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1. SPLOŠNI OPIS 
DU Vrhnika zajema dve parceli: 1966/1 in 1967, obe k.o. 2002 – Vrhnika. 
Parcelne meje so urejene. DU Vrhnika je bil zgrajen v dveh etapah.  

 
Slika 1: Kartografski izsek DKN in DOF (iObčina, 23.3.2021). 
 
Območje urejanja:     VR_1359 
Namenska raba:     S - Območja stanovanj 
Podrobnejša namenska raba:   SB - Stanovanjske površine za posebne namene 
Površina zemljišča 1966/1 k.o. 2002 -  Vrhnika:  12113,3 m2 
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Na zemljišču so izvedeni naslednji elementi, objekti in druge gradnje: 
 dovoz z javne površine, 
 intervencijska pot,  
 dostavna pot, 
 parkirišče oz. več območij za parkiranje osebnih vozil,  
 glavni objekt DU Vrhnika, kot sklop več objektov v nizu z različnimi letnicami gradnje 

(zahtevni objekt), 
 drugi manjši objekti (nezahtevni in enostavni objekti; nekateri izvedeni ob glavnem 

objektu, drugi kot samostojni na zemljišču DU Vrhnika), 
 zelene parkovne površine, 
 druge manipulativne funkcionalne površine za delovanje objekta glede na njegov namen. 

 
Glavni objekt (A, B, C, D, E) je klasificiran kot: 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne 
družbene skupine.  
Prvi sklop (objekt A, B) je bil zgrajen leta 1975 in leta 1984 je bil dograjen drugi sklop (C, D, E). 
Glavni objekt ima obstoječa gradbena dovoljenja oz. uporabna dovoljenja: 
 

GD št.   3/8-351-252/72-73 
Izdano:  12.09.1973 
GD št.   3/8-351-286/82 
Izdano:  5.10.1983 
GD št.   3/7-351-70/97 
Izdano:  16.06.1998 
GD št.   351-65/2006 (307) 
Izdano:  3.5.2006 
GD št.   351-247/2008 (307) 
Izdano:  18.12.2008 
GD št.   351-107/2013 (217) 
Izdano:  10.06.2013 
GD št.   351-226/2013 (217) 
Izdano:  22.11.2013 
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Slika 2: Shema stanja objektov in splošna aksonometrija. Povzeto po IDZ 2017 (Euro Tehnik. 
d.o.o., str.: 9). 
 
V domu je trenutno nastanjenih 242 stanovalcev v eno in dvoposteljnih sobah ter treh 
triposteljnih sobah, ki so namenjene stanovalcem v najzahtevnejši zdravstveni negi in oskrbi. V 
letu 1984 je dom pridobil prizidek za 98 stanovalcev v 58 sobah. Dom razpolaga s 6.650 m2 
notranjih in približno toliko tudi zunanjih površin. Deluje v eni stavbi na eni lokaciji. V Domu je 55 
enoposteljnih, 86 dvoposteljnih ter 5 triposteljnih sob, ki ne zagotavljajo ustreznega bivalnega 
standarda. 
 
V preteklosti je bil dom na različne načine obnovljen in se je v luči rednih vzdrževalnih 
investicijskih del prilagajal razmeram in stanju na področju oskrbe in varstva starejših. 
 
V letu 2016 je bila izvedena nova MK na zemljišču in sanacija KA. V letu 2016 je bila v objektu 
izvedena zamenjava glavne razvodne linije toplovoda od kurilnice do prostorov v novejšem 
objektu. 
 
V letu 2017 je bila izdelana idejna zasnova : Prenova objekta DU Vrhnika (Euro Tehnik d.o.o., A. 
Kunstelj, u.d.i.a. in L. Potokar, u.d.i.a.). IDZ je bila izdelana celovito za oba objekta. V posameznih 
delih projektne naloge se sklicujemo na IDZ 2017. 
 

1.1 Komunalna infrastruktura 
Objekt je priključen na javni vodovod. Trasa vodooskrbne cevi je na severovzhodnem delu parcele 
1966/1.  
 
Dobavitelj in distributer:  JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
Odjemno mesto:    dve odjemni mesti 
št. vodomera:    9038018,  DN 80KOM 
št. vodomera:  70004770, DN 20KOM 
 
Objekt je priključen na fekalno kanalizacijo. 
 
Opombe za projektanta: 

Ocenjeno predvideno 
novo stanje: 

- projektna rešitev bo vplivala na priključek JV; 
- projektna rešitev bo vplivala na priključek KA; 
- projektna rešitev bo vplivala na priključek MK; 
- določitev varovalnih servisnih tras GJI; 
- priprava kartografskih elementov in GIS poligonov. 

 
Opombe za naročnika: 

Ocenjeno predvideno 
novo stanje: 

- urejanje zemljiško pravnih razmerij lastniki 
infrastrukturnih vodov in lastniki zemljišč (RS, DU 
Vrhnika) 

- vpisi ZK pravic ali služnosti 
 
     

1.2 Prometna infrastruktura 
Objekt ima obstoječ glavni in stranski dovoz na občinsko cesto na severnem delu zemljišča.  
Cesta je na parc. št. 2858/22 k.o. 2002-Vrhnika. 
 
