objektu poteka dostopna lesena pot. Objekt 

stoji na urejeni novo nastali terasi, ki se zlije v 

območje kot dodatna terasa vinograda. V škarpi 

je umetno narejen prostor za smetiščni zabojnik. 

Pod objektom se vije obstoječa dovozna pot za 

traktorje.

Območje C

Za ureditev poti je potrebno izkopati dva reda 

trte, ki potekata na robu zgornjega platoja 

Gomile. Pot ne ovira poti traktorja, vendar 

se slednjemu dostop z druge strani nekoliko 

spremeni. Vsekakor je njegovo delo zaradi poti 

nemoteno. Obstoječa stara klop na čistem vrhu 

Gomile ostane na svojem mestu.

Območje D

Postavitev dveh kontejnerjev terja izkop nekaj 

trsov na ravnini. Dostop vozil je omogočen po 

dovozni poti traktorja. Okolice ni potrebno 

posebej urejati, saj arhitektura ne želi posegati v 

naravni prostor. 

SHEMA 6.17: VIZUALIZACIJA OBMOČJA C IN D
[Vir: lastna grafika]
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7 SKLEP

Postavljenega antenskega sistema Radiokluba Ptuj ni možno nadgrajevati zaradi zaščitenega 

območja gradu. Želja po boljših pogojih za vzpostavljanje zvez je privedla do odločitve, da 

klub postavi radioamatersko postojanko na Gomili pri Ptuju. Ta kraj mnogi Ptujčani poznajo 

kot razgledno točko na Mestnem Vrhu in se tam vsak dan sprehajajo. Mestna občina Ptuj 

si prizadeva urediti nove atrakcije na Ptuju, vendar nihče ne pomisli na ureditev Gomile, ki 

je dostopna in primerna za oddih od mestnega vrveža. V sklopu radioamaterske postojanke 

smo zasnovali še program dodatne prostočasne aktivnosti za  obiskovalce.

Pri iskanju glavnih konceptov za radioamatersko postojanko so prevladovali predvsem 

uporabnost, maksimalna izkoriščenost prostora in oblikovanje privlačne sodobne 

arhitekture. Kontejnerji kot majhna arhitektura predstavljajo izziv za kreativnost in inovacije 

pri uporabi prostora, zato je bilo pretehtanih več možnosti. Predstavljena rešitev se je 

zdela najčistejša in najbolj funkcionalna. Možnosti spreminjanja bivalnega prostora dodajo 

vrednost interierju, ki se prilagaja količini uporabnikov v določeni situaciji. Prostor omogoča 

prosto organizacijo shranjevanja opreme in zagotavlja vse osnovne prostore za nekajdnevno 

bivanje. Ko objekt ni v uporabi, zunanjost predstavlja skulpturo kvadra v vinogradu. Kot trte, 

ki rastejo vsaka v svojo stran, se leseni paneli izmenjujejo v ritmu, les pa se stara in sivi kot 

stare trte. Objekt zaživi novo zgodbo, ko se paneli odprejo in pokažejo kovinsko kontejnersko 

osnovo, ki sovpada s postavljenimi radioamaterskimi stolpi in klicnima znakoma na fasadi. 

V drugi in tretji fazi se postojanki pridružijo razgledna pot, manjši gostinski lokal ter 

apartma na prestižni lokaciji. Razgledna pot simbolično potuje po liniji najvišjih redov trte in 

omogoča sprehod po robu vinograda. Gostinski lokal ponuja lokalne dobrote, da bi se ljudje 

v njem srečevali ob kozarčku dobrega vina in domačih prigrizkih. Apartma, dvignjen nad 

vinograd in širšo pokrajino, je vabljiva izkušnja za domače in tuje radioamaterje ter turiste. 

