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1. SPLOŠNA IZHODIŠČA   

1.1  Predmet projekta 

Predmet projekta, ki ga opredeljuje projektna naloga: 
Sanacija / rekonstrukcija stavbe Osnovne šole Milojke štrukelj v Novi Gorici. 
 
V sklopu izvedbe celotnega projekta mora biti zajeto: 
 - Kompletna izdelava projektne dokumentacije in sodelovanje pri razpisu za sanacijo - v kolikor se izkaže kot 
potrebno, rekonstrukcijo obstoječe šole, s  pridobitvijo gradbenega dovoljenja ter izvedbo projektantskega 
nadzora pri gradnji.  

1.2  Obseg projektne naloge: 

Projektna naloga se nanaša na izdelavo projektne in tehnične dokumentacije ter spremljajoče postopke v 
naslednjem obsegu: 
IDZ – idejno zasnovo  
IDP – idejni projekt 
PGD – projekt za gradbeno dovoljenje  v kolikor bo za predvidene posege to potrebno 
PZI – projekt za izvedbo 
vključno s pridobitvijo vseh projektnih pogojev in soglasij ter eventuelno pravnomočnega gradbenega dovoljenja, 
če bi bilo to potrebno ter izvedbo vseh drugih del in storitev skladno z vsebino projektne naloge. 
 
Druga dela in storitve skladno z vsebino projektne naloge: 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana za celotno investicijo in predvideva vse rešitve na način, da se 
zagotavlja sodelovanje projektantske skupine v postopkih usklajevanja soglasij pristojnih služb varovanja naravne 
in kulturne dediščine, služb javne komunalne infrastrukture in drugih aktivnih udeležencev pri pripravi projektne 
dokumentacije. 

Projektantska skupina mora zagotavljati strokovno podporo pri pripravi in objavi razpisa za izvedbo. 

1.3 Opredelitev faznosti gradnje oz. izvedbe del sanacije 

Projektne rešitve morajo glede na arhitekturne in funkcionalne rešitve predvsem pa samega načina izvedbe 
upoštevati faznost gradnje - izvedbe v skladu z zahtevami investitorja in napotki uporabnika glede načina in 
časa rabe objekta ter možnosti ločevanja posameznih sklopov objekta. 

Faznost se opredeli v že v idejni zasnovi ter se kot slednja upošteva pri pripravi (PGD in) PZI, z vsemi ukrepi za 
zagotavljanje pridobitve uporabnega dovoljenja za posamezno fazo. 

Faznost določa oz. mora le-ta biti usklajena z načinom in urniki uporabe objekta hkrati pa mora biti omogočena  
tudi s tehničnimi možnostmi izvajanja del. V čimvečji meri je izvedbe  potrebno predvideti v času šolskih počitnic. 

Faznost izvedbe sanacije posameznih delov omejuje predvsem izvedba instalacij – ki so, tako strojne kot 
električne potrebne zamenjave v celoti. 

Predvidoma bi kot prva faza moral biti izveden povezovalni trakt s kuhinjo, jedilnico in administrativnimi prostori z 
navezavo na kotlovnico ter ureditvijo osnovnih priklopov instalacij, nato pa slediti del z učilnicami, razdeljen tako, 
da bo omogočal vsaj v delu šole izvajanje pouka. 

Možno bi bilo tudi izvajanje “samostojnih” sanacij posameznih delov oboda šole, ki z instalacijskimi vodi ni 
direktno tangiran. 

 



Tako bi predvidoma bila možna “samostojna”sanacija 
-  oboda južnega dela z učilnicami in sicer tako strehe kot fasade 
-  obod fasade prizidka s knjižnico v atriju 
-  objekta na Delpinovi ulici 
-  gradbeno bi sicer bila možna izvedba sanitarnih blokov, vendar pa bi moral biti že omogočen   priklop 

vodov in instalacij 

Možnost  faznosti izvedbe bo morala biti opredeljena že v idejni zasnovi. 

