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P R O J E K T I

Športna dvorana v hipu - 
modularni športni objekti
Modularni športni objekt podjetja Trimo: klasični temelji, vsi ostali elementi pa so narejeni 
po sistemu jeklene montažne gradnje. Izredno veliko je možnosti kombiniranja osnovnih 
elementov v večnamenske športne dvorane po željah investitorja, modularna gradnja pa 
omogoča hitrejšo in cenejšo gradnjo.

radnja večnamenskih 
športnih dvoran po-
navadi vzame kar ne-

kaj časa in za vsakega investi-
torja predstavlja velik strošek 
- pa naj bo to osnovna šola, ki 
potrebuje športno dvorano za 
izvajanje šolskih programov, 
ali pa manjše mesto, ki še nima 
primernega večnamenskega 
športnega objekta in ga rabi 
za večje športno udejstvovanje 
svojih krajanov. 

Poleg klasične gradnje je se-
daj na slovenskem trgu na voljo 
novost - modularni športni ob-
jekt, ki ga je na trgu predstavilo 
podjetje Trimo. Ta omogoča 
gradnjo večnamenskih športnih 
dvoran, ki so prilagojene loka-
ciji in individualnim potrebam 
vsakega investitorja, modularna 
gradnja pa omogoča hitrejšo in 
cenejšo gradnjo športnega ob-
jekta ter morebitnih spremlja-
jočih poslovnih prostorov.

Moduli za hitrejšo 
gradnjo

Modularni športni objekt je 
sestavljen iz več samostojnih 
osnovnih modulov za različne 
športne in spremljevalne pro-
grame. Posamezni moduli ozi-

roma funkcionalne enote so 
tehnično optimizirane, s čimer 
je omogočeno prilagajanje že-
ljam posameznega naročnika, 
lokaciji, na kateri bo športni 
objekt stal, ter normativom 
posameznih športnih panog.

Pri načrtovanju posameznih 
modulov so bili upoštevani 
vsi predpisani standardi in 
normativi na področju športa 
in športne zakonodaje. Vsak 
modul je bil oblikovan z upoš-
tevanjem najvišje funkcional-
nosti in optimalne mere pros-
tora. Z vključevanjem in upoš-
tevanjem različnih športnih 
standardov pa je verjetnost, da 
pride do zapletov pri tehnič-
nem prevzemu objekta ter pri-
dobivanju dovoljenj za zače-
tek obratovanja, zelo majhna. 
Hkrati pa to tudi skrajša čas 
gradnje, za katero so potrebni 
le s klasično gradnjo izvedeni 
temelji, vsi ostali elementi pa 
so zgrajeni po sistemu jeklene 
montažne gradnje.

Na voljo je 18 razpoložljivih 
modulov, v katere so zajete po-
samezne športne površine in 
pripadajoči funkcijski prosto-
ri. Tlorisno so zastavljeni na 
osnovi tridimenzionalne rastr-
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Primer osnovnega modularnega elementa: 
osnovni vadbeni element plezalna stena je lahko 
izdelan v rastru 5 ali 6 metrov. Pri uporabi rastra 6 
metrov so svetle dimenzije 5,7 metrov širine, 9,7 
metrov dolžine in 7,5 do 9 metrov višine. Površina 
elementa tako obsega 55,30 kvadratnih metrov.

Primer osnovnega modularnega elementa: 
osnovni garderobni element gledalcev zajema 
sanitarije, vezni hodnik in receptorski pult. Svetle 
dimenzije so 5,7 metrov širine, 9,7 metrov dolžine 
in 3,5 do 7,5 metrov višine. Površina elementa 
tako obsega 55,30 kvadratnih metrov.

Primera zlaganja posameznih modularnih elementov v celoto. Objekt se v velikosti in namembnosti 
popolnoma prilagodi investitorju. V njem so glede na potrebe naročnika lahko vključeni osnovni 
vadbeni elementi (OVE), osnovni element gimnastika, fitnes, aerobika (OEGFA), osnovni gradbeni 
elementi (OGE), osnovni shrambeni elementi (OSE), osnovni element vhoda (OEV), osnovni garderobni 
elementi gledalcev (OGEG), osnovni energetski element (OEE), osnovni element tribun (OET), osnovna 
enota vertikalnih komunikacij (OEVK) in osnovna poslovna enota (OPE).
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ske mreže 2 m/2 m, prilagojeni 
pa so Trimo fasadnim in streš-
nim sistemom ter stropnim in 
jeklenim konstrukcijam. S tem 
je zagotovljena tudi celovita 
rešitev od temeljev do strehe.

Možnosti kombiniranja 
osnovnih elementov so sko-
rajda neskončne, saj se lahko 
po željah naročnikov sestavlja 
veliko število posameznih mo-
dulov. Module se lahko dodaja 
tudi kasneje, ko je objekt že v 
uporabi, s čimer se objekt še 
bolj prilagodi trenutnim za-
htevam naročnika. Pri sestav-
ljanju pa gre za športne objekte 
manjše in srednje velikosti, saj 
lahko sprejmejo največ 1200 
gledalcev.

Funkcionalnost, 
ekologija in 
ekonomska 
prilagodljivost

Sestavljivi modularni šport-
ni objekti omogočajo indivi-
dualnost vsakega posamezne-
ga objekta, prilagajajo pa se 
različnim urbanističnim in ar-
hitekturnim zahtevam. V Tri-
mu so za projektante pripravili 
nov pristop k projektiranju 
tovrstnih objektov, s čimer se 
skrajša čas izdelave in grad-
nje posameznega projekta. 
Pripravili so namreč izdelane 
prostorske (3D) elemente vseh 
modulov, v prihodnosti pa na-
črtujejo tudi pripravo posebne 
računalniške aplikacije, s po-

Primer izgleda in notranje opreme modularnega športnega objekta.

močjo katere bodo športne ob-
jekte lahko »zlagali« tudi manj 
izkušeni načrtovalci.

Modularni športni objekti 
so tudi izredno funkcionalni, 
saj se gradnja športnih pro-
gramov prilagaja potrebam 
posameznega uporabnika, po-
nuja pa tudi širok nabor špor-
tov, za katere je objekt lahko 
zgrajen. Poleg hitrosti gradnje 
se gradnja lahko izvaja tudi 
fazno, glede na trenutne fi-
nančne zmožnosti investitor-
ja. Pri objektu so upoštevani 
vsi predpisi požarne varnosti, 
ponujajo pa se tudi funkcio-
nalne rešitve s področij aku-
stike, energetske učinkovi-
tosti in osvetljenosti, s čimer 
objekti postajajo vedno bolj 
energetsko neodvisni. Sestav-
ni deli modulov so bioobnov-
ljivi, torej prijazni za okolje, 
z integriranim strešnim foto-
napetostnim sistemom Trimo 
EcoSolar PV pa je ponujena 
tudi možnost izrabe alterna-
tivnih virov energije.

Interjer in oprema
Hkrati s celovito gradbeno 

podporo športnega objekta je 
na voljo tudi potrebna notranja 
oprema ter športna oprema, 
ki jo pripravlja podjetje Elan 
Inventa. Objekt lahko zajema 
ročne in električne tribune, 
dvoransko opremo za športno 
gimnastiko, opremo za dvo-
ranske športe, zaščitne stenske 

in talne obloge, pregradne za-
vese, blazine, plezalne stene in 
plezalno telovadno opremo, 
športne pode (lesene, PVC 
pode, pode na osnovi gume), 
opremo za otroška in zunanja 
športna igrišča, akustične ob-
loge in prireditvene odre.

Celovito od zasnove do 
izvedbe

Pri odločitvi za modularne 
športne objekte lahko vode-
nje dokumentacije prevza-
me in upravlja sam naročnik, 
lahko pa se odloči za pomoč 
s strani podjetja Trimo. Ta 
mu svetuje in pomaga pri iz-
delavi idejne zasnove, pripravi 
projektno dokumentacijo ter 
tudi gradbeno zaključi pro-

jekt. Objekt je sestavljen iz 
jeklenih konstrukcij, strešnih 
panelov Trimoterm SNV in 
fasadnih panelov Trimoterm 
FTV. Oboji so požarno od-
porni ter imajo dobro toplo-
tno in zvočno izolacijo. S tem 
objekt sledi okoljevarstvenim 
smernicam energetsko varčnih 
objektov. Naročnik izbere tudi 
vso notranjo in dodatno opre-
mo objekta ter s tem objekt še 
dodatno prilagodi svojim po-
trebam in željam. Širok nabor 
fasadnih profilov in modulov 
pa vsakemu investitorju omo-
goča, da zgradi edinstven in 
kreativno oblikovan objekt, 
pri katerem lahko sodeluje od 
njegove zasnove do izvedbe ter 
predaje namembnosti.

Referenčni športni objekti Trimo - Dartford Judo Club Sports Centre, 
Velika Britanija

Referenčni športni objekti Trimo - športna dvorana v Velenju
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