Po uresničenih treh fazah lahko vrh Gomila postane nova točka dogajanja na Ptuju, ki ne 

želi z množičnim obiskom uničiti narave. Nasprotno, želi občane privabiti na daljši sprehod 

in krajši postanek v – Ptujčanom zelo domačem – vinorodnem okolišu.  
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6 - terasa       9,36 m2
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Pogled A

Pogled B - bivalna ureditev

Pogled C Pogled D Pogled E

Pogled B - spalna ureditev

OBMOČJE A
POGLEDI NA 
INTERIER

M 1: 50

16

0 m 1 m

Pogled A-01

Pogled B-01
bivalna ureditev

Pogled B-01
spalna ureditev

Pogled C
spalna ureditev

Pogled A-02

Pogled B-02

Pogled B-02

Pogled D

Pogled A-03

Pogled B-03

Pogled B-03

Pogled E

DE

B

AC

A-01 A-02 A-03

B-01 B-02 B-03
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0,36
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A
C

B

D



PRILOGA 

Univerza v Mariboru | FGPA | Oddelek za arhitekturo | Mentorica: doc. dr. Kaja Pogačar, univ. dipl. inž. arh. | Avtorica: Sanja Špindler | Radioamaterska postojanka z razgledno točko na Gomili – Mestni Vrh pri Ptuju 45

s5
0w
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OBMOČJE A
ZAPRTE FASADE

M 1: 50

17

0 m 1 m
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OBMOČJE A
ZAPRTE FASADE

M 1: 50

18
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s5
0w

s5
9d

jk

OBMOČJE A
ODPRTE FASADE

M 1: 50

19
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OBMOČJE A
ODPRTE FASADE

M 1: 50

20

0 m 1 m



S

03 Delovni prostor
13,13 m2

gumasti pod
±0,00

01 Predsoba
1,56 m2

gumasti pod
±0,00

04 Kuhinja
3,00 m2

gumasti pod
±0,00

02 Sanitarije
1,78 m2

gumasti pod
±0,00

05 Bivalni prostor
10,13 m2

gumasti pod
±0,00

CDE
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06 Terasa
9,36 m2

spuščeni fasadni paneli
-0,08

-0,17

OBMOČJE A
IZVEDBENI 
TLORIS

M 1: 35
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P2

S2

Z1

4321

± 0,00

-0,15

+2,45+2,44

-0,09
-0,45

-0,31

+2,23

+2,50

+2,33

+2,49

-0,15

-0,63

± 0,00

+2,44

+0,42

+2,23

+0,80
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23
3

3
111
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23
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± 0,00

+1,00

P1

S1

+2,33+2,33

30

29
5

22
22

3
15

5
26

0

22
14

3
94

15

podometni
kotliček

jekleni profil
120/80/150-0,45

DET-07 DET-09

DET-06 DET-08

P1
gumasti pod 2 mm
kontejner - sestava tal 83 mm

P2
gumasti pod 2 mm
OSB plošča 22 mm
parna zapora
toplotna izolacija XPS 110 mm / 
konstrukcija U profil 110 mm
vodoodporna vezana plošča 12 mm
ravna jeklena pločevina 0,6 mm

Z1
lesene panelne letve 28/60 mm
jeklen panelni okvir 40/60 mm
zračni prostor 30 mm
kontejner - sestava stene 71 mm

S1 
kontejner - sestava strehe 111 mm

S2 
hidroizolacija (bitumenski trakovi s posipom) 6 mm
vodoodporna vezana plošča 9 mm
nosilna konstrukcija U profil 100 mm / mineralna volna 100 mm
parna zapora 0,2 mm
mavčno kartonska plošča 12,5 mm

OBMOČJE A
IZVEDBENI 
PREREZ A-A

M 1: 35
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B A

S1

P1

Z1 Z2

± 0,00

-0,15

+2,33

+2,46 +2,44
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-0,17
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+2,501°1°
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+0,80

BA

S2

P2

Z4

+2,50

± 0,00

+2,33

+2,49
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-0,17
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+2,15

4
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2
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26

6

29
5

15
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15

Z3

+2,23
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14

3
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15
4
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0

