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1.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA ARHITEKTURE    
 
    1 - NAČRT ARHITEKTURE 

 
Investitor:   Občina Rogaška Slatina 
    Izletniška ulica 2 
    3250 Rogaška Slatina    
 

Objekt:    Oskrbovana stanovanja ob Kidričevi ulici 
 
Vrsta proj. dokumentacije: IDO – Idejni arhitekturni osnutek (1.5) 
 
Za gradnjo:   novogradnja 
 
 
Projektant:   Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o. 
    Gregorčičeva ul. 9, Ljubljana 
 
Odgovorni projektant: Robert Potokar u.d.i.a.  
    A – 0735 
 
    žig in podpis: 
          
 
Odgovorni vodja projekta: Robert Potokar u.d.i.a. 
    A - 0735  
 
    žig in podpis: 
     
 
Št. projekta:   101/2020 
 
Št. izvoda:   1    2  
 
Kraj in datum:   Ljubljana, 20. oktober 2020 
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VSEBINA: 

TEKSTUALNI DEL 
- splošni podatki o nameravani gradnji 
- opis  zasnove in tehnični opis  
- kvadrature in kvadrature s faktorjem  
(Izračun stanovanjske površine (SIST ISO 9836) z upoštevanjem 

`uporabne popravljene neto tlorisne površine stanovanj`  

(po navodilu SSRS - Stanovanjski sklad RS)) 
- ...

NAČRTI  / PRIKAZI 0.00 foto lokacije M  - 

0.01 situacija - ortofoto M  1 : 500 
0.02 situacija - urbanistično območje  M  1 : 300 
0.03 situacija – nova ureditev M  1 : 300 
0.04 situacija – prerez M  1 : 200 

1.01 sheme tlorisov M  1 : 200 

2.01 tloris pritličja   M  1 : 100 
2.02 tloris nadstropja 1 M  1 : 100 
2.03 tloris nadstropja 2 M  1 : 100 
2.04 tloris mansarde  M  1 : 100 

3.01 prerez A-A M  1 : 100 
3.02 prerez B-B M  1 : 100 

4.01 fasade (vsi prikazi) M  1 : 200 
4.02 fasada VZHOD  M  1 : 100 
4.03 fasada ZAHOD  M  1 : 100 
4.04 fasada SEVER  M  1 : 100 
4.04 fasada JUG M  1 : 100 

5.00 vizualizacije, 3D prikazi M  - 
…
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SPLOŠNI PODATKI O NAMERAVANI GRADNJI 
 

 
 
Naziv objekta:  Oskrbovana stanovanja ob Kidričevi ul. 
 
Gradnja:  novogradnja  
 
Zahtevnost objekta: manj zahteven objekt 
 
Seznam zemljišč za nameravano gradnjo: 
Gradnja novega objekta z ureditvijo zunanjih površin : 
parc.št:   1148, 1149, 1150/2 
k.o.:    Rogaška Slatina 
 
Klasifikacija objekta:  
   11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 
   21122 Samostojna parkirišča 
 
Prostorski akti: 
OPN: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina 
Prostorski izvedbeni načrt: / 
Prostorski red občine: / 
Občinski lokacijski načrt: / 
Državni lokacijski načrt: / 
 
Oznaka prostorske enote: 

- ZD12, CU 
- TT21, Ssc 

 
Podatki o območjih varovanj in omejitev, vrsta varovanja oziroma omejitve: 
Vrsta varovanja oziroma omejitve: 

- Zemljišče se nahaja ob cestnih povezavah 
- Zemljišče se nahaja  v poplavnem območju 
- Zemljišče se nahaja  v naravovarstvenem območju – naravne vrednote 
- Zamljišče se nahaja v varovalnih pasovih infrastruktur (železnica, …) 

 
Lokacija:  
Novo predviden objekt se nahaja v bližini mestne vpadnice Rogaška Slatina, ob križišču železnice in ceste. 
Območje parcel, na katero je postavljen je »trikotaste« oblike, velikosti cca. 1880 m2  
* skrajno zahodni del območja je ozek in strm, je neprimeren za izgradnjo, primeren je za zagotavljanje 
ustrezne zazelenitve (oz. faktorja zelenih površin FZP), tam se izvede travne terase s fitnessom na prostem. 
 
Zemljišče se od Kidričeve ceste vzpenja proti zahodu.Lokacija je z dveh strani obdana s cestama (Kidričeva 
ulica, Strma cesta), s tretje pa so zazidane parcele. Stavba je umeščena vzdolžno ob Kidričevo ulico, podobno 
kot obstoječa stavba (stara šola), ki se jo odstrani (ruši); na zahodnem delu se odstrani tudi manjšo hišo. 
Predvidena je uporaba obstoječega dovoza (uvoza), ohrani se tudi uvoz za soseda (severo-vzhod) 
 
Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe:  
Gradbena parcela  JE komunalno opremljena. Novi priključki se izvedejo na obstoječo javno infrastrukturo. 
 
Dovoz in izvoz na javno cesto: 
Priključek na lokalno cesto Kidričeva ulica je predviden pravokotno na cestišče, obstoječ priključek  

 

Velikost objekta: 
zazidana površina:   367,5 m2 
(navpična projekcija zun. dimenzij stavbe na zemljišče.  
- niso vključeni: zgradbe ali deli, ki ne segajo nad površino  

zemljišča (vkopano ali delno vkopano); sekundarni deli,  
npr. zun. stopnišča, zun. klančine, napušči, vodoravni  
sončni zasloni, nadstreški, elementi cestne razsvetljave;  
površine pomožnih objektov, npr. rastlinjakov in lop.  
SIST_ISO_9836_2011) 
bruto tlorisna površina:   1596,0 m2  
neto (uporabna) tlorisna površina: 1347,0 m2 
prodajna `SSRS´ (neto s faktorji)  1278,94 
 
število etaž:          P + 2N + M 
 
dimenzije objekta:   pritličje  max. 24,5 x 15,0 m 
     nadstropje max. 27,7 x 15,0 m 
tlorisna velikost stavbe  
na stiku z zemljiščem:       367,5 + 17,9 (PR + nadstrešek za smeti) = 385,6 m2 

 
tlorisna velikost projekcije 
najbolj izpostavljenih delov  
objekta na zemljišče:       440,0 m2 (ni vključen nadstrešek za smeti) 
 
absolutna  višinska kota:     ±0,00 = 225,25 n.m.v. 
 
relativne višinske kote etaž:  pritličje   ±0,00 = 225,25 n.m.v. 

