Vabilo na strokovni
posvet z vodenim
ogledom
Občina Mislinja je v sklopu projekta gradnje Centra za zdravje in šport Mislinja bogatejša za večnamensko dvorano, ki bo
predstavljala športno-rekreacijski center občine.
Za investicijo v vrednosti približno 3 milijone evrov je prejela preko 50 odstotkov nepovratnih sredstev s strani Eko
sklada, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacije Republike Slovenije za šport.
Gradnja približno 2.500 m2 velikega objekta je trajala devet mesecev. Glavni izvajalec del je bil izbran po postopku
pogajanj s konkurenčnim dialogom, ki se je zaključil s podpisom pogodbe po FIDIC rumeni knjigi. Projekt je bil v
nadaljnjih fazah osnova za izvedbo.
Zaledna stena vkopanega dela objekta je armirano betonske izvedbe, osrednji del objekta pa je izveden v nosilno
križno-lepljeni leseni konstrukciji. Vgrajenega je preko 680 m3 masivnega lesa in 382 m3 naravnih izolacijskih
materialov iz lesenih vlaken, kar pomeni, da volumenski delež lesa in lesenih materialov predstavlja preko 70 odstotkov
celotnega objekta. Telovadnica se ponaša s trajnostno zasnovo skoraj nič energijske stavbe, z nadstandardno
debelino naravne toplotne izolacije, mehanskim prezračevanjem z visoko stopnjo rekuperacije, energetsko
učinkovito troslojno zasteklitvijo, vgrajeno toplotno črpalko in visoko učinkovito LED razsvetljavo.
V teku je tudi postopek pridobivanja certifikata za trajnostno stavbo po sistemu DGNB (Nemško združenje za trajnostno
rabo), kar pomeni, da bo Mislinjska telovadnica postala eden prvih tovrstnih lesenih objektov v Sloveniji.

Dnevni red dogodka, sreda 13. 3. 2019
8.30 - 11.00

Ogled primerov dobre prakse na področju lesene gradnje

(po predhodni najavi možnost ogleda lesenih vrtcev Šoštanj, Podgorje, Legen in Šmartno pri Slovenj Gradcu)

11.00 - 12.00

Voden ogled Centra za zdravje in šport Mislinja ter pogostitev

13.00 - 15.00

Strokovni posvet o leseni gradnji
- Zasnova in izvedba lesenih športnih dvoran
- Zakaj smo kot izvajalec gradnje projektirali v BIM?
- Od poslovnega načrta do stalne optimizacije: svetovalni inženiring in nadzor ter
certificiranje po trajnostnem standardu DGNB
- Postopek javnih naročil s konkurenčnim dialogom in FIDIC rumena knjiga
- Nepovratna sredstva za skoraj nič energijske športne stavbe
- Inštalacije v leseni gradnji
Z nami bodo: Matevž Vrhovnik (Alfa natura), Martin Lovrečič (Tria studio), Primož Praper
(Eutrip), Anže Kunovar (Pravno svetovanje Anže Kunovar s.p.), Boris Kamenik (Občina Mislinja),
Robert Lindič (Esotech)

16.00 - 18.00

Nogometni turnir med ekipami (naročnik - izvajalec – nadzor)
Na dogodek se lahko prijavite na povezavi: www.1ka.si/a/203299,
na e-naslovu: anja.eutrip@gmail.com ali na telefonski številki: 040/207-899.

