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OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI 
 

LASTNIK IN NAROČNIK:   
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

(nadalje: MONG) 
LOKACIJA/IME OBJEKTA:  

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
Nepremična stavbna dediščina EŠD 299440 Nova Gorica – Občinska stavba 
parcela št.: 672/1, k.o. Nova Gorica, stavba 353  

 Etažnost objekta: P + 4 

Slika 1; ORTOFOTO POSNETEK STAVBE IN OKOLICE, vir: PISO 

SREDSTVA  

Sredstva za izvedbo investicije so zagotovljena v proračunu MONG, NRP OB084-
13-0139, Energetska prenova nepremične kulturne dediščine – Mestna hiša, konto 
06035. 

VODSTVENA STRUKTURA 

VODJA PROJEKTA: Mitja Pekeč univ.dipl.inž.arh., Strokovni sodelavec za investicije 
KONTAKT: tel.: + 386 (5) 335 01 06, mob.: + 386 (0) 41 753 106, e-pošta: 
mitja.pekec@nova-gorica.si 

ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA: dr. Klemen Miklavič, župan MONG 

PREDVIDEN ROK IZVEDBE 

jan 2022 – december 2022 

 

 

 



 

OPIS OBJEKTA, TEHNIČNO POROČILO 
 

ZGODOVINA IN ŠIRŠI ORIS  

Nepremična stavbna dediščina z EŠD 299440 Nova Gorica – Občinska stavba (1949-
1953) je prva večnamenska javna stavba v novozgrajenem mestu Nova Gorica in 
dolgo časa edini upravno-političen ter kulturno-družabni center novega mesta in 
je eden izmed prvih povojnih realiziranih del arhitekta Vinka Glanza, ki je bil eden 
vodilnih projektantov državnih in republiških projektov v Jugoslaviji. Občinska 
stavba je kot celostna arhitekturna in likovna stvaritev eden izmed bolj pomembnih 
arhitekturnih del slovenskega povojnega modernizma, ki je vse do danes ohranil 
avtentično avtorsko izvedeno podobo zunanjosti in notranjosti. 

 

 

Slika 2; GRADNJA UPRAVNE STAVBE, vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije  

Občinska stavba predstavlja dominanto Trga Edvarda Kardelja, s nepozidanim 
trgom pred njo sta simbola nastajajočega mesta ob meji in sta sestavni del 
urbanistične zasnove Nove Gorice, ki jo je med letoma 1947 in 1951 zasnoval 
Edvard Ravnikar.  

VREDNOTA STAVBE 

Vrednoto stavbe predstavlja skrbno načrtovana stavbna in notranja oprema, ki se 
v notranjosti razlikuje glede na pomen in namembnost posameznih prostorov, 
vključujoč stavbno pohištvo, ter bogato likovno oprema (bronasti kipi Borisa Kalina, 
talni mozaiki po zasnovi Toneta Žnidaršiča in freske Slavka Pengova).  

STAVBA DANES 

V stavbi je danes sedež MONG, ter prostori državne uprave (Upravna enota, 
inšpekcijske službe, Ajpes, ter podobno). Lastnik objekta je v celoti MONG.   

Do danes je zunanjost in notranjost stavbe doživela le malo sprememb, predvsem 
iz naslova  dotrajanosti (menjava strehe, zamenjava notranje opreme in podobno), 
ter posodobitve iz namena funkcionalne izrabe prostorov.  



 

Obstoječ objekt ima od svojega nastanka l.1953, vgrajena trodelna dvojna 
kasetirana okna z enojno zasteklitvijo, ki so mestoma dotrajana do njihove 
neuporabnosti, večinoma so ukrivljena in nefunkcionalna, kar med drugim 
povzroča velike toplotne izgube, ter zaščito pred vetrom, dežjem in hrupom. Zato 
je iz tega naslova sprejemljivo prvotna (zgodovinska) okna zamenjati v celoti, saj 
ocena stanja pokaže nesmotrnost obnove. 