 1.nadstropje  +3,40 m 
  2.nadstropje  +6,30 m 
  mansarda  +9,20 m 

 
najvišja višina objekta:   rob venca strehe +11,10 m = 236.35 n.m.v. 
     vrh slemena strehe +15,60 m = 240,85 n.m.v. 
 
število parkirnih mest: Predvidenih je: 25 P.M.: 24 za stanovanja (od tega 5 za invalide) in 1 

za oskrbo (1 PM/stanovanje); kar zadosti OPN in Pravilniku. 
*Zadoščen je faktor za izračun parkirišč: 0,8 PM / stanovanje, od tega 
20% za inv. (+1PM za oskrbovalca oz. dostavo);  
**Po navodilu investitorja je  velikost za P.M.= 2,7 m / 5,0 m; 

 
faktor zazidanosti FZ:   19,5 %  (367,5 : 1880,0) 

  *Idejna zasnova ne presega max. pozidanosti (FZ max: 40%)  

 
faktor izrabe zemljišča FI:  0,85   (1596,0 : 1880,0) 
*Idejna zasnova ne presega max. izrabe oz. izkoriščenosti (FI max: ni definiran za CU oz. 1,5 na SSc) 
 
faktor zelenih površin FZP:  20,05 %   (370,0 : 1880,0) 
*Idejna zasnova zadosti potrebam po zelenih površinah (FI min: 10% na CU oz. 20% na delu, kjer je SSc) 
 
Odmiki: 
Odmik od osi ceste (javna pot 856211): 4,1 m 
Odmik od osi ceste (Kidričeva ul.): 4,1 m 
Odmik od najbližje stavbe:   8,6 m 
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OPIS ZASNOVE IN TEHNIČNI PODATKI 
 

 
 
0.  Splošno 
 
V idejnem arhitekturnem osnutku IDO(1.5) je po naročilu investitorja preverjena arhitekturna in urbanistična 
zasnova za čim optimalnejšo stanovanjsko novogradnjo z oskrbovanimi stanovanji s parkiriščem in zunanjo 
ureditvijo, ob Kidričevi ulici in Strmi cesti v Rogaški Slatini (na lokaciji “stare glasbene šole”, Kidričeva ul. 6); na 
parcel.št.: 1148, 1149, 1150/2 (vse k.o. Rogaška Slatina). 
 
Projekt je pripravljen glede na smernice, dogovorjene na sestanku dne 11.9.2020, na Občini Rogaška Slatina in 
dogovori z dne 07.10.2020, 13.10.2020, 19.10.2020: 
- pripravi se Idejni arhitekturni osnutek (projektna naloga, arhitekturna in urbanistična zasnova, zasnova 
zunanje ureditve, prikazi, načrti, 3D render (A3, vsaj 2 kom.) 
 
- petič (5.) dopolnjeni idejni arhitekturni osnutek je vezan na prejšnje osnutke (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), predvsem 
glede urbanistične umestitve in funkcionalne razporeditve; gre za poseg na lokaciji kjer se predhodno odstrani 
obstoječi stari stavbi;  
- pridobi se čim več prodajne oz. netto uporabne površine; 
- predvidi se spremembe pritličja in mansarde ter  temu prilagojeno spremeni fasade, ter po potrebi 
parkirišče in zunanjo ureditev, tako da je v celotni stavbi (P+2+M) več “oskrbovanih stanovanj z lastnimi 
balkoni/terasami”, z manj skupnimi prostori: 
- v pritličju se predvidi zmanjšan skupni prostor in preveri možnosti umestitve dodatnih stanovanj z 
zasebnimi ograjenimi prodajnimi terasami proti parkovni ureditvi; 
- v nadstropjih in mansardi se “skupni balkon” predeli v dva zasebna balkona in en del skupnega balkona; 
- tloris mansarde se razširi, glede na povišano višino kolenčnega zidu mansarde 1,6m (kar je Občini kot 
sprejemljivo višino ustno potrdila Upravna enota, saj predpis ni naveden v OPN ali v zakonodaji); 
- v zunanji ureditvi se preveri in uredi potrebno kapaciteto parkirišč, preveri se možnost umeščanja nadstreška 
za kolesarnico poleg zunanjega prostora za smeti (ob zgradbi); 
- fasada se prilagodi novim tlorisom, s strešnimi frčadami ali podobno (izgled se dopolni kot nadgradnja 
izgleda v 1. dopolnitvi); 
- novogradnja se locira podobno kot “stara glasbena šola”, ki se odstranjuje; vzporedno s Kidričevo ulico.  
- tloris predvideva garsonjere in mala stanovanja: cca. 1/3 večjih (z ločeno spalnico z zakonsko posteljo) in 2/3 
manjših (garonjera ali ločena soba za spanje);  
- ogrevanje se predvidi s lastnim plinskim kotličkom, ločeno, za vsako stanovanje (in pripadajočimi dimniki); 
- fasada se uskladi s spomeniškim varstvom, kot ulična fasada, navezava na zdravilišče (npr.: klasicistično 
poudarjeni fasadni okvirji oken), večji balkoni so predvideni le na čelnih straneh; streha dvokapna; 
- zahodni del območja, ki je ozek in strm, neprimeren za izgradnjo, z njim se zagotavlja FZP (faktor zelenih 
površin), tam se predvidi travnate terase s fitnessom na prostem; predvidi se oporne zidove ob Strmi cesti, 
za nivojsko ločitev od cestišča; 
- parkirišče je na Z in S; parkirišča 1 PM/ stanovanje in eno dodatno PM za oskrbovalca; po OPN; 
 