Dovoz omogoča varno vključevanje, izvoz in dovoz vozil. Na robu zemljišča DU Vrhnika ob cesti ni 
prostorskih ali vegetacijskih ovir, ki bi zmanjševala pregledni trikotnik (bermo). 
 
Opombe za projektanta: 

Ocenjeno predvideno 
novo stanje: 

- projektna rešitev ne bo spreminjala pozicije dovozov; 
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Opombe za naročnika: 

Ocenjeno predvideno 
novo stanje: 

- / 

 
 

1.3 Energetska infrastruktura 
Objekt je priključen na NN EL kabel. 
 
Podatki o odjemu so 
Dobavitelj:      Hep energija 
Distributer:      Elektro Ljubljana 
Številka odjemnega mesta:    737655901006 
Številka merilnega mesta:    3 – 11846 
Varovalka:       3 x 3000A 
Vrsta odjema:     + < 2500 ur 
Obračunska moč:     197 kW 
 
Na lokaciji je TP (parc. št. 1967, k.o. 2002 – Vrhnika). Dovodni kablovod (ulica - TP): 
 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu zbirnega katastra GJI 30237182 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu katastra lastnika 3727515 
 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu zbirnega katastra GJI 30238911 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu katastra lastnika 3730142 
 
V vplivnem območju rekonstrukcije objekta je na zemljišču doma starejših mreža podzemnih 
kablovodov  SN 20kV. Izpostavljen je naslednji kablovod: 
 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu zbirnega katastra GJI 30199636 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu katastra lastnika 3619028 
 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu zbirnega katastra GJI 30135645 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu katastra lastnika 2069761 
 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu zbirnega katastra GJI 30135654 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu katastra lastnika 2069774 
 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu zbirnega katastra GJI 30236864 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu katastra lastnika 3727504 
 
Opombe za projektanta: 

Ocenjeno predvideno 
novo stanje: 

- projektna rešitev bo vplivala na trase EL kablovodov na 
zemljišču; 

- projektna rešitev bo vplivala na priključek NN EL; 
 
Opombe za naročnika: 

Ocenjeno predvideno 
novo stanje: 

- urejanje zemljiško pravnih razmerij lastniki 
infrastrukturnih vodov in lastniki zemljišč (RS, DU 
Vrhnika); 

- vpisi ZK pravic ali služnosti; 
- določitev kapacitet TP na zemljiški parceli 1967; 
- preveritev pravnih razmerij med lastniki infrastrukture 

(SODO, itd.), distributerjem in odjemalcem; 
- preveritev vzdrževalnih – intervencijskih pogodb. 
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1.4 Zemeljski plin 

 
Dobavitelj:    Energetika Ljubljana 
Distributer:     JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
Odjemno mesto:   dve odjemni mesti 
št. plinomera:    23258183 
vrsta plinomera:    GM 10, DN40 ( 0,01 do 25 m3/h 
vršna poraba:    13,9 m3/h 
  
št. plinomera:   0020775-059-05-IV 
vrsta plinomera:    GR – 100K (0,9 do 250 m3/h) 
vršna poraba:    113,8 m3/h 
 
 
Opombe za projektanta: 

Ocenjeno predvideno 
novo stanje: 

- projektna rešitev bo vplivala na priključek plina; 
- priprava kartografskih elementov in GIS poligonov. 

 
Opombe za naročnika: 

Ocenjeno predvideno 
novo stanje: 

- urejanje zemljiško pravnih razmerij lastniki 
infrastrukturnih vodov in lastniki zemljišč (RS, DU 
Vrhnika); 

- vpisi ZK pravic ali služnosti; 
- preveritev pravnih razmerij med lastniki infrastrukture, 

distributerjem in odjemalcem; 
- preveritev vzdrževalnih – intervencijskih pogodb. 

 
 

1.5 Telekomunikacije 
Objekt ima TK priključek: 

 
Na lokaciji je več TK razvodov. 
 
Na vzhodnem delu zemljišče je sekundarni zračni vod: 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu zbirnega katastra GJI 22972958 
Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu katastra lastnika L-6101-00781 
 
Ob vzhodni parcelni meji na zemljišču poteka TK podzemni vod. 
 
Ob zahodnem delu na zemljišču poteka TK podzemni vod. 
 
Opombe za projektanta: 

Ocenjeno predvideno 
novo stanje: 

- projektna rešitev bo vplivala na priključek TK; 
- priprava kartografskih elementov in GIS poligonov. 

 
Opombe za naročnika: 

Ocenjeno predvideno 
novo stanje: 

- urejanje zemljiško pravnih razmerij lastniki 
infrastrukturnih vodov in lastniki zemljišč (RS, DU 
Vrhnika); 

- vpisi ZK pravic ali služnosti; 
- preveritev pravnih razmerij med lastniki infrastrukture, 

distributerjem in odjemalcem; 
- preveritev vzdrževalnih – intervencijskih pogodb. 