30

2°2°

28
0

28
0

+1,10

DET-02

DET-01 DET-03

DET-04

DET-05

P1
gumasti pod 2 mm
kontejner - sestava tal 83 mm

P2
gumasti pod 2 mm
OSB plošča 22 mm
parna zapora
toplotna izolacija XPS 110 mm / 
konstrukcija U profil 110 mm
vodoodporna vezana plošča 12 mm
ravna jeklena pločevina 0,6 mm

Z1
lesene panelne letve 28/60 mm
jeklen panelni okvir 40/60 mm
zračni prostor 30 mm
kontejner - sestava stene 71 mm

Z2
lesene panelne letve 28/60 mm
jeklen panelni okvir 40/60 mm
zračni prostor (nosilci) 200 mm 
vertikalni jekleni nosilec 20/30 mm
kontejner - sestava stene 71 mm

Z3
lesene panelne letve 28/60 mm
jeklen panelni okvir 40/60 mm
zračni prostor 30 mm
profilirana pocinkana pločevina 0,6 mm
OSB plošča 12,5 mm
mineralna volna 75 mm / konstrukcija U profil 75 mm
mavčno kartonska plošča 12,5 mm
mineralna volna 50 mm /podkonstrukcija U profil 50 mm
parna zapora
mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Z4
lesene panelne letve 28/60 mm
jeklen panelni okvir 40/60 mm
zračni prostor (nosilci) 200 mm 
vertikalni jekleni nosilec 20/30 mm
profilirana pocinkana pločevina 0,6 mm
OSB plošča 12,5 mm
mineralna volna 75 mm / konstrukcija U profil 75 mm
parna zapora
mavčno kartonska plošča 12,5 mm

S1 
kontejner - sestava strehe 111 mm

S2 
hidroizolacija (bitumenski trakovi s posipom) 6 mm
vodoodporna vezana plošča 9 mm
nosilna konstrukcija U profil 100 mm / mineralna volna 100 mm
parna zapora 0,2 mm
mavčno kartonska plošča 12,5 mm

OBMOČJE A
IZVEDBENI 
PREREZ B-B 
PREREZ C-C
M 1: 35
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P1
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1°1°

± 0,00

-0,15

+2,46

+2,33

+2,44

-0,09 -0,31

+2,50

-0,17
-0,08

+2,23

Z1

26
0

15
26

6

4
25

3
8

30
22

3
15

15

28
0

22

-0,45

29
5

-1,51

P1
gumasti pod 2 mm
kontejner - sestava tal 83 mm

Z1
lesene panelne letve 28/60 mm
jeklen panelni okvir 40/60 mm
zračni prostor 30 mm
kontejner - sestava stene 71 mm

Z2
lesene panelne letve 28/60 mm
jeklen panelni okvir 40/60 mm
zračni prostor (nosilci) 200 mm 
vertikalni jekleni nosilec 20/30 mm
kontejner - sestava stene 71 mm

S1 
kontejner - sestava strehe 111 mm

OBMOČJE A
IZVEDBENI 
PREREZ D-D

M 1: 35

24

0 cm 105 cm35 cm
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S1

Z1

P1

S2

P2

S2

P2

Z3Z4

DET-01 DET-03

DET-04

DET-05DET-02 DET-07 DET-09

DET-06 DET-08

P1
gumasti pod 2 mm
kontejner - sestava tal 83 mm

P2
gumasti pod 2 mm
OSB plošča 22 mm
parna zapora
toplotna izolacija XPS 110 mm / 
konstrukcija U profil 110 mm
vodoodporna vezana plošča 12 mm
ravna jeklena pločevina 0,6 mm

Z1
lesene panelne letve 28/60 mm
jeklen panelni okvir 40/60 mm
zračni prostor 30 mm
kontejner - sestava stene 71 mm