 
1. Opis odstranitvenih del in ocena stanja obstoječih stavb (POJASNILO ZA SO-INVESTITORJE / SKLAD) 

 
ODSTRANITVENA DELA: 
Gre za urejanje območja stare stavbe »bivše glasbene šole«; ta in tudi sosednja manjša eno-stanovanjska 
hiša se odstrani, oz. ruši. Obe stavbi sta dotrajani (odsluženi) in nimata bistvene vrednosti (ne v smislu 
kulturne dediščine, ne v ekonomskem smislu). Stavbi sta v slabem stanju in je z ekonomskega in tehničnega 
vidika obnova (renovacja) nesmiselna oz. neizvedljiva.  
Obe stavbi sta tudi slabo urbanistično umeščeni in predstavljata določeno prepreko v prostoru (predvsem 
glede Strme ceste, kar bo možno pri novi ureditvi reševati z nekolikšno ureditvijo te ceste in tudi s 
sprostitvijo dela pritličja ob novi stavbi – previsno nadstropje tvori nadstrešek ob cesti, pritličje  je tako 

oddaljeno od cestišč, kar omogoči ustrezno ureditev pločnikov in dostopnih površin. 
 
2. Opis urbanistične in arhitekturne zasnove 
 
IDEJNA REŠITEV: 
Novo predviden objekt (etažnosti: P+2N+M, 24 stanovanj, 30 ležišč) se nahaja ob mestni vpadnici Rogaška 
Slatina, na območju ob križišču zeleznice in ceste, nasproti mestne občinske stavbe in v bližini železniške 
postaje. 
Območje parcel, na katero je postavljen je trikotaste oblike, velikosti cca. 1880 m2. 
Zemljišče se od Kidričeve ceste vzpenja proti zahodu. Lokacija je z dveh strani obdana s cestama (Kidričeva 
ulica, Strma cesta). S tretje strani pa so zazidane stavbne parcele. 
Nova stavba je umeščena vzdolžno tik ob Kidričevo ulico, zelo podobno kot obstoječa stavba (stara glasbena 
šola), ki se jo odstrani (ruši); na zahodnem delu se odstrani tudi manjšo hišo. 
Predvidena je uporaba obstoječega dovoza, ohrani se tudi uvoz za soseda (severo-vzhod); 
 
Arhitekturna in urbanistična idejna rešitev ponuja naslednje rešitve: 
- nova stavba ima podoben tlorisni gabarit (dolžina, širina) kot obstoječa »šola«, zato ne posega bistveno v 
prostor, oz. ne posega bistveno v mestni parter (nima neugodnega vpliva na prostor); stavbna hrbtenica oz. 
os tako ostaja v smeri sever-jug; 
- nova stavba se umesti vzporedno, oz. tik do Kidričeve ulice; nekoliko zamaknjeno glede na »staro šolo« (ki se 
ruši); na ta način se optimalno izkoristi parcelo in uredi urbanistične linije v prostoru; 
- okoli pritličja je s cestne strani predviden nadstrešek (oz. stavbni previs zgornjih etaž), kar predstavlja 
»podaljšek pločnika«; to obogati mestni prostor in omogoča prijetnejšo uporabo stavbe ter omogoči ustrezno 
ureditev pločnikov in dostopnih površin, ki so trenutno neustrezne, oz. je urejanje zaradi nezadostnega 
odmika pritličja onemogočeno. 
- nova stavba ima eno etažo več kot »stara šola« (ki se ruši); na ta način se zadosti ekonomičnosti posega  
(kapaciteta stanovanj) 
- nova stavba ima v pritličju cca. zastekljen večnamenski prostor za oskrbovance, kjer je omogočeno druženje. 
Ta zastekljenost pritličnega vogala in transparentnost pa vpliva tudi na sprostitev »vogala ob krožišču«, oz. na 
boljšo preglednost stika Kidričeve ulice in Strme ceste. Na ta način mestni prostor »boljše diha«. 
- fasade stavbe so oblikovane tako, da je vzdolžna ulična fasada ob cesti brez balkonov (brez sušenja perila, oz. 
brez neestetskih osebnih intervencij), čelni fasadi pa se zaključita z balkoni po celi dolžini 
- stavba upošteva koncept ščitenja kulturne dediščine in bližino »zdraviliškega parka«, glede varovanja in 
ohranjanja kulturne dediščine.   
* Proporc, in vsi gabariti nove stavbe so zelo podobni stari (ki se odstrani/ruši). Zunanjost nove stavbe pa je 
zasnovana tudi tako, da se z materiali in barvo (beige-rumena) in členitvijo vzdolžne fasade ter poudarjenimi 
okenskimi okvirji (srebrno-bela barva), v izgledu približa stari stavbi (ki se odstrani/ruši), v smislu sodobne 
interpretacije klasicistične arhitekture.  
* Frčade so oblikovane ritmično z ostalimi okni, imajo ravne strehe in tako predstavljajo podaljšek 
poudarjenih fasadnih-okenskih okvirjev v nižjih etažah, kar daje stavbi enoten izgled, in je obenem 
interpretacija klasicističnega fasadnega principa . 
* Čelne fasade z balkoni pa so opremljene z vertikalnimi belo-srebrnimi kovinskimi lamelami (ki služijo tudi kot 
konstrukcija za ograjo balkona), tako so balkoni deloma zastrti z vertikalami, ki služijo tudi kot konstrukcija za 
mrežne ograje balkonov; to pa nudi zasebnost uporabnikom in dekorativni estretsko-arhitekturni poseg, ki je 
konstrukcijsko-funkcionalen in se vizuelno navezuje na tradicionalno gradnjo in tudi moderno estetiko; Po teh 
lamelah se vzpenja zelenje (iz balkonskih korit). To predstavlja sodobno interpretacijo klasicističnega 
štukaturnega fasadnega rastlinskega okrasja ali klasicističnih balustrad. 
- vrtni, oz. atrijski ograjeni podaljški stanovanj v pritličju, na zahodu, za zamejevanje od zunanje ureditve 
koristijo podoben princip kot čelne fasade (lamele in mrežno ograjo, kombinirano z zelenjem- vzpenjalkami). 
 
ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV: 
Oblikovanje zunanje ureditve sledi topografiji terena in obstoječim prometnimin parcelnim ureditvam. S čim 
manjšimi posegi se poskuša na učinkovit način reševati in nadgrajevati obstoječe stanje. 
JV: 
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Stavba je umeščena ob Kidričevo ulico, ob obstoječi pločnik (do občinske parcelne meje) in ob obstoječ dovoz; 
tu se uredi dostop iz pločnika in uredi dovoz. 
S, SV: 
Ureditev meji na okoliške pozidane parcele (predviden odmik parkingov je 1,5m od sosednjih parcel). Uredi se 
tlakovano parkirišče (25 P.M.: 24 za stanovanja (od tega 5 za invalide) in 1 za oskrbo (1 PM/stanovanje); 
dimenzija parkingov 5,0/2,7m) z uvozno potjo. Pas z zelenico širine cca. 1,5m predstavlja potreben odmik od 
sosednjih parcel. Stavba je tu odmaknjena več kot 4 metre, postavljena je do roba uvozne poti. Ob parkingu je 
na vsaka 4 PM, med parcelno mejo in parkingom, zasajeno eno drevo. 
Po Odloku je predvideno 5 % parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, kar je 2 mesti. 
JZ: 
V sklopu zunanje ureditve je predvidena ločitev od Strme ceste s škarpo (tako se reši tudi višinske razlike). 
V trikotnem delu med stavbo in cesto so predvidene ozelenitve (zelene grede, drevesa, klopi). 
SZ: 
Severo-zahodni del območja je ozek in strm, neprimeren za izgradnjo, z njim se zagotavlja FZP (faktor zelenih 
površin), tam se predvidi travnate terase s fitnessom na prostem; predvidi se oporne zidove ob Strmi cesti, za 
nivojsko ločitev od cestišča; 
* 
Prostor za smeti je samostojen nadstrešek, lociran tik ob uvozu na parking (zavzame prostor dveh parkingov). 
Kolesarnice ni, saj ni obvezna po Pravilniku. 
 
FASADNI OVOJ IN NARAVNA OSVETLITEV 
Vzdolžna, čelna in previsna fasada bi bila obložena s ploščastimi materiali ali ometom.  
Čelna fasada (balkoni) vsebuje vertikalne elemente, po celi višini (iz kovinskih materialov), ki služijo tudi kot 
konstrukcija za mrežne ograje balkonov; oboje sledi konceptu za varovanje kulturne dediščine;  
Okensko stavbno pohištvo je leseno ali ALU. Zagotovljena je naravna osvetlitev preko oken na fasadi, oziroma 
ob balkonih (po pravilniku, min. 20% površine bivalnega prostora);  
Okna na vzdolžnih fasadah imajo posebne poudarjene, oz. podaljšane široke kovinske »špaletne okvirje«, ki 
sledijo konceptu za varovanje kulturne dediščine, tako da interpretirajo klasicistična okna. 
Frčade z okni so v mansardi, da se zagotovi zadostna osvetlitev. Fasadna okna so predvidena tudi v stopnišču. 
Hodnik in predprostor dvigala je naravno osvetljen, posredno preko steklenih vrat stopnišča (požar.odporna). 
 
STREHA 
Streha je dvokapna 31° (kar omogoča optimalni izkoristek kvadrature mansarde, ob razmeroma nizkem 
slemenu, oz. nizki strešni koti). Kritina je sive barve, pločevinasta, opečnata ali vlakno-cementna in sledi 
konceptu za varovanje kulturne dediščine. 
 
FUNKCIONALNA IN ORGANIZACIJSKA ZASNOVA STAVBE 
 
Splošno / dostop 
Glavni vhod v stavbo je predviden v pritličju, z dostopom pod nadstreškom (vhodna niša oz. loggia). 
Omogočen je dostop s pločnika.  
Komunikacijsko jedro je v osrednjem delu stavbe (hodnik je notranji, vzdolžen, dostop v stanovanja je s 
hodnika obojestransko). 
Dvigalo in dvoramno stopnišče povezujeta vse etaže. Univerzalen dostop (invalidom) je zagotovljen.  
Pritličje 
Izpod nadvisa nadstropne etaže se dostopa v vhodno nišo oz. loggio, tu so avtomatska drsna vrata glavnega 
vhoda. V predprostoru (vetrolovu) je dostop v shrambe, nabiralniki in polica za odlaganje. Dalje je prehod v 
hodnik in predprostor pred dvigalom in vhod v dvoramno stopnišče. Pod višjo ramo stopnišča je prostor za 
čistilca. Dodaten tehnični prostor je predviden ob požarnem izhodu iz stopnišča (pod previsom nadstropja). 
Približno polovico tlorisa zasedajo stanovanja z vključenimi atriji in shrambami (v sklopu ograde proti vrtu). 
Nadstropja in mansarda 
Komunikacijsko jedro je v osrednjem delu stavbe (hodnik je notranji vzdolžen, dostop v stanovanja je s 
hodnika obojestransko). Hodnik se na eni strani zaključi z izhodom na skupen balkon, večina stanovanj (ki 
mejijo na stranski fasadi) pa ima lasten balkon. 

Nadstropji in mansarda imajo identične tlorise, ob tem pa je mansarda, zaradi naklona strehe, ob kolenčnem 
zidu visoka 1,6m (Geodetska uprava RS, "Način izračuna uporabne površine dela stavbe", 11.05.2020: "Če je 
višina stropa višja od 1,6 metra, ni posebnosti pri merjenu in izračunu površin za izračun uporabne površine."). 
Podstrešje 
Tehnični prostori so zagotovljeni na deloma izkoriščenem podstrešju s stojno višino (klima naprave, itd,…). 
 