 
 



du_vrhnika-projektna-naloga-12052021  str. 8 

1.6 Varstvo voda 
Obravnavano zemljišče se nahaja v območju pomembnega vpliva poplav (OPVP). 
 
Iz evidenc ARSO Atlas voda (vpogled 23.03.2021) je razvodno, da je zemljišče delno v: 

 Območju dosega 10-letnih poplav (Q10) 
 Območju dosega 100-letnih poplav (Q100) 
 Območju dosega 500-letnih poplav (Q500) 
 Območju razreda srednje poplavne nevarnosti 
 Območju razreda majhne poplavne nevarnosti 
 Območju razreda preostale poplavne nevarnosti 
 Območju globin manjših od 0,5 m ob nastopu Q100 (Gm) 

 
Pri izdelavi dokumentacije mora biti vsebina in rešitev skladna s: 
Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede 
ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07) 
 
in  
 
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 49/20) 

 
Glede na Prilogo 1 Uredbe: So posegi v prostor za objekte 11300 (Stanovanjske stavbe za posebne 
namene) dovoljeni na območjih, kjer je razred nevarnosti: majhna.  
 
Del zemljišča 1966/1 in del objekta Dom upokojencev Vrhnika je v območju srednje in del v 
območju majhne poplavne nevarnosti. 
 
Naročnik je naročil izdelavo hidrološko študijo in bo sočasno izdelana s projektom. 
 
Vsi načrti, elaborati in ostala dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja bodo zaključeni, 
ko bodo na območju predvidenem za gradnjo ali v vplivnem območju zagotovljeni ustrezni 
prostorski ukrepi, ki bodo razred nevarnosti zmanjšali ali jih v celoti odpravili.  
 
V izdelavi je presoja vplivov na okolje z natančno določitvijo poplavnih linij na zemljiščih DU 
Vrhnika. 
 
Opombe za projektanta: 

Ocenjeno predvideno 
novo stanje: 

- projektna rešitev mora temeljiti na zadnjih uradnih 
podatkih DRSV in vključevati potrjene končne elemente 
ali rešitve, ki jih poda izdelovalec poplavne ogroženosti 
na zemljišču DU Vrhnika; 

- priprava kartografskih elementov in GIS poligonov. 
 
Opombe za naročnika: 

Ocenjeno predvideno 
novo stanje: 

- zagotovitev končnega usklajenega elaborata o 
poplavnih vodah na obravnavanem območju 

 
 

1.7 Varstvo zraka 
Upošteva se uredbe in normative glede dopustnih emisij in imisij iz objektov, dejavnosti in drugih 
virov na območju graditve ter v skladu s PIA. 
 



du_vrhnika-projektna-naloga-12052021  str. 9 

1.8 Varstvo pred hrupom 
Upošteva se uredbe in normative glede dopustnih emisij in imisij iz objektov, dejavnosti in drugih 
virov na območju graditve ter v skladu s PIA. 
 

1.9 Varstvo tal 
Posegi na območju za gradnjo morajo biti skladni z uredbami, normativi in drugimi pogoji, ki jih 
določa PIA ali druge študije mnenjedajalcev. 
 

1.10 Svetlobno onesnaževanje 
Projektne rešitve morajo upoštevati zadnje stanje tehnike, standarde na področju umetne in 
dnevne svetlobe ter druge predpise na področju svetlobe. 
 
 

2. NAMEN IN VSEBINA PROJEKTNE NALOGE 
2.1 Namen projektne naloge 

Predmet projekta je Rekonstrukcija, nadzidava in prizidava objekta Doma upokojencev Vrhnika: 
severni del. Predlog zajema del objekta A, ki je bil zgrajen v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Obravnavani del ima eno etažo: P+S. Trenutna funkcija obravnavanega dela je: 

1. Dostavne in manipulativne površine za namene centralne kuhinje in dostave. 
2. Dostop iz parkirišča v jedilnico. 
3. Centralna kuhinja s pripadajočimi skladiščnimi prostori.  

a. 242 zajtrkov, kosil in večerij za stanovalce  
b. 80 – 90 malic za zaposlene 
c. do 40 kosil za zunanje 
d. Sladice za kavarno 
e. Kumulativa toplih obrokov (min) 242 + 40 + 90 = 372 toplih obrokov / dan 

4. Centralna jedilnica. 
5. Pralnica 
6. Kurilnica. 
7. Hodniki. 
8. Zaklonišče. 
9. Dvokapna streha z delno izkoriščenimi podstrešnimi prostori za namene tehnike, 

centralna klimatizacija za celotni glavni objekt DU Vrhnika nad zakloniščem. 
10. Lahka lesena nadstrešnica nad zunanjo teraso na zahodu jedilnice. 
11. Ohišnica, dostavna pot vzhod in zahod 

 

Tabela 1: BTP objekta predvidenega za rekonstrukcijo. Stanje: marec 
2021  
Etaža   BTP  NTP (ocena)  
P Pritličje 1040,0 m2 900,0 m2 
1N 1. Nadstropje 510,0 m2 475,0 m2 
S Dvokapne strešine 1100,0 m2   
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Slika 3: Shema stanja objektov, z označitvijo predvidenega posega. (Aksonometrija kot podloga 
povzeta po IDZ 2017, Euro Tehnik. d.o.o., str.: 9). 
 
Obstoječe stanje ne ustreza veljavnim predpisom in standardom na področju DSO in 
zagotavljanju bistvenih zadev pri graditvi objektov. 

Del obstoječega objekta bo potrebno konstrukcijsko izboljšati, da bo dosegal ustrezno potresno 
odpornost. Pri zasnovi in izbiri konstrukcije je potrebno stremeti k rešitvam, ki so sorazmerne z 
vidika gradbeno – tehničnih dejavnikov in so ekonomične ter se ne sme poslabšati 
gradbenotehničnega stanja objekta. 