Z2
lesene panelne letve 28/60 mm
jeklen panelni okvir 40/60 mm
zračni prostor (nosilci) 200 mm 
vertikalni jekleni nosilec 20/30 mm
kontejner - sestava stene 71 mm

Z3
lesene panelne letve 28/60 mm
jeklen panelni okvir 40/60 mm
zračni prostor 30 mm
profilirana pocinkana pločevina 0,6 mm
OSB plošča 12,5 mm
mineralna volna 75 mm / konstrukcija U profil 75 mm
mavčno kartonska plošča 12,5 mm
mineralna volna 50 mm /podkonstrukcija U profil 50 mm
parna zapora
mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Z4
lesene panelne letve 28/60 mm
jeklen panelni okvir 40/60 mm
zračni prostor (nosilci) 200 mm 
vertikalni jekleni nosilec 20/30 mm
profilirana pocinkana pločevina 0,6 mm
OSB plošča 12,5 mm
mineralna volna 75 mm / konstrukcija U profil 75 mm
parna zapora
mavčno kartonska plošča 12,5 mm

S1 
kontejner - sestava strehe 111 mm

S2 
hidroizolacija (bitumenski trakovi s posipom) 
6 mm
vodoodporna vezana plošča 9 mm
nosilna konstrukcija U profil 100 mm / 
mineralna volna 100 mm
parna zapora 0,2 mm
mavčno kartonska plošča 12,5 mm

S1

Z1

P1

S2

P2

S2

P2

Z3Z4

DET-01 DET-03

DET-04

DET-05DET-02 DET-07 DET-09

DET-06 DET-08

OBMOČJE A
DETAJLI

M 1: 15

25

0 cm 15 cm 60 cm
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6
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11

+ 355,8

+ 357,3

+ 354,8

+ 352,6

+ 356,9

+ 354,3

+ 357,2

+ 356,1

S

OBMOČJE C 
OBMOČJE D
RAZGLEDNA POT
LOKAL, APARTMA

M 1: 200

26

PROGRAM:
6   - razgledna pot (faza II)
8   - cesta za traktor
9   - obstoječa klop
10 - lokal
11 - apartma

0 m 2 m

DE

B

AC

A-01 A-02 A-03

B-01 B-02 B-03
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B
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±0,00

±0,00

+0,05
A

A
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-0,18

1
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5

S

OBMOČJE D
TLORIS
gostinski objekt

M 1: 50

27

0 m 1 m

PROGRAM:
1 - garderoba
2 - sanitarije
3 - skladišče
4 - delovni prostor  
5 - vinska vrata
6 - terasa
7 - stopnišče
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+0,05

6
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15
hramba pod
kavčem

hramba
pod posteljo

S

OBMOČJE D
TLORIS
nastanitveni 
objekt

M 1: 50

28

0 m 1 m

PROGRAM:
7   - stopnišče
8   - terasa
9   - bivalni prostor
10 - spalnica
11 - kopalnica
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+2,50

± 0,00

+2,45

-0,18-0,18

+3,50

+2,65

+5,09

OBMOČJE D
PREREZ A-A
gostinsko-
nastanitveni 
objekt
M 1: 50
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OBMOČJE A
VIZUALIZACIJA
zaprta 
radioamaterska 
postojanka
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OBMOČJE A
VIZUALIZACIJA
odprta 
radioamaterska 
postojanka
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OBMOČJE A
VIZUALIZACIJA
pogled na južno 
fasado

32
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OBMOČJE A
VIZUALIZACIJA
interier 
radioamaterske 
postojanke
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OBMOČJE A
VIZUALIZACIJA
interier 
radioamaterske 
postojanke
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OBMOČJE A
VIZUALIZACIJA
interier 
radioamaterske 
postojanke
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OBMOČJE A
VIZUALIZACIJA
interier 
radioamaterske 
postojanke
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OBMOČJE D
VIZUALIZACIJA
gostinsko 
turistični objekt
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OBMOČJE D
VIZUALIZACIJA
nastanitveni 
apartma s teraso

38