Predvideno je skupno 24 stanovanj. 
Pritličje: 3 stanovanja stanovanj (2x garsonjera, 1x 1,5-sobno) 
1. Nadstropje: 7 stanovanj (5x garsonjera, 2x 2-sobno) 
2. Nadstropje: 7 stanovanj (5x garsonjera, 2x 2-sobno) 
Mansarda: 7 stanovanj (5x garsonjera, 2x 2-sobno) 
 
Opis opreme ter materialov 
Oprema bo sledila sodobnim trendom opremljanja, ergonomskim ter funkcionalnim zahtevam uporabnika. V 
največji možni meri bodo uporabljeni materiali, ki omogočajo lahko vzdrževanje ter dolgo življenjsko dobo 
vgrajenih elementov.  
 

 
3. Opis usklajenosti s prostorskimi akti in zakonodajo 
 
Prostorski ureditveni pogoji: 
OPN: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina 
Upoštevani so OPN pogoji. 
Upoštevan je faktor za izračun potrebnih parkirišč. 
Upoštevani so odmiki. 
Idejna zasnova ne presega maksimalne pozidanosti, izkoriščenosti in zadosti faktorju zelenih površin.  
 

 
4. Opis konstrukcijske zasnove 
 
Stavba je zasnovana s prečnim konstrukcijskim rastrom čez več polij (razpon do max. 7,5m), ki zagotavlja 
fleksibilnost prostorov, oz. je omogočila umeščanje različno velikih stanovanj.  
 
Nosilna konstrukcija objekta je klasična armirano betonska konstrukcija. 
 
Glavno nosilno konstrukcijo tvori stenasto skeletna konstrukcija, ki je sestavljena iz prečnih in vzdolžnih 
a.b.sten ter stebrov in nosi medetažne a.b.plošče. 
 
A.B. stene so debeline d  =  20 cm, kvalitete betona C 25/30 in so armirane z RA in MA - S 500. 
 
A.B.plošča nad pritličjem je debeline d  =  25 cm, plošče nad nadstropji pa so debeline d  =  20(25) cm  
A.B.plošče so kvalitete betona C 25/30 in so armirane z RA in MA - S 500. 

Vertikalne povezave tvorijo klasično armirano betonsko stopnišče in dvigalni jašek s stenami debeline d  =  20 
cm in 15 cm, kvalitete betona C 25/30, ki so armirane z RA in MA - S 500. 
 
Temeljenje je na AB temeljni plošči ali pasovnih in točkovnih temeljih, povezanih s temeljnimi gredami. 
Temelji so kvalitete betona C 25/30 in so armirani z RA - S 500. 

Pod temelji je potrebno izvest tamponsko blazino debeline d  =  60 cm (oz. preveritev v GEOMEHANIKI !). 
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5. Opis instalacijske zasnove in požarne varnosti 
 
Priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo: 
Zemljišče za predvideno gradnjo JE komunalno opremljeno. 
Objekt se bo z novimi priključki priključeval na obstoječo javno infrastrukturo. 
 
Spuščen strop je deloma predviden v pritličju; 

 
Razvod za sanitarne in odpadne vode je vertikalen po etažah in horizontalen pod ploščo pritličja. Na fasadni 
steni in v zunanji ureditvi pa se zagotovi priključke za priklop na infrastrukturo. 
 
Žlebovi so vtopljeni v robu napušča in z fasadnimi fertikalami (skrio v sluju fasade) in zalomljeno pod 
nadvisom, odvajajo v talne jaške. 
 
Strojne inštalacije: 
Predvidena je priključitev na javno kanalizacijo. 
Ogrevanje je predvideno z ločenimi plinski kotlički in pripadajočim dimnikom (vsaka enota) in radiatorskim 
sistemom. Hlajenje je predvideno z klimatskimi split napravami, ki so nameščene v prezračevanem podstrešju 
s stojno višino. Predvideno je prisilno prezračevanje v sanitarijah in naravno zračenje preko oken.  
 
Horizontalni razvod instalacij po nadstropjih je v tlakih in v »sanitarnih vertikalah« - 20cm obloga preko AB 
sten. 
 
Priprava sanitarne tople vode je možna v kombinaciji s kolektorji na strehi objekta (JZ). Strojne instalacije in 
energetsko zasnovo objekta se prilagodi lokalnemu energetskemu konceptu (LEK). 
 
Elektro instalacije: 
Energetski prostor je po potrebi možen v prezračevanem podstrešju s stojno višino. Dodaten tehnični prostor 
je predviden ob požarnem izhodu iz stopnišča (pod previsom nadstropja). 
Horizontalni razvod instalacij po nadstropjih je v tlakih in v »sanitarnih vertikalah« - 20cm obloga preko AB 
sten.  
 
Požarna varnost: 
Objekt je deljen na dva sektorja. Evakuacijsko stopnišče z izhodom na prosto v pritličju je ločen sektor, 
preostalo je drugi enoten sektor. Urejene so evakuacijske poti v skladu s pravili požarne stroke. Urejeno je 
požarno javljanje z varnost. razsvetljavo ter notranje omrežje gasilnih aparatov. Požarna varnost je 
zagotovljena preko stopnišča, ki povezuje etaže s požarnim izhodom v pritličju. Odvod dima in toplote poteka 
preko odprtin stopnišča in dvigala. 
Prostor za intervencijsko vozilo je na jugu (križišče), vzhodu (cestišče), severu (dovoz parkingov). 
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(1) - Izračun stanovanjske površine (SIST ISO 9836) z upoštevanjem `uporabne popravljene neto tlorisne površine stanovanj` (po navodilu SSRS - Stanovanjski sklad RS) 