Nepremična stavbna dediščina je v postopku razglasitve v spomenik lokalnega 
pomena, ter se jo kot tako (že) obravnava. 

 

 

 

Slika 3; UPRAVNA STAVBA danes – glavno pročelje 

 

ZAHTEVE NAROČNIKA 
SPLOŠNO: 

Osnovno načelo zamenjave stavbnega pohištva je, da se novo stavbno pohištvo po 
navodilu ZVKDS čimbolj približa obliki originala, po predmetu iz časa nastanka 
objekta. Pri določitvi dimenzij konstrukcije velja načelo, da se bodo kot bolj 
ustrezne obravnavale rešitve s čim tanjšimi lesenimi (oz. čimbolj obstoječim 
dimenzijsko oz. v vseh detajlih podobni) elementih. 

Postopek menjave stavbnega pohištva vključuje: 

• Demontaža obstoječega stavbnega pohištva in odvoz na deponijo 



 

• Priprava gradbene osnove za montažo novega pohištva 

• Vgradnja novega stavbnega pohištva 

• Vzpostavitev stanja v območju vgrajevanja pohištva v prvotno stanje 

Med deli bo naročnik izvajal nadzor nad deli oz. bo za slednje imenoval 
pooblaščenca. 

ZAHTEVE NAROČNIKA (iz sistema IZVEDBE_splošno):  

Naročnik želi zamenjati del stavbnega pohištva na nepremični stavbni dediščini z 
EŠD 299440 Nova Gorica – Občinska stavba, na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica. 

 

 

Slika 4; Lokacija glavne stavbe 

Predmet izvedbe je zamenjava stavbnega pohištva – oken in vrat v fasadnem ovoju 
na glavni stavbi (glej foto; lokacija glavne stavbe), v katerem so pretežno pisarniški 
prostori, od zgoraj navzdol, pričenši na S delu stavbe, kjer je stavbno pohištvo 
najbolj dotrajano.  

 

PREDVIDEN OKVIR DEL: 

 kom. O/V tip nadstropje lokacija 

 2 OKNO ENOJNO PRIT WC 

      

 16 OKNA DVOJNO PRIT S FASADA 

      

 
3 OKNA DVOJNO I.NAD 

STEKLENA 
DVORANA 

      

 40 OKNA DVOJNO I.NAD S IN J FASADA 

      

 2 OKNA ENOJNO I.NAD WC 

      

 21 OKNA ENOJNO IV.NAD S FASADA 

      



 

 21 OKNA ENOJNO II.NAD S FASADA 

      

 24 OKNA ENOJNO II.NAD S FASADA 
 

     

 21 OKNA ENOJNO III.NAD S FASADA 

      

 27 OKNA ENOJNO III.NAD J FASADA 

      

 27 OKNA ENOJNO IV.NAD J FASADA 

      

 8 VRATA  RAZLIČNE V IN Z FASADA 

   
 

  

VSOTA: 145   ENOJNA  

 59   DVOJNA  
 

 8   VRAT   

       

Mikrolokacije potrebnih posegov je označena v prilogah. Fizičen dostop menjave 
stavbnega pohištva bo potekala iz notranjosti objekta, po kampadah (npr. po 3 - 5 
pisarn naenkrat) oz. po dogovoru med naročnikom in izvajalcem. Naročnik bo 
izvajalcu postopoma omogočil dostop do mikrolokacije posameznih pisarn dela oz. 
predmetnega stavbnega pohištva. Izvajalec mora pred demontažo izvesti zaščito 
vsega inventarja (prekritje miz, omar, podobno), ostranitev in / ali zaščita ostalega 
tangiranega (npr. poda, sten, rešetk klimatov oz. ostalega inventarja v neposredni 
bližini del). Po končanih delih je potrebno prostor počistit, da ustreza vnosu 
pohištva. Po končani vgradnji je predvidena mavčna bandaža in glajenje, ter 
pleskarka obdelava celotne stene v kateri stoji posamezno okno.  