Idejna zasnova za DU Vrhnika je bila izdelana pred 4 leti (2017). Kot taka predstavlja ločeno 
samostojno projektno rešitev, ki pa:  

 ne vključuje zadnjih smernic in priporočil pri načrtovanju objektov na področju DSO 
in drugih javnih objektov; 

 ne vključuje konstrukcijskih rešitev (ob izdelavi IDZ 2017, ni bila izdelana ocena 
potresne odpornosti objekta); 

 ne vključuje rešitev kot so filtrske cone; 
 ne vključuje rešitev novih evakuacijskih poti oz. zunanjih stopnišč za dostop v objekt 

ob primeru vzpostavitve posebnega režima ( siva, rdeča cona). 
 
Dom starejših Vrhnika želi vzpostaviti boljši koncept namestitve, nege in oskrbe starejših. Koncept 
mora slediti zadnjim sodobnim smernicam, k organizaciji gospodinjskih skupin in boljšim 
bivanjskim in delovnim pogojem. Osnovo predstavlja Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah 
za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06), hkrati pa smiselno še Pravilnik 
o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 
1/11 in 61/17 – GZ). Ob tem morajo biti upoštevani standardi: SIST ISO 21542: 2012, SIST 1186 in 
SIST EN 60118-4 ter sprejete in veljavne smernice EU. Pri zasnovi koncepta mora biti upoštevan 
priročnik Univerzalna stanovanjska graditev, 2017 oz. zadnje stanje tehnike ter drugi predpisi na 
področju graditve objektov. Upoštevati je potrebno tudi zadnji standard o dnevni svetlobi ter 
načela ustreznega naravnega in prisilnega prezračevanja prostorov s smiselnimi sorazmernimi 
rešitvami sorodnimi na področju zdravstvenih objektov (bolnišnice, laboratoriji). 
 
Objekt mora biti načrtovan, da omogoča izvajanje ukrepov SARS-CoV-2 (COVID-19) na področju 
domov za starejše: navodila UČE ND 11 (2. izdaja; veljavnost do 21.5.2023): VZPOSTAVITEV 
IZOLACIJSKIH ENOT GLEDE NA TVEGANJE ZA OKUŽBO S COVID-19. Objekt omogoča ločitev čistih 
in nečistih poti, ločitev na posamezne cone v objektu (čisto območje, siva cona in rdeča cona) in 
ima funkcionalno prilagojene prostore za vzpostavitev zasilnih začasnih namestitev za bolnike in 
osebje ob pandemiji. Rešitve morajo biti izvedljive po etažah! 
 
S pridobitvijo novih izkušenj vseh udeležencev (ministrstvo, vodstvo doma, zdravstveni delavci, 
arhitekti, …) med pandemijo COVID-19 so nastale tudi druge objektivne okoliščine, ki botrujejo 
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ponovnemu premisleku o zasnovi, organizaciji in upravljanju domov starejših. Podan je splošni 
opis, kot navodilo projektantu. 

V sivi coni so nastanjeni stanovalci pri katerih je ugotovljen sum na okužbo z virusom  SARS-CoV-2 
ali drugo nevarno nalezljivo boleznijo. Stanovalec je nameščen v enoposteljno sobo s sanitarijami. 
Območje sive cone se začenja z vstopnim filtrom in zaključuje z izstopnim filtrom. Gibanje 
stanovalca je omejeno znotraj sobe.   
 
Vstopni filter oz. čisti filter je predel/prostor pred vstopom v sivo cono namenjen oblačenju 
osebne varovalne opreme (OVO). Imeti mora umivalnik s tekočo vodo, razkuževalnik, koše za 
odpadke in prostor za shranjevanje OVO za dnevno uporabo. Skozi čisti filter poteka vstop 
zaposlenih, čistega perila, materiala in hrane.   
 
Izstopni filter oz. nečisti filter služi za izstop iz sive cone. Vključuje sanitarije s tušem za osebje, 
koše za odpadke (3), razkuževalnik, možnost shranjevanja toaletnih pripomočkov, brisač in čistih 
delovnih oblek zaposlenih. Skozi ta filter se odstranjuje odpadke, umazano perilo in umazana 
posoda. Osebje za delo v sivi coni je ločeno od drugega osebja ves čas trajanja izolacije v sivi coni.   
 
Namen je, da projektant izdela ustrezno projektno dokumentacijo za izvedbo objekta ali 
njegovih sklopov, ki bo vsebinsko, smiselno in ekonomsko sorazmerno z gradbeno tehničnim 
stanjem objekta zagotavlja oskrbo, nego in nastanitev starejših oseb v okviru DU Vrhnika.  
 
Objekt mora nuditi dobre in prijetne prostore, ki bodo stanovalcem, osebju in obiskovalcem 
omogočali dobre delovne in bivalne pogoje. Vsi predpisi in standardi še niso zagotovilo za 
dobro arhitekturo. 
 
Projektantska ekipa mora znati opredeliti faznosti gradnje in v največji meri v načrtovanje 
vključiti okoliščine, da je dom starejših živ objekt, kjer so stanovalci prisotni vsak dan vse dni v 
letu (24/7/365). Načrtovanje posegov mora biti uravnoteženo, smiselno in dobro. 
 