Izračun stanovanjske površine (SIST ISO 9836) - PO ETAŽAH 
z upoštevanjem faktorja redukcije (-f) in `uporabne popravljene neto tlorisne površine stanovanj` 
(po navodilu SSRS - Stanovanjski sklad RS) 

Izračun stanovanjske površine (SIST ISO 9836) - PO STANOVANJSKIH SKLOPIH (STANOVANJA + SHRAMBE,...) 
z upoštevanjem faktorja redukcije (-f) in `uporabne popravljene neto tlorisne površine stanovanj`  
(po navodilu SSRS - Stanovanjski sklad RS) 

št. 
oseb 

povr-
šina 
(m2) 

(-f=0,75) 
`pomožni`  
(shramba 

/loža) 

(-f=0,10) 
`pomožni  

prostor`  
(atrij) 

št. 
oseb 

povr-
šina 
(m2) 

(-f=0,75) 
`pomožni`  
(shramba 

/loža) 

(-f=0,10) 
`pomožni  

prostor`  
(atrij) 

št. 
oseb 

povr-
šina 
(m2) 

(-f=0,75) 
`pomožni`  
(shramba 

/loža) 

(-f=0,10) 
`pomožni  

prostor`  
(atrij) 

SKU- 
PNO 
(m2) 

št. 
oseb 

povr-šina 
(m2) 

(-f=0,75) 
`pomožni`  
(shramba 

/loža) 

(-f=0,10) 
`pomožni  

prostor`  
(atrij) 

SKU- 
PNO 
(m2) 

PRITLIČJE ("popravljena neto" - SSRS) 2. NADSTROPJE ("popravljena neto" - SSRS) stanovanjska površina ("popravljena neto" - SSRS) 960.8 15-M garsonjera I + loža 1 39.60 37.45 

uporabna površina uporabna površina 22-P garsonjera II + atrij 1 32.80 26.50 15-P shramba  2.00 1.50 38.95 

P skupni prostor 41.70 N2 loža (skupna) 3.40 2.55 22-P shramba  2.00 1.50 28.00 16-M garsonjera I 1 31.00 

P čistilec 2.50 8-N2 garsonjera I + loža 1 39.60 37.45 23-P garsonjera II + atrij 1 32.80 26.50 16-P shramba 2.00 1.50 32.50 

P shrambe (24 enot) 54.00 40.50 9-N2 garsonjera I 1 31.00 23-P shramba  2.00 1.50 28.00 17-M garsonjera I 1 31.00 

22-P garsonjera II + atrij 1 32.80 26.50 10-N2 garsonjera I 1 31.00 24-P 1,5-sobno + atrij 1 52.10 41.84 17-P shramba 2.00 1.50 32.50 

23-P garsonjera II + atrij 1 32.80 26.50 11-N2 2-sobno + loža 2 56.20 53.63 24-P shramba  2.00 1.50 43.34 18-M 2-sobno + loža 2 56.20 53.63 

24-P 1,5-sobno + atrij 1 52.10 41.84 12-N2 2-sobno + loža 2 56.20 53.63 1-N1 garsonjera I + loža 1 39.60 37.45 18-P shramba  3.00 2.25 55.88 

komunikacijska površina 13-N2 garsonjera I 1 31.00 1-P shramba  2.00 1.50 38.95 19-M 2-sobno + loža 2 56.20 53.63 

P vhodna niša (loža) 3.20 2.40 14-N2 garsonjera I + loža 1 39.60 37.45 2-N1 garsonjera I 1 31.00 19-P shramba 3.00 2.25 55.88 

P predprostor 6.80 komunikacijska površina 2-P shramba 2.00 1.50 32.50 20-M garsonjera I 1 31.00 

P hodnik 33.90 N1 hodnik 33.70 3-N1 garsonjera I 1 31.00 20-P shramba  2.00 1.50 32.50 

P hodnik (shrambe) 19.40 N1 stopnišče  21.30 3-P shramba 2.00 1.50 32.50 21-M garsonjera I + loža 1 39.60 37.45 

P stopnišče 13.30 N1 bolniško dvigalo 4.10 4-N1 2-sobno + loža 2 56.20 53.63 21-P shramba  2.00 1.50 38.95 

P bolniško dvigalo 4.10 skupaj (-faktor) 9 336.80 P shramba 4 3.00 2.25 55.88 druga uporabna površina ("popravljena neto" - SSRS) 51.85 

P požar.izhod 2.60 5-N1 2-sobno + loža 2 56.20 53.63 P skupni prostor 41.70 

tehnična površina MANSARDA ("popravljena neto" - SSRS) P shramba 4 3.00 2.25 55.88 P čistilec 2.50 

P tehnič.prostor 6.50 uporabna površina 6-N1 garsonjera I 1 31.00 N1 loža (skupna) 3.40 2.55 

skupaj (-faktor) 3 268.54 M loža (skupna) 3.40 2.55 3-P shramba  2.00 1.50 32.50 N2 loža (skupna) 3.40 2.55 

15-M garsonjera I + loža 1 39.60 37.45 7-N1 garsonjera I + loža 1 39.60 37.45 M loža (skupna) 3.40 2.55 

1. NADSTROPJE ("popravljena neto" - SSRS) 16-M garsonjera I 1 31.00 7-P shramba  2.00 1.50 38.95 komunikacijska površina ("popravljena neto" - SSRS) 259.80 

uporabna površina 17-M garsonjera I 1 31.00 8-N2 garsonjera I + loža 1 39.60 37.45 P vhodna niša (loža) 3.20 2.40 

N1 loža (skupna) 3.40 2.55 18-M 2-sobno + loža 2 56.20 53.63 8-P shramba  2.00 1.50 38.95 P predprostor 6.80 

1-N1 garsonjera I + loža 1 39.60 37.45 19-M 2-sobno + loža 2 56.20 53.63 9-N2 garsonjera I 1 31.00 P hodnik 33.90 

2-N1 garsonjera I 1 31.00 20-M garsonjera I 1 31.00 9-P shramba 2.00 1.50 32.50 P hodnik (shrambe) 19.40 