ZAHTEVE NAROČNIKA (iz sistema certifikatov, oblikovanja, materialov, 
podobno):  
 

SPLOŠNO: 

Izvajalec za sistem stavbnega pohištva oz. osnovni material – les v ponudbi 
naročniku preda: 

- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevoop1, ali  
- certifikat FSC op2 (upoštevanje načela trajnosti) ali PEFC op3 (sistem 

sledljivosti lesa od gozda pa do končnega proizvoda), zadnjega v 
skrbniški verigi lesa, ali 

Op: 

1. Ves les, ki se uporabi v pohištvu, ki se dobavi v okviru naročila, mora biti pridobljen 
zakonito v skladu z Uredbo (EU) št. 995/2010.  

2. FSC (angl. Forest Stewardship Council) je samostojna, nevladna, neprofitna 
organizacija, ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o 
tem na http://www.fsc.org/.  

http://www.fsc.org/


 

3. PEFC (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program 
za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem 
nahttp://www.pefc.org/internet/html/.  

Zunanje pohištvo, izdelano iz lesa, ki:  

- je uvrščeno v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s 
standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti 
obdelan z zaščitnimi sredstvi oziroma biocidnimi pripravki, ali  

- ni uvrščeno v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s 
standardom SIST EN 350- 2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti 
obdelan s snovmi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih 
opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki 
ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:  
o H351 (Sum povzročitve raka),  
o H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z 

dihanjem pri vdihavanju),  
o H350 (Lahko povzroči raka),  
o H340 (Lahko povzroči genske okvare),  
o H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju), 
o H360F (Lahko škodi plodnosti),  
o H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),  
o H361f (Sum škodljivosti za plodnost),  
o H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),  
o H341 (Sum povzročitve genskih okvar). 

Ves les mora biti zaščiten pred delovanjem gliv, kitan in lakiran v tonu RAL 
(slonokoščen ton), ter skladen s kulturno varstvenimi pogoji in zahtevami ZVKDS 
OE Nova Gorica. Če je predviden lesen odkapni nos naj bo izdatno odporen na 
vremenske pogoje (poseben les ali pločevina v predpisanem RAL-u). 

Doba garantiranja na okna in vrata mora biti minimalno 5 let (funkcionalnost in 
korozija okovja in žaluzije, konstrukcija, les, tesnila, funkcionalnost).  

Doba garantiranja na lak in sistem nanosa laka - barve mora biti najmanj 5 let (UV 
zaščita, obstojnost barve) vse dokazljivo s certifikatom ob podaji ponudbe. Sistem 
lakiranja mora biti certificiran, ter pred izvedbo montaže dokazljiv. 

Ral montaža po navodilu ZVKDS ni zahtevana, zahteva naročnika je vgradnja 
stavbnega pohištva s predstisnjenim (ekpanzijskim) trakom – tesnenje na zunanji 
strani,  kot "zunanji" ekspanzijski trak pri izvedbi RAL montaže.  Trak "pokriva" 
(zunanjo) od treh con RAL vgradnje in je mora biti testiran na 600 Pa v skladu s 
tehničnim listom. 

Za konstrukcijo okvirja (OKNA / VRAT / KRILA) se uporabi smrekov lesa, I. kvalitete 
(ali enakovredno). Notranje krilo posameznega okna je predvideno iz smrekovega 
lesa, I. kvalitete (ali enakovredno).  



 

Vrata in okna imajo predvideno trojno zasteklitev, ter kompletno stavno okovje 
(vodila, kljuke, ključavnica), po vzoru obstoječih. Vsi detajli se smiselno prilagodijo 
obstoječemu stanju. 

Naročnik lahko med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.  

OP. V prilogah in tekstih so izpisane in izrisane dimenzije lesenih elementov 
konstrukcije oken le informativne, vsak ponudnik oziroma izvajalec mora izvršiti 
meritev obstoječega in svoje dimenzioniranje, ter detajle; za izvedbo 
konstrukcijskih elementov in sistema bo potrebno podati ustrezna dokazila, ter 
garancije ustreznosti, funkcionalnosti in trajnosti! 

OKNA: 

Vsa okna, ki se menjajo so načeloma kasetirana in trokrilna z fiksnim srednjim 
krilom, ki je rahlo ekscentrično glede na stranki krili. Zunanje krilo naj ima trojno 
zasteklitev, ob pogoju, da se geometrija konstrukcije okenskih kril čim bolj približa 
originalni geometriji. Kjer zahtevano (glej priloge) se izvede notranje okensko krilo 
izvede in sicer s enojno zasteklitvijo z prezračevalno odprtino, ki onemogoča 
rosenje. Nad zunanjimi krili se predvidi ALU žaluzije na način kot obstoječe. Na vseh 
oknih se predvidi kompletno stavbno okovje (vodila, kljuke), po vzoru obstoječih 
(olive in pol-olive). 

Označbe: 
- Okno pisarne – 01, O1a in O1a/D (označba okna s rešetko na fasadni strani 
– rešetka ni predmet obdelave)  
- ločimo med dvojnim in enojnim škatlastim trodelnim oknom, oboje z ALU 
žaluzijo in vodilom (oboje v barvi po zahtevi ZVKDS) 
- Trodelno okno – srednji del fiksen, stranska dela odpiranje »na kip« in 
klasično 
 
Dodatno: 
- v kolikor so na oknu predvidena notranja krila se stranski krili odpirajo 
klasično in na kip, srednje krilo je fiksno, na notranjem profilu naj bo vgrajena 
rega za preprečitev kondenzne površine na notranjem steklu (z ustreznim 
izračunom menjave zraka v notranjosti »škatle«) 
- dim.: 160 x 176 cm   
- kos: 145 enojnih in 59 dvojnih oken 
 

VRATA: 
 
Označba: 
- Vrata – S2 
- dim.: 295 x 310 cm   
- kos: 8 kom  
 
Dodatno: 



 

- Glej posnetek stanja; detajli se smiselno prilagodijo predvidenim okenskim 
in dejanskemu stanju. 
 
OBDELAVA ŠPALET, PROFILACIJ, OKENSKIH POLIC (zunanja stan objekta): 
Po odstranitvi okenskega okvirja in pred vgradnjo novega okna je potrebno 
pristopiti k izravnavi špalet, ter restavratorski domodelaciji poškodovanih 
fasadnih pasov okoli oken (teraco okenske police, zunanja profilacija v teranovi 
okrog oken na fasadah, vključno z okenskimi špaletami v teranovi), skladno z 
navodili naročnika, kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS in POROČILOM 
NARAVOSLOVNIH PREISKAV - Nova Gorica - Občinska palača, EŠD 29940, 
Ljubljana, januar 2021, izdelal ZVKDS, Center za konservatorstvo, 
RESTAVRATORSKI CENTER SLOVENIJE (dodatno v prilogi). 
 
    
Kitanje manjših poškodbe ometa se izvede z apneno malto tonsko in teksturno 
prilagojeno originalni površini. Lokalno tonsko izenačevanje neenakomernih 
originalnih površin se izvede z redkim apnenim beležem.  
Okenske police v teraco izvedbi se previdno očisti s čistilom za kamen in vodo s 
kontroliranim pritiskom ali vodno paro ali mikropeskanje. Kitanje poškodb in 
razpok z istim materialom, barvi in strukturi, tako da bo površinska 
obdelava identična originalu. 
Originalne okenske špalete na zunanji fasadi izvedene v teranovi se v čim večji meri 
ohranja in sanira.  Poškodovani omet se očisti, utrdi in dopolni z novim. Nov 
teranova omet mora biti po materialu, strukturi, končni obdelavi in barvi enak 
originalu. 
 