Pomembna je dobra komunikacija med vsemi udeleženci.  
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2.2 Predvidena projektna dokumentacija  

 
Glede na Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 
objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20) so predvidene naslednje projektne 
dokumentacije: 
 
1. idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), 
2. projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), 
3. projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). 
 
 

Tabela 2: Predviden seznam načrtov in elaboratov (IZP).  Izdela ali zagotovi 

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) 
  

Projektant Naročnik 

IDZ-01 Arhivska dokumentacija DU Vrhnika: arhitektura 1973 v PDF   x 
IDZ-02 Arhivska dokumentacija DU Vrhnika: statika 1973 v PDF   x 
IDZ-03 Strokovno mnenje o konstrukcijskem stanju objekta DU Vrhnika  (leto 2021) 

v PDF 
  x 

IDZ-04 Lokacijska informacija (leto 2021)   x 
IDZ-05 Načrt geodezije (leto 2021) v DXF in PDF   x 
IDZ-06 Pooblastilo projektantu in vodji projekta za vodenje upravnega postopka   x 
IDZ-07 Elaborat:  Študija o določitvi poplavne nevarnosti in ukrepih za preprečevanje 

erozija in poplav na zemljišču DU Vrhnika 
  x 

IDZ-08 Vodenje projekta, upravnega postopka projekta in koordinacija 
projektantov 

x   

IDZ-09 Skrbni pregled prejete arhivske dokumentacije o objektu in priprava 
ažuriranega celovitega prostorskega modela celotnega objekta iz leta 1973 
(BIM LOD 300) v IFC obliki (izmera stanja : del objekta) 

x   

IDZ-10 Vodilni načrt z vsebinami in obrazci po pravilniku x   
IDZ-11 Načrt arhitekture in zunanje ureditve  x   
IDZ-12 Načrt gradbenih konstrukcij z izdelavo statičnega modela objekta iz leta 1973 x   
IDZ-13 Tehnologija: Centralna kuhinja x   
IDZ-14 Tehnologija: Pralnica x   
IDZ-15 Elaborat: Načrt rušitev in ravnanja z gradbenimi odpadki x   
IDZ-16 Elaborat: Študija požarne varnosti x   
IDZ-17 Elaborat: Geološko geomehansko poročilo x   
IDZ-18 ZK izpiski o zemljiščih DU Vrhnika   x 
IDZ-19 Urejanje zemljiško-pravnih zadev (lastništvo, služnosti, pogodbe,..)   x 
IDZ-20 Elaborat: Študija drugotne uporabe objekta ali njegovih delov ter zunanjih 

površin ob primeru višje sile 
x   

IDZ-21 Predhodno izdelan DIIP z grobo oceno predvidene investicije   x     

Opombe 
  

1 Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 
36/18, 51/18 – popr. in 197/20)  

2 Predvidena je ena (1) variantna prostorska rešitev, ki zagotavlja pridobitev projektnih in drugih pogojev ter 
vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za 
izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta. 
Variantna rešitev mora zagotavljati ekonomsko vzdržno rešitev za upoštevanjem vseh objektivnih poznanih 
dejavnikov stanja objekta in lokacije. 
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Tabela 3: Predviden seznam načrtov in elaboratov (DGD).   Izdela ali zagotovi 

Projektno dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) Projektant Naročnik 
DGD-01 Vodenje projekta, upravnega postopka projekta in koordinacija 

projektantov 
x   

DGD-02 Vodilni načrt z vsebinami in obrazci po pravilniku x   
DGD-03 Vodilni načrt: Zbirno TP, grafike prostorski del  in obrazci po pravilniku x   
DGD-04 Načrt arhitekture x   
DGD-05 Načrt zunanje ureditve x   
DGD-06 Načrt gradbenih konstrukcij: objekt x   
DGD-07 Načrti priključkov (JV, KA, MK) x   
DGD-08 Načrt zunanje komunalne ureditve in internih prometnih površin x   
DGD-09 Načrt strojnih instalacij in strojne opreme  x   
DGD-10 Načrti s področja elektrotehnike x   
DGD-11 Načrt s področja geotehnologije in rudarstva: načrt gradbene jame x   
DGD-12 Elaborat: Tehnologija centralne kuhinje x   
DGD-13 Elaborat: Tehnologija pralnice x   
DGD-14 Elaborat: Načrt rušitev in ravnanja z gradbenimi odpadki x   
DGD-15 Elaborat: Gradbena fizika x   
DGD-16 Elaborat: Hrup x   
DGD-17 Načrt zakoličbe objekta in zakoličbeni zapisnik   x 
DGD-18 Pogodbe o vzdrževanju GJI tras   x 
DGD-19 Urejanje zemljiško-pravnih zadev   x 
DGD-20 Opravila prijave projekta za namene razpisov za sofinanciranje investicije   x 
DGD-21 Izdelava investicijske podrobne dokumentacije    x     

Opombe 
  

1 Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, 
št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20)  

2 Tabela vsebuje stolpec priporočene vsebine, ki jih ponudi odgovorni projektant s svojo ekipo pooblaščenih 
inženirji posameznih strok in stolpec vsebin, ki jih zagotovi naročnik pred ali med izdelavo dokumentacije.  

3 Seznam predstavlja osnovo za oceno obsega dela v okviru posamezne faze dokumentacije. Seznam se 
lahko v času projektiranja dopolni ali delno spremeni zaradi novih objektivnih okoliščin (novi predpisi, 
sprememba višine investicije, druge okoliščine). 

4 Študija alternativnih virov, ki bi naročniku omogočila izbiro energenta glede na investicijski in trajnostni 
vidik obratovanja in oskrbe objekta z energijo, ni predvidena. 

5 Projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije določi pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega 
inženirja ali pooblaščenega krajinskega arhitekta (v nadaljnjem besedilu: vodja projekta) ter v izdelavo 
projektne dokumentacije vključi tiste pooblaščene inženirje posameznih strok  ter strokovnjake z drugih 
strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta ter namen 
izdelave projektne dokumentacije potrebne za realizacijo v skladu z zahtevami investitorja, predpisi, 
pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike.  

6 Ponudnik v ponudbi navede predvidene udeležene strokovnjaki in gradiva glede na tabelo, ki jih bodo 
izdelali. Imenuje jih iz imenom in priimkom, nazivom in ustrezno ZAPS / IZS številko. 
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Tabela 4: Predviden seznam načrtov in elaboratov (PZI).   Izdela ali zagotovi 

Projekt za izvedbo  Projektant Naročnik 
PZI-
01 

Vodenje projekta, koordinacija projektantov, BIM vodenje x   

PZI-
02 

Sodelovanje pri pripravi dokumentacije za javni razpis x   

PZI-
03 

Projektantski nadzor x   

PZI-
04 

Načrt arhitekture x   

PZI-
05 

Načrt zunanje ureditve x   

PZI-
06 

Načrt gradbenih konstrukcij: objekt in zunanja ureditev x   

PZI-
07 

Načrti priključkov (JV, KA, MK) x   

PZI-
08 

Načrt zunanje komunalne ureditve in internih prometnih površin x   

PZI-
09 

Načrt strojnih instalacij in strojne opreme  x   

PZI-
10 

Načrt plinske pipe x  

PZI-
11 

Načrti s področja elektrotehnike x   

PZI-
12 

Načrt požarne varnosti x   

PZI-
13 

Načrt s področja geotehnologije in rudarstva: načrt gradbene jame x   

PZI-
14 

Elaborat: Tehnologija centralne kuhinje x   

PZI-
15 

Elaborat: Tehnologija pralnice x   

PZI-
16 

Elaborat: Gradbena fizika x   

    
    

 
 
Projektna naloga zajema tudi izdelavo dokumentacije notranje opreme v prostorih zajetih v 
projektu. Poglavitni del opreme je standardno določen s predpisi in standardi. Del notranje 
opreme pa bo ukrojen glede na prostore in njegove funkcije, predvidoma bo ta oprema izdelana 
po meri glede na tipizacijo elementov (n.pr. čajna kuhinja, elementi v sobah, oprema v socialnih 
prostorih, druga svojstvena oprema prostorov) in izbore materialov.  
 
Projektant mora izdelati celovito dokumentacijo opreme. 
 
 

Tabela 5: Dokumentacija notranja oprema (PZI OPR)  Izdela ali zagotovi 

Projekt za izvedbo  Projektant Naročnik 
OPR-01 Dokumentacija notranje opreme / standardna + posebna x   
OPR-02 Sodelovanje pri pripravi dokumentacije za javni razpis x       
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2.3 Predvidena projektna dokumentacija  
Projektno dokumentacijo projektant izdela v skladu s pravili stroke v papirni in tudi digitalni obliki. 
 
Upoštevati mora načela BIM-a in projekt voditi ter izdelati po načelih, ki jih zastopa stroka in 
pravila JN.  
 
Stopnja razvitosti modela (LOD) mora biti skladna s pravili stoke (IZS , ZAPS) in ustaljeno prakso 
glede na nivo dokumentacije. Format IFC datoteke naj temelji na načelu odprtega BIMa, kot ga 
opredeljuje stroka (IZS, ZAPS) n.pr.: Priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo 
BIM-pristopa za gradnje. 
 

2.4 Vsebina projektne naloge 
Objekt A se v pretežni meri odstrani, predvidoma se ohranja zaklonišče, kurilnico, pralnico in 
obstoječe horizontalne komunikacije, ki povezujejo druge etaže in objekte (del A, B,…).  
 
Predvidena je rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta A. Trenutna etažnost se spremeni na: 
pritličje, nadstropje 1, nadstropje 2 in streha z izkoriščeno površino kot zunanja terasa (P+2+T). 
 
Koncept in nadaljevanje projekta bosta posegala v že grajeno strukturo objekta A in bosta 
posledično vplivala na objekt B in tudi druge objekte v sklopu DU Vrhnika. Ob pripravi projektne 
naloge ocenjujemo, da bodo ti vplivi rezultirali kot izdelave načrtov priključevanja in 
sinhronizacije vseh vitalnih infrastruktur za celostno delovanje in obratovanje DU Vrhnika. To 
bodo predvidoma:  

 sistemi strojnih instalacij,  
 sistemi elektro instalacij,  
 SOS klici,  
 požarno javljanje, 
 izvedba požarnih izhodov in stopnic ob stiku novo-staro,  
 redefinicija statičnega modela objekta A in vpliva na objekt B. 

 
Rešitev mora predvideti faznost graditve, kar pomeni, da mora biti dokumentacija razdelana 
tako, da so možne delne rešitve, ki predstavljajo lasten zaključen del v okviru DGD in bo to 
povzeto v odločbi GD (n.pr.: posodobitev tehnologije centralne kuhinje, faznost zamenjave ali 
nadgradnje prezračevalnih naprav, gradnja posameznih oddelkov, izvedba mokrih prostorov  
vezanih na eno vertikalno linijo strojnih instalacij, itd..). 

 
 

Tabela 6: Predvideni prostori oz. sklopi po etažah z oceno velikosti etaž 
(rekonstrukcija, prizidava, nadzidava) 

Etaža  Pritličje     
P-01 Vhod z recepcijo   
P-02 Kavarna   
P-03 Klubski prostor s sanitarijami + možnost dostopa iz parka 
P-04 Centralna kuhinja s servisnimi prostori 

a. 242 zajtrkov, kosil in večerij za stanovalce  
b. 80 – 90 malic za zaposlene 
c. do 40 kosil za zunanje 
d. Sladice za kavarno 
e. Enota Dragomer 24 kosil 
f. Enota Dnevno varstvo Vrhnika 24 kosil 
g. Kumulativa toplih obrokov (min) 242 + 40 + 90 + 24 + 24= 480 toplih obrokov / dan 

P-05 Sanitarije obiskovalci   
P-06 Prostor za obisk + možnost dostopa iz parka  
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P-07 Prostor uprave: pomoč na domu   
P-08 Prostor za tiho dejavnost z lastnimi sanitarijami  
P-09 Zunanja terasa z nadstrešnico   
P-10 Hodniki in prehodi / povezava obstoječi objekt  
P-11 Stopnišče notranje   
P-12 Stopnišče požarno   
P-13 Dvigalo veliko (postelja + spremstvo)   
P-14 Vstopna točka filter z malo garderobo in sanitarije osebje 
P-15 Shrambe (plenice, zdravila, itd.)   
P-16 Tehnični prostori in priključki (JV, Plin, KA, MK, EL, TK) 
P-17 Pralnica in šivalnica   
P-18 Prostor za vzdrževalce   
P-19 Centralna kotlovnica   
P-20 Zaklonišče   
 Ocenjena velikost etaže (BTP) 1200,0 m2 

    
Etaža  1. Nadstropje   24 oseb 

 Oddelek A1: 12 oseb   
N1-
01 Bivalna enota 1P + TWC (8x)     
N1-
02 Bivalna enota 2P + TWC (2x)    
N1-
03 Skupni socialni prostor s čajno kuhinjo    
N1-
04 Prostor za osebje na oddelku    
N1-
05 Skupna kopalnica    
N1-
06 Shrambe (perilo Č, perilo U, plenice)    
N1-
07 Zunanja skupna terasa s senčnico    
N1-
08 Sanitarije oddelek    
N1-
09 Vstopna točka filter z malo garderobo in sanitarije osebje 

 Oddelek A2: 12 oseb   
N1-
10 Bivalna enota 1P + TWC (8x)     
N1-
07 Bivalna enota 2P + TWC (2x)    
N1-
08 Skupni socialni prostor s čajno kuhinjo    
N1-
09 Prostor za osebje na oddelku    
N1-
10 Skupna kopalnica    
N1-
11 Shrambe (perilo Č, perilo U, plenice)    
N1-
12 Zunanja skupna terasa s senčnico    
N1-
13 Sanitarije oddelek    
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N1-
14 Vstopna točka filter z malo garderobo in sanitarije osebje 

    
N1-
15 Hodniki in prehodi / povezava obstoječi objekt  
N1-
16 Stopnišče notranje   
N1-
17 Stopnišče požarno   
N1-
18 Dvigalo veliko (postelja + spremstvo)   
N1-
19 Tehnični prostori (EL, TK, drugi jaški, …)   
N1-
20 Drugi prostori (pisarne)   
 Ocenjena velikost etaže (BTP) 900,0 m2 

    
    
Etaža  2. Nadstropje   24 oseb 

 Oddelek A3: 12 oseb   
N1-
01 Bivalna enota 1P + TWC (8x)     
N1-
02 Bivalna enota 2P + TWC (2x)    
N1-
03 Skupni socialni prostor s čajno kuhinjo    
N1-
04 Prostor za osebje na oddelku    
N1-
05 Skupna kopalnica    
N1-
06 Shrambe (perilo Č, perilo U, plenice)    
N1-
07 Zunanja skupna terasa s senčnico    
N1-
08 Sanitarije oddelek    
N1-
09 Vstopna točka filter z malo garderobo in sanitarije osebje 

 Oddelek A4: 12 oseb   
N1-
10 Bivalna enota 1P + TWC (8x)     
N1-
07 Bivalna enota 2P + TWC (2x)    
N1-
08 Skupni socialni prostor s čajno kuhinjo    
N1-
09 Prostor za osebje na oddelku    
N1-
10 Skupna kopalnica    
N1-
11 Shrambe (perilo Č, perilo U, plenice)    
N1-
12 Zunanja skupna terasa s senčnico    
N1-
13 Sanitarije oddelek    
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N1-
14 Vstopna točka filter z malo garderobo in sanitarije osebje 

    
N1-
15 Hodniki in prehodi / povezava obstoječi objekt  
N1-
16 Stopnišče notranje   
N1-
17 Stopnišče požarno   
N1-
18 Dvigalo veliko (postelja + spremstvo)   
N1-
19 Tehnični prostori (EL, TK, drugi jaški, …)   
N1-
20 Postroj centralnih klimatov in drugih strojnih naprav 

 Ocenjena velikost etaže (BTP) 900,0 m2 

    
Etaža  Streha     
P-01 Večja zunanja terasa za druge oddelke DU s senčnico  
P-02 Strešine   
 Ocenjena velikost etaže (BTP) 900,0 m2 

    

 Skupaj objekt BTP 3900,0 m2 

    
Etaža  Zunanja ureditev     
ZU-01 Dovoz glavni in stranski z javne ceste   
ZU-02 Mirujoči promet   
ZU-03 Intervencijska pot z intervencijskimi površinami  
ZU-04 Parkovna ureditev (javna, oddelki)   
ZU-05 Opredelitev sekundarne rabe odprtih površine ob posebnih dogodkih 

(družabni dogodki, začasne mobilne enote, drugo) 

ZU-06 Prostor za zabojnike    
ZU-07 Drugi prostorski elementi pogojeni iz mnenjedajalcev 

 Ocenjena velikost  1200,0 m2 
 

 
Opomba k seznamu: 

1. Seznam je izdelan glede na potrebe in pričakovane možnosti, ki so bile ocenjene ob izdelavi projektne 
naloge. 

2. Seznam prostorov izhaja iz predpisov na področju DSO, smernic NIJZ in izkušenj vodstva DU Vrhnika.  
3. Seznam je izdelan kot vodilo in priporočilo. Posamezni prostori se lahko smiselno povezujejo ali 

dopolnijo. 
4. Kvadrature po prostorih v projektni nalogi ne navajamo, saj to določajo veljavni predpisi in standardi, 

naloga OVP je upoštevanje le-teh. 
5. Pri dvigalih je v okviru IZP potrebna določitev dvigalo za prevoz oseb / tovorno dvigalo / tehnično 

dvigalo / osebno dvigalo. 
6. Za objekte v katerih se izvajajo socialno varstvene storitve, izvedba zaklonišča ni obvezna. 

 
 
DU Vrhnika ima izdelan DIIP (februar 2021) , ki predvideva obseg investicije in opredeli strategijo razvoja DU 
Vrhnika. Prostorske rešitve morajo biti v največji meri skladne s tem dokumentom. 
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3. PREDVIDENA PROJEKTANTSKA SKUPINA 
 
Ponudnik, kot odgovorni projektant, mora za storitve izdelave projektne dokumentacije imenovati člane 
projektne skupine, ki bo zagotavljala in nudila možnost izdelave vseh predvidenih sklopov dokumentacije, ki so 
podani v projektni dokumentaciji. 
 

Tabela 7: Imenovana projektantska skupina  

Št. Strokovno področje Projektant in odgovorna oseba projektanta   
Podjetje  
(naziv, naslov, DŠ, MŠ, 
E naslov, telefon) 

Odgovorna oseba  
(ime priimek, strokovni naziv, 
št. ZAPS oz. IZS) 

1 Vodja projekta   
2 Projektant za izdelavo načrta 

arhitekture 
  

3 Projektant za izdelavo načrta 
gradbenih konstrukcij 

  

4 Projektant za izdelavo načrta 
gradbenih konstrukcij – komunalno 
opremljanje izven objekta, JV, KA, 
MK priključki izven objekta 

  

5 Projektant za izdelavo načrta 
strojnih instalacij in strojne 
opreme 

  

6 Projektant za izdelavo načrta 
strojnih instalacij in strojne 
opreme – priključek PLIN 

  

7 Projektant za izdelavo načrta 
električnih instalacij in električne 
opreme 

  

8 Projektant za izdelavo načrta 
električnih instalacij in električne 
opreme – NN priključek 

  

9 Projektant tehnologije: kuhinja in 
pralnica 

  

10 Projektant s področja 
geotehnologije in rudarstva 

  

11 Projektant s področja požarne 
varnosti 

  

 
 
Opomba k seznamu: 

1. Seznam je izdelan in veljaven na dan oddaje ponudbe naročniku.  
2. Navedena tabela bo vključena v pogodbo z izbranim projektantom in naročnikom. 
3. Zamenjave projektantov med projektiranjem so možne ob predhodnem dogovoru z naročnikom oz. 

zaradi objektivnih okoliščin oz. višje sile. 
4. Tabela zajema bistvene projektante. Posamezne elaborate, izkaze in drugo dokumentacijo odgovorni 

projektant izdela v lastni režijo ali pa jih izdelajo zanj drugi zunanji sodelavci glede na strokovno 
področje.  
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4. PRILOGE 
4.1 Lokacijska informacija 
4.2 Načrt arhitekture, leto 1973 
4.3 DIIP dokument identifikacije investicijskega projekta, marec 2021 
4.4 Strokovno mnenje o konstrukcijskem stanju objekta Dom upokojencev Vrhnika, april 2021 

 

 

 