 



2.  URBANISTIČNA in PROJEKTNA  IZHODIŠČA   

PODATKI O ZAVEZAJOČIH PROSTORSKIH POGOJIH, POGOJIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  
TER IZDELANIH STROKOVNIH PODLAGAH  

 
2.1 Lokacija objekta: 
 
Parcele št.: 657/22,  657/25, 657/26,  657/49, 657/54,  657/55, 657/56,  vse k.o. Nova Gorica 
Lastništvo:  Mestna občina Nova Gorica,  

- z izjemo objekta na parceli št. 657/25 ki je v lasti vsakokratnih etažnih lastnikov,  
- ter delom na parceli št. 657/54 kjer je z načrtom etažne lastnine  v 1.nadstropju določena 

tudi površina učilnic, kabineta  
opomba: meja med parcelami v lasti MONGa in parcelo gimnazije, št. 657/57, v lasti RS, je v fazi 
dogovarjanja med lastniki! 

Oznaka EUP: NG 56 / 02 
 

 
 
 2.2  Navedba veljavnega prostorskega akta za obravnavano območje 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 
 (Ur. list RS, št. 95/2012 
- Odlok o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 
 (Uradni list RS, št. 10/14) in 
- Odlok o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine NovaGorica 
 (Uradni list RS, št. 35/14). 
 
Prostorski ureditveni pogoji: 

Osnovna namenska raba prostora:  C območja centralnih dejavnosti 
Podrobnejša namenska raba prostora:  CD druga območja centralnih dejavnosti 
Členitev podrobne namenske rabe prostora: CDi dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa 
 
FZ 0,5;  
FJP 0,4;  
FI 2,5;  
FP 5,0  



Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. Dovoljena gradnja objektov za potrebe šolskega programa z 
dopolnilnimi dejavnostmi. Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2. 

2.3 Zahteve, ki izhajajo iz določil, podanih v prostorskih aktih 
 
46. člen  (oblikovanje objektov) 
(1) Vsi objekti in prostorske ureditve morajo spoštovati kvaliteto naravnega in grajenega kulturnega prostora ter morajo biti 
oblikovani po načelih dobre arhitekturne prakse. 
 (2) Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je potrebno zagotoviti oblikovno skladnost dozidanega ali nadzidanega 
objekta z obstoječim objektom.  
(3) Pri vzdrževalnih delih in drugih posegih na obstoječih javnih stavbah ter objektih kolektivne stanovanjske gradnje je 
potrebno upoštevati naslednja pravila:  
– pri obnovi fasad je potrebno upoštevati barvo, ki je določena z gradbenim dovoljenjem za stavbo;  
– dopustna je zamenjava oken in vrat v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju 
za stavbo;  
– če barva fasade, velikost, oblika in barva oken in vrat v gradbenem dovoljenju niso bile določene, je potrebno upoštevati 
prvotno barvo fasade, velikost, obliko in barvo oken in vrat, spremenijo se lahko le s soglasjem občinske službe, pristojne za 
urejanje prostora;  
– na fasadi objekta niso dopustne nove odprtine (okna ali vrata);  
– na podlagi risb fasad iz načrta arhitekture za celotno stavbo so dopustne tudi zasteklitve balkonov, postavitve senčil in 
klimatskih naprav, vendar le s soglasjem občinske službe, pristojne za urejanje prostora.  
(4) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov; namestitev klimatskih naprav ne sme imeti 
motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode).  
(5) Elektro omarice, omarice plinskih, telekomunikacijskih in drugih tehničnih napeljav je potrebno namestiti tako, da so javno 
dostopne in da praviloma niso na uličnih fasadah objektov. 
 
47. člen  (velikost, urejanje in oblikovanje javnih odprtih površin) 
(1) Znotraj urbanih naselij je treba zagotoviti ustrezno količino zelenih (Z) in drugih javnih odprtih površin (FJP).  
(5) Na območju naselja naj se drevesna vegetacija v čim večji meri ohranja. Če obstoječih dreves zaradi tehničnih ali 
varnostnih zahtev ni možno ohranjati, jih je potrebno nadomestiti, ob upoštevanju vrstne sestave in razmestitve vegetacije 
pred odstranitvijo, s funkcionalnimi drevesi.   
(7) Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo na javnih površinah pred poškodbami.  
 
58.člen   Varstvo kulturne dediščine 
IME:    Nova Gorica - Mestno jedro  
LOKACIJA (opisno):  Mesto je postavljeno med Solