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Trimo je podjetje, ki je v svoje poslanstvo zapisalo vrsto ambiciozno za-

stavljenih ciljev, vzpodbujajo inovativnost, trajen razvoj, odgovornost do 

okolja, vpeljevanje najsodobnejših tehnologij in vedno znova poskrbijo, da 

presenetijo s kakšno zanimivo novostjo. Zadnja je celostno zastavljen mo-

dularni sistem za izgradnjo telovadnic in različnih športnih objektov. Rešitev 

je zanimiva in predvsem zelo uporabna za projektante ter druge, ki sodelu-

jejo v izgradnji objektov, zato nedvomno zasluži podrobno predstavitev. V 

izrazu »instant« iz naslova je namreč zajeto mnogo več: poleg modularnosti 

še širok krog drugih uporabnih, predhodno pripravljenih rešitev. Tovrsten 

sistem pa je na trgu popolna novost. 

Trimo je še vedno v mnogih glavah zapisan 
le kot ponudnik fasadnih oblog in strešnih 
kritin, nekateri bi seznamu dodali kontejner-
je, ki so dolga leta kraljevali gradbiščem, le 
poznavalci pa vedo, da med drugim gradi-
jo tudi objekte iz jeklenih konstrukcij širom 
po svetu. To pa še zdaleč ni vse, saj naboru 
svojih stalnih programov nenehno dodaja-
jo nove, izvirne in inovativne proizvode in 
rešitve. Med njimi so, na primer, pred ne-
davnim tržišču predstavili integriran strešni 
fotonapetostni sistem Trimo EcoSolar PV, s 
katerim so vstopili v svet ponudnikov oko-
lju prijazne energetske gradnje. Spodbujajo 
izobraževanje, raziskovanje in ustvarjalnost, 
ki jih podpirajo tako, da razpisujejo medna-
rodne natečaje (recimo Trimo Urban Cra-
sh za ustvarjalne mlade arhitekte in Trimo-
ve arhitekturne nagrade za že uveljavljene 
ustvarjalce), podeljujejo raziskovalne na-
grade za najboljša diplomska, specialistič-
na in magistrska dela ter doktorske diser-
tacije ipd. 
Zadnja novost je že omenjeni modular-
ni sistem, zastavljen celovito, za izgradnjo 

športnih objektov, kot so šolske telovadni-
ce, večnamenske športne dvorane, manj-
ši športni centri, športne dvorane manjših 
urbanih središč. Te imajo zaenkrat le eno 
omejitev, to je največje možno število sede-
žev na tribunah za do 1200 gledalcev.

Zakaj modularnost?
Pri športnih objektih so funkcije, ki jim mo-
rajo zadostiti, najpogosteje podobne ali 
enake: potrebni so prostori za vadbo, za 
hranjenje rekvizitov oziroma športne opre-
me, potrebne so garderobe in sanitarije itd. 
Če se omejimo na manjše objekte, se mere 
teh prostorov ne razlikujejo veliko – pogo-
sto so predpisane s standardi ali normativi. 
Zato je modularna rešitev logična. Moduli 
imajo podrobno preučeno funkcionalnost 
prostorov in minimalne oziroma optimalne 
mere prostorov. Vanje so že vključene zah-
teve iz različnih standardov, ki so v veljavi 
tako doma kot tudi širše, in zaradi tega je, 
posledično, veliko manjša verjetnost, da pri-
de do zapletov pri tehničnem prevzemu in 
pridobivanju dovoljenj za poslovanje. 

Druga odlika modularnih sistemov je, da 
jih lahko zlagamo oziroma dopolnjujemo 
kot legokocke in s tem izgrajujemo polju-
ben standard ponudbe: boljši ali slabši. Mo-
dule je možno dodajati tudi kasneje, če se, 
na primer, izkaže, da načrtovane zmoglji-
vosti ne odgovarjajo trenutnim zahtevam. 
Pri kasnejših dodelavah ali predelavah so 
mere posameznih elementov medsebojno 
usklajene, zato je možnih zapletov malo ali 
jih sploh ni. 
V Trimu so si celoten sistem zamislili kot 
nabor 18 modulov, zastavljenih na osnovi 
prostorske rasterske mreže 2 metrov, kar 
je istočasno usklajeno s tehnološkimi me-
rami njihovih fasadnih in strešnih sistemov 
ter stropnih konstrukcij. Možnih kombinacij 
je seveda skoraj brezštevilno in končna re-
šitev je lahko vselej usklajena z željami in-
vestitorja.

Zakaj prefabrikacija?
Kot smo že zapisali, so posamezni moduli 
tako tehnološko kot prostorsko predpripra-
vljeni. To istočasno pomeni, da so v njihovi 

instant športni objekti

zasnovi že zajeti vsi standardi, ki jih je tre-
ba ob načrtovanju podobnih objektov upo-
števati, kar posledično pomeni veliko manj 
skrbi projektanta in krajši čas, potreben za 
samo izdelavo projektov. Predpripravljeni 
moduli skrajšajo tudi čas za izvedbo objek-
ta, saj le-ta potrebuje le temelje, izvedene 
s klasično gradnjo, vse ostale elemente se 
namreč zgradi po sistemu jeklene monta-
žne gradnje. To močno skrajša čas gradnje, 
poenostavi pa tudi postopke pridobivanja 
gradbenih dovoljenj. Poleg same funkcio-
nalne zasnove so v objektu upoštevani tudi 

Prikaz rasti športne dvorane z dodajanjem modulov od temeljev do strešne konstrukcije in kasneje tudi strehe

Prostorski (3D) model modiula 02



projekti

julij | avgust  37

vsi ognjevarni predpisi, sestavni elementi 
pa so okolju prijazni, to pomeni, da so bi-
oobnovljivi.
Vse mere so prilagojene standardom, ki jih 
v svojih zgradbah uporablja podjetje Trimo, 
kar postavlja v privilegiran položaj tiste, ki 
se bodo odločili, da uporabijo celoten sis-
tem – od modulov za telovadnico do stre-
šne kritine in stenskih oblog. Seveda pa Tri-
movi fasadni in strešni elementi niso pogoj; 
če so kreativne želje arhitekta ali investitor-
ja drugačne, se lahko izgled fasadnega pla-
šča seveda le-tem prilagodi. 

Skrb za okolje
Energetska kriza vse bolj postavlja v 
ospredje varčevanje z energijo, predvsem 
pa čim večjo energetsko neodvisnost 
zgradb. Ta je pri objektih, namenjenih špor-
tu, še toliko bolj poudarjena zaradi njihovih 
velikih volumnov, pa tudi uporabnikov, ki 

stroške vse težje plačujejo. Razmišljanje o 
mogočih rešitvah je zatorej nujnost. Zato v 
Trimu med drugim sodelujejo tudi z Jane-
zom Lapajnetom, v Švici aktivnim na po-
dročju sistemov za pasivno ogrevanje in 
energetsko varčne gradnje. Skupaj z njim 
pripravljajo nekaj najprimernejših možnih 
rešitev glede na naše podnebje in druge 
naravne danosti, ki jih nameravajo ponujati 
svojim strankam.
Prvi praktični koraki na tem področju so že 
bili narejeni, in to za rokometno dvorano 
OŠ Mokronog, katero bo v poletnih mese-
cih toplotna črpalka v celoti oskrbela s po-
trebno energijo, v prehodnih in zimskih pa 
bo stroške vsaj deloma zmanjšala. Trenu-
tne razmere pa vse več potencialnih gra-
diteljev »silijo«, da razmišljajo o sicer krat-
koročno dragih, a dolgoročno sprejemljivih 
rešitvah v energetsko varčni smeri (oziro-
ma smereh), zato lahko upravičeno priča-

kujemo po njih vse večje povpraševanje. 
Vse na enem mestu
Ponudbo modularnih elementov za izgra-
dnjo so v Trimu zaokrožili v zaključen in 
celosten paket. Niso se ustavili le pri kon-
strukcijskih rešitvah, kot so moduli, fasade, 
stropi in streha, ampak kupcu dvoranskega 
objekta zagotovijo vso potrebno športno 
opremo, od telovadnih elementov do ple-
zalnih sten ali tribun za gledalce. Pri tem so 
se povezali z zunanjimi ponudniki športne 
opreme in vseh ostalih specialnih izdelkov, 
ki so v uporabi v športnih objektih. V Trimu 
lahko za kupca pripravijo in izvedejo projekt 
od A do Ž. 

Dodatna poslastica za projektante
Tudi v arhitekturi in gradnji objektov so tren-
di po krajšanju časa za izdelavo projekta in 
njegovo izgradnjo čim krajši. Arhitektom 
bodo, če se bodo odločili za Trimov modu-

larni sistem, dobrodošli izdelani prostorski 
(3D) elementi posameznih modulov. Ti so 
že pripravljeni in na voljo, v prihodnosti pa 
bo za potrebe izvedbe športnih objektov s 
Trimovimi elementi narejena tudi posebna 
računalniška aplikacija, s katero bodo lahko 
objekt »zložili« tudi manj strokovni in uspo-
sobljeni načrtovalci. 
Trimo je s svojim modularnim sistemom za 
izgradnjo športnih izdelkov nedvomno na-
šel zanimivo tržno nišo in ponudil izdelek, ki 
ga bodo veseli tako projektanti kot investi-
torji. Prvi zato, ker bodo hitreje in preproste-
je projektirali modularni objekt in jim bo več 
časa preostalo za prilagajanje objekta kon-
kretnemu okolju. Drugi pa, ker se bo vloženi 
kapital zaradi krajšega proizvodnega časa 
hitreje začel obračati. No, zadovoljnejši pa 
bomo morda lahko tudi zunanji obiskovalci, 
če bodo oboji vsaj del prihrankov od učin-
kovitejše gradnje vložili v njen lepši izgled.

Nekaj različnih možnosti sestavljanja modulov (zasnova: izr. prof. dr. Boris 
Leskovec, u.d.i.a.) Prostorski prikaz iz večih različnih modulov sestavljenega športnega objekta

Referenčni objekti: judo klub v Dartfordu, Velika Britanija Idejne študije rokometne športne dvorane Mokronog