OBDELAVA (notranja stan): 
Po končani montaži se po potrebi iz notranje strani predvidi zaključevanje kot 
obstoječe (kitanje, akrilni prepremaz in beljenje (2x), predvsem delov sten, ki 
poškodovani. 

 
ZAHTEVE NAROČNIKA (iz razpisa EKOSKLADA RS) 

Stavbno pohištvo naj bo izdelano in vgrajeno na način, da njegova geometrija 
posnema obstoječo, ter se staplja s kompozicijskimi lastnostmi stavbe, vendar 
sočasno zagotavlja standardne gradbeno fizikalne rešitve, ki izhajajo iz sodobnega 
pojmovanja rabe in racionalne porabe energije. Slednje vključuje vse pogoje, ki 
izhajajo iz razpisa za pridobitev subvencij EKO SKLADA, imenovana Subvencija 
82FS-PO20 (po viru:  https://ekosklad.si/public/javni-sektor/pridobite-
spodbudo/seznam-spodbud/zunanje-stavbno-pohitvo/zunanje-stavbno-pohistvo-
subvencija-2), vključujoč pogoje KVP ZVKDS. 

Izvajalec mora kot prilogo vlogi za sredstva EKO SKLAD-a predvideti podajo 
ustrezno Izjavo o lastnostih za okna in vhodna vrata, skladna z Uredbo (EU) št. 
305/2011 za trženje gradbenih proizvodov, ki mora vsebovati tudi vrednost 
toplotne prehodnosti (Uw oziroma Ud) in poročilo o tipskem preizkusu za lesena 
okna, ki bodo vgrajena, skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter 
dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti 
razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in 

https://ekosklad.si/public/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/zunanje-stavbno-pohitvo/zunanje-stavbno-pohistvo-subvencija-2
https://ekosklad.si/public/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/zunanje-stavbno-pohitvo/zunanje-stavbno-pohistvo-subvencija-2
https://ekosklad.si/public/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/zunanje-stavbno-pohitvo/zunanje-stavbno-pohistvo-subvencija-2


 

profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in 
geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani izbranega 
preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene 
proizvode, če leseno okno še ni navedeno na informativnem seznamu, objavljenem 
na spletni strani www.ekosklad.si. 

ZAHTEVE NAROČNIKA (iz KULTURNOVARSTVENIH USMERITEV in dodatnih 
USMERITEV; nadalje KVP) 
V fazi priprave osnov za izvedbo javnega razpisa so bili pridobljeni kulturno 
varstveni pogoji s št. 35106 – 0376-2/2018-KSdB-K iz dne 19.6.2020 in dodatno 
USMERITEV - menjava zunanjega stavbnega pohištva – oken na pisarniškem delu 
objekta Mestne občine Nova Gorica, na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica, Nova Gorica – Občinska palača EŠD 299440 s št: 35106 – 0376- 
7/2020-KdB/K, iz dne 3.2.2021 (nadalje; KVP) in so del razpisne dokumentacije.  

Nad deli bo ZVKDS OE Nova Gorica izvajal konservatorski nadzor.  

Načini obnove fasadnega dela, okenske police so opredeljeni v KVP-jih (materiali, 
RAL, ipd.), na vse vzorce pa (bo med izvedbo) potrebno pridobiti potrditev 
odgovornega konservatorja ZVKDS, OE Nova Gorica. Kar se tiče obdelave špalet, 
notranjih površin bodo (v kolikor bo potrebno) natančna navodila podana v času 
uvedbe v delo, oz. ob izvedbi konservatorskega nadzora iz strani ZVKDS, ter 
skladna s POROČILOM NARAVOSLOVNIH PREISKAV - Nova Gorica - Občinska 
palača, EŠD 29940, Ljubljana, januar 2021, izdelal ZVKDS, Center za 
konservatorstvo, RESTAVRATORSKI CENTER SLOVENIJE (dodatno v prilogi).  

Demontaža obstoječih oken se izvaja pazljivo, da ne pride do večjih poškodb 
obstoječe konstrukcije in finalnih obdelav (zunanjih in notranjih obstoječih 
profilacij, ometov, podobno). 

Vsi ostali pogoji morajo biti upoštevani, kakor je navedeno v KVP (in ob izvedbi 
konservatorskega nadzora) ZVKDS. 

Nova okna morajo povzeti obliko (z vsemi detalji, profiliranimi letvicami ipd.), 
material in barvo prvotnih oken.  
 
Pred oddajo ponudbe naročniku je potrebno: 
- izdelati shemo obstoječega tipa oken in vrat, ter arhitekturni posnetek 
osnovnega tipa okna na stavbi v merilu 1:10 s prečnimi in vzdolžnimi prerezi. 
Posnetek mora vsebovati izrise vseh detajlov v merilu 1:1 (npr. sredinska pripira, 
okrasne zaključne letvice, odkapni rob, profilacije, mikrolokacije in izgled nasadil in 
preostalega okovja oz. kljuke); 
- izdelati arhitekturni predlog (delavniški načrt) osnovnega tipa okna in vrat 
na stavbi v merilu 1:10 s prečnimi in vzdolžnimi prerezi. Predlog mora vsebovati 
izrise vseh detajlov v merilu 1:1 (npr. sredinska pripira, okrasne zaključne letvice, 
odkapni rob, profilacije, mikrolokacije in izgled nasadil in preostalega okovja oz. 
kljuke). Izvajalec za namen potrditve lahko pripravi tudi prototip. 
 

http://www.ekosklad.si/


 

S shemo obstoječega (ali predlogom oz. vzorcem) mora ponudnik od pristojne 
ZVKDS pridobiti potrjeno izjavo (vzorec IZJAVA O SKLADNOSTI NAČRTA 
STAVBNEGA POHIŠTVA, ki je ponudbi podana kot obvezna priloga) o ustreznosti 
rešitev. 
 
Za izdajo slednje se ponudnik obrne na ZVKDS OE NG: 
gsp. Katja Kosič, Konservator arhitekt 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica 

Tel.: 05/ 33 08 458 

Mob.: 031/ 237 629 

E-pošta: katja.kosic@zvkds.si 

 

Po naročnikovi potrditvi ustreznosti ponudbe bo izbrani izvajalec napoten na 

ZVKDS po soglasje. 

Pred pričetkom vgradnje mora izvajalec izdelati vzorec (novo)predvidenega okna; 
prototip, ki se ga vgradi, potrdi ga pristojna služba ZVKDS. 
 

OSNOVE ZA INVESTICIJO 
 

PRIČAKOVANI REZULTATI 
Naročnik namerava v l.2022 menjati vse zunanje stavbno pohištvo, ter s slednjim 
izboljšati energetski standard na objektu kulturne dediščine. 

 
USMERITVE GLEDE DETAJLOV 

Vsi detajli morajo biti predvideni (projektirani) in izvedeni tako, da omogočajo 
varno uporabo, ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje.  

SOGLASJA  

Pred oddajo ponudbe naročniku je potrebno za predvideno rešitev pridobiti 
soglasje ZVKDS OE Nova Goric, Delpinova 16, Nova Gorica. 

UPORABLJENA ZAKONODAJA 
Pri gradnji – vzdrževalnih delih je potrebno upoštevati vsa v RS veljavna zakonska 
določila, ki se nanašajo na graditev objektov, še zlasti pa: 
-  Gradbeni zakon (Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 

64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3), 
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na 
delovnih mestih (Ur.l.RS št. 89/1999, 39/2005), 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS, št. 
34/08), 
- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. 
RS, št. 21/11), 

mailto:katja.kosic@zvkds.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507


 

-  drugi področni predpisi, ki se nanašajo na obravnavano gradnjo. 
 

ZAHTEVE ZA VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE  

Potrebno je predvideti rešitve, ki bodo ves čas trajanja ukrepa omogočale 
ekonomsko upravičeno trajno vzdrževanje le-tega. Rešitve morajo prednostno 
zagotavljati čim nižje vzdrževalne stroške, s poudarkom na energetski varčnosti in 
ekološki sprejemljivosti izbranih vgrajenih materialov. Izvajalec mora pred 
primopredajo naročniku predati navodila za vzdrževanje. 

UREDITEV GRADBIŠČA, ostalo 

V strošku izvajalca je potrebno predvideti ureditev in izpeljavo gradbišča 
(predvideno na parceli naročnika, glej foto), ter NNGO za zagotavljanje ustreznega 
ravnanja z odpadki in vse ostalo potrebno za varno zakonsko predpisano izvedbo 
obrtniških del. Vsa tehnologija potrebna za odstranitev, vgradnjo, dostopi, prevozi, 
manipulacije, vertikalnih premikov, ter podobno, predstavlja strošek izvajalca in je 
del ponudbe. 

 

 

Slika 5; Lokacija začasne deponije 

VAROVANJE OBJEKTA IN OKOLICE 

Menjava stavbnega pohištva naj bo predvidena in izvedena tako, da ne bo ogrožala 
higiene ali zdravja oseb v okolici. Upoštevani naj bodo veljavni predpisi s področja 
higienske in zdravstvene zaščite ter varstva okolja. Gradnja naj ne predstavlja 
nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod ter da bo omogočena njena varna 
uporaba.  

Če potrebno bo izvajalec izdelal in predal varnostni načrt.  

FAZNOST 

Operativno se izvedbo predvidi tako, da je možna realizacija demontaže, 
gradbenega dela, vgradnja in obrtniški del – zaključevanje v venem koraku, kar 
predstavlja  funkcionalno zaključeno celoto, ter osnovo za obračun.  

NALOGE INVESTITORJA 
Investitor bo pred pričetkom izvajanja zagotovil: 
- prost dostop do objekta 
- začasno deponijo ob objektu  



 

- koordinatorja pri delu (v primeru več izvajalcev) 
- pooblaščenega nadzornika oz. pooblaščenca 
- prijavo delovišča pri inšpekciji 
- ostalo po dogovoru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO MATERIAL 
 

Zunanjost objekta – poškodbe šplalet, pogled 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRILOGE 

 List 1_posnetek objekta.pdf _Tloris pritličja  List 1 

 List 2_posnetek objekta.pdf _Tloris 1. nadstropja List 2 

 List 3_posnetek objekta.pdf _Tloris 2. nadstropja  List 3 

 List 4_posnetek objekta.pdf _Tloris 3. nadstropja  List 4 

 List 5_posnetek objekta.pdf _Tloris 4. nadstropja  List 5 

 List 6_posnetek objekta.pdf _Severna in južna fasada  List 6 

 List 7_posnetek objekta.pdf _Vzhodna in zahodna fasada   List 7 

 List 8_shema obst okna_det.pdf _ detajl List 8 

 List 9_shema okna _ vrata.pdf _Shema obstoječih oken in vrat List 9 

 
Kulturnovarstveni pogoji s št. 35106 – 0376-2/2018-KSdB-K iz dne 
19.6.2020 (.pdf) 

 

 

USMERITEV - menjava zunanjega stavbnega pohištva – oken na 
pisarniškem delu objekta Mestne občine Nova Gorica, na naslovu 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Nova Gorica – Občinska 
palača EŠD 299440 s št: 35106 – 0376- 7/2020-KdB/K, iz dne 
3.2.2021 (.pdf) 

 

 
POROČILO NARAVOSLOVNIH PREISKAV - Nova Gorica - Občinska 
palača, EŠD 29940, Ljubljana, januar 2021, izdelal ZVKDS, Center za 
konservatorstvo, RESTAVRATORSKI CENTER SLOVENIJE (.pdf) 

 

 IZJAVA O SKLADNOSTI NAČRTA STAVBNEGA POHIŠTVA (.pdf)  

 detalj_foto.zip (fotografije detajlov)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