3-N1 garsonjera I 1 31.00 21-M garsonjera I + loža 1 39.60 37.45 10-N2 garsonjera I 1 31.00 P stopnišče 13.30 

4-N1 2-sobno + loža 2 56.20 53.63 komunikacijska površina 10-P shramba 2.00 1.50 32.50 P bolniško dvigalo 4.10 

5-N1 2-sobno + loža 2 56.20 53.63 M hodnik 33.70 11-N2 2-sobno + loža 2 56.20 53.63 P požar.izhod 2.60 

6-N1 garsonjera I 1 31.00 M stopnišče  21.30 11-P shramba  3.00 2.25 55.88 N1 hodnik 33.70 

7-N1 garsonjera I + loža 1 39.60 37.45 M bolniško dvigalo 4.10 12-N2 2-sobno + loža 2 56.20 53.63 N1 stopnišče  21.30 

komunikacijska površina skupaj (-faktor) 9 336.80 12-P shramba 3.00 2.25 55.88 N1 bolniško dvigalo 4.10 

N1 hodnik 33.70 13-N2 garsonjera I 1 31.00 N2 hodnik 33.70 

N1 stopnišče  21.30 POVRŠINE: VSE SKUPAJ 13-P shramba  2.00 1.50 32.50 N2 stopnišče  21.30 

N1 bolniško dvigalo 4.10 uporabna (SIST neto) 1347.00 14-N2 garsonjera I + loža 1 39.60 37.45 N2 bolniško dvigalo 4.10 

skupaj (-faktor) 9 336.80 uporabna (popravljena neto SSRS) 1278.94 14-P shramba  2.00 1.50 38.95 M hodnik 33.70 

brutto (SIST) 1596.00 M stopnišče  21.30 

oseb 30 M bolniško dvigalo 4.10 

tehnična površina ("popravljena neto" - SSRS) 6.50 

P tehnič.prostor 6.50 

KVADRATURE Z.U. (m2) 
zunanja ureditev, skupaj (parking, dovoz, dostopi, zelenice):      1400,00 m2 
- parking (z nadstreškom za smeti) in tlakovana zunanja ureditev:  1023,00 m2 
- zelenica, zasaditve:      377,00 m2 

KVADRATURE: VSE SKUPAJ 

uporabna (SIST neto) 1347.00 

uporabna (popravljena neto 
SSRS) 1278.94 

brutto (SIST) 1596.00 

oseb 30 
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ZAKLJUČNA MISEL (IN OPIS KONCEPTA ARHITEKTURE IN URBANIZMA) 
 
 
 
V idejnem arhitekturnem osnutku IDO(1.5) je preverjena arhitekturna in urbanistična zasnova stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji ob Kidričevi ulici v Rogaški Slatini. 
ODSTRANITVENA DELA: 
Gre za urejanje območja stavbe »bivše glasbene šole«; ta in tudi sosednja manjša eno-stanovanjska hiša se 
odstrani, oz. ruši. Obe stavbi sta dotrajani in nimata bistvene vrednosti (ne v smislu kulturne dediščine, ne v 
ekonomskem smislu). Gre za dostrajani stavbi, ki jih ni ekonomično obnavljati. Obe stavbi sta tudi slabo 
urbanistično umeščeni in predstavljata določeno prepreko v prostoru – kar bo možno pri novi ureditvi reševati z 
nekolikšno razširitvijo te ceste in tudi s sprostitvijo dela ob pritličju v nove stavbe – stavbni previs nadstropja.  
IDEJNA REŠITEV: 
Arhitekturna in urbanistična idejna rešitev ponuja naslednje rešitve: 
- nova stavba ima podoben tlorisni gabarit (dolžina, širina) kot obstoječa »šola«, zato ne posega bistveno v prostor, 
oz. ne posega bistveno v mestni parter (nima neugodnega vpliva na prostor); stavbna hrbtenica oz. os tako ostaja 
v smeri sever-jug; 
- nova stavba se umesti vzporedno, oz. tik do Kidričeve ulice; nekoliko zamaknjeno glede na »staro šolo« (ki se 
ruši); na ta način se optimalno izkoristi parcelo in uredi urbanistične linije v prostoru; 
- okoli pritličja je s cestne strani predviden nadstrešek (oz. stavbni previs zgornjih etaž), kar predstavlja »podaljšek 
pločnika«; to obogati mestni prostor in omogoča prijetnejšo uporabo stavbe ter omogoči ustrezno ureditev 
pločnikov in dostopnih površin, ki so trenutno neustrezne, oz. je urejanje zaradi nezadostnega odmika pritličja 
onemogočeno. 
- nova stavba ima eno etažo več kot »stara šola« (ki se ruši); na ta način se zadosti ekonomičnosti posega, vendar 
brez bistvenega preseganja višin stare stavbe (kota novega slemena je le 1,25m višja od starega). 
- nova stavba ima v pritličju cca. zastekljen večnamenski prostor za oskrbovance, kjer je omogočeno druženje. Ta 
zastekljenost pritličnega vogala in transparentnost pa vpliva tudi na sprostitev »vogala ob krožišču«, oz. na boljšo 
preglednost stika Kidričeve ulice in Strme ceste. Na ta način mestni prostor »boljše diha«. 
- fasade stavbe so oblikovane tako, da je vzdolžna ulična fasada ob cesti brez balkonov (brez sušenja perila, oz. brez 
neestetskih osebnih intervencij), čelni fasadi pa se zaključita z balkoni po celi dolžini (deloma zastrto z lamelami in 
ograjo); 
- stavba upošteva koncept ščitenja kulturne dediščine in bližino »zdraviliškega parka«, glede varovanja in 
ohranjanja kulturne dediščine.   
* Proporc, in vsi gabariti nove stavbe so zelo podobni stari (ki se odstrani/ruši). Zunanjost nove stavbe pa je 
zasnovana tudi tako, da se z materiali in barvo (beige-rumena) in členitvijo vzdolžne fasade ter poudarjenimi 
okenskimi okvirji (srebrno-bela barva), v izgledu približa stari stavbi (ki se odstrani/ruši), v smislu sodobne 
interpretacije klasicistične arhitekture.  
* Frčade so oblikovane ritmično z ostalimi okni, imajo ravne strehe in tako predstavljajo podaljšek poudarjenih 
fasadnih-okenskih okvirjev v nižjih etažah, kar daje stavbi enoten izgled, in je obenem interpretacija 
klasicističnega fasadnega principa . 
* Čelne fasade z balkoni pa so opremljene z vertikalnimi belo-srebrnimi kovinskimi lamelami (ki služijo tudi kot 
konstrukcija za ograjo balkona), tako so balkoni deloma zastrti z vertikalami, ki služijo tudi kot konstrukcija za 
mrežne ograje balkonov; to pa nudi zasebnost uporabnikom in dekorativni estretsko-arhitekturni poseg, ki je 
konstrukcijsko-funkcionalen in se vizuelno navezuje na tradicionalno gradnjo in tudi moderno estetiko; Po teh 
lamelah se vzpenja zelenje (iz balkonskih korit). To predstavlja sodobno interpretacijo klasicističnega 
štukaturnega fasadnega rastlinskega okrasja ali klasicističnih balustrad. 
- vrtni, oz. atrijski ograjeni podaljški stanovanj v pritličju, na zahodu, za zamejevanje od zunanje ureditve koristijo 
podoben princip kot čelne fasade (lamele in mrežno ograjo, kombinirano z zelenjem- vzpenjalkami). 
ZUNANJA UREDITEV: 
Oblikovanje zunanje ureditve sledi topografiji terena in obstoječim prometnimin parcelnim ureditvam. S čim 
manjšimi posegi se poskuša na učinkovit način reševati in nadgrajevati obstoječe stanje. Projekt je umeščen tako, 
da ne posega bistveno v obstoječi prostor, obenem pa nudi nove kvalitete, oz. rešuje nekatere probleme v 
okoliškem prostoru. Zagotovljena je ustrezna ozelenitev s travnatimi terasami s fitnessom na prostem. 
 

Ljubljana, oktober 2020 















I zračun stanovanjske površine (SIST ISO 9836) - PO STANOVANJSKIH SKLOPIH (STANOVANJA + SHRAMBE,...)

z upoštevanjem faktorja redukcije (-f) in `uporabne popravljene neto tlorisne površine stanovanj̀  

(po navodilu SSRS - Stanovanjski sklad RS)

22-P garsonjera II + atrij 1 32.80 26.50

22-P shramba 2.00 1.50 28.00

23-P garsonjera II + atrij 1 32.80 26.50

23-P shramba 2.00 1.50 28.00

24-P 1,5-sobno + atrij 1 52.10 41.84

24-P shramba 2.00 1.50 43.34



Izračun stanovanjske površine (SIST ISO 9836) - PO STANOVANJSKIH SKLOPIH (STANOVANJA + SHRAMBE,...)

z upoštevanjem faktorja redukcije (-f) in `uporabne popravljene neto tlorisne površine stanovanj` 

(po navodilu SSRS - Stanovanjski sklad RS)

1-N1 garsonjera I + loža 1 39,60 37,45

1-P shramba 2,00 1,50 38,95

2-N1 garsonjera I 1 31,00

2-P shramba 2,00 1,50 32,50

3-N1 garsonjera I 1 31,00

3-P shramba 2,00 1,50 32,50

4-N1 2-sobno + loža 2 56,20 53,63

P shramba 4 3,00 2,25 55,88

5-N1 2-sobno + loža 2 56,20 53,63

P shramba 4 3,00 2,25 55,88

6-N1 garsonjera I 1 31,00

3-P shramba 2,00 1,50 32,50

7-N1 garsonjera I + loža 1 39,60 37,45

7-P shramba 2,00 1,50 38,95



Izračun stanovanjske površine (SIST ISO 9836) - PO STANOVANJSKIH SKLOPIH (STANOVANJA + SHRAMBE,...)

z upoštevanjem faktorja redukcije (-f) in `uporabne popravljene neto tlorisne površine stanovanj` 

(po navodilu SSRS - Stanovanjski sklad RS)

8-N2 garsonjera I + loža 1 39,60 37,45

8-P shramba 2,00 1,50 38,95

9-N2 garsonjera I 1 31,00

9-P shramba 2,00 1,50 32,50

10-N2 garsonjera I 1 31,00

10-P shramba 2,00 1,50 32,50

11-N2 2-sobno + loža 2 56,20 53,63

11-P shramba 3,00 2,25 55,88

12-N2 2-sobno + loža 2 56,20 53,63

12-P shramba 3,00 2,25 55,88

13-N2 garsonjera I 1 31,00

13-P shramba 2,00 1,50 32,50

14-N2 garsonjera I + loža 1 39,60 37,45

14-P shramba 2,00 1,50 38,95



Izračun stanovanjske površine (SIST ISO 9836) - PO STANOVANJSKIH SKLOPIH (STANOVANJA + SHRAMBE,...)

z upoštevanjem faktorja redukcije (-f) in `uporabne popravljene neto tlorisne površine stanovanj` 

(po navodilu SSRS - Stanovanjski sklad RS)

15-M garsonjera I + loža 1 39,60 37,45

15-P shramba 2,00 1,50 38,95

16-M garsonjera I 1 31,00

16-P shramba 2,00 1,50 32,50

17-M garsonjera I 1 31,00

17-P shramba 2,00 1,50 32,50

18-M 2-sobno + loža 2 56,20 53,63

18-P shramba 3,00 2,25 55,88

19-M 2-sobno + loža 2 56,20 53,63

19-P shramba 3,00 2,25 55,88

20-M garsonjera I 1 31,00

20-P shramba 2,00 1,50 32,50

21-M garsonjera I + loža 1 39,60 37,45

21-P shramba 2,00 1,50 38,95






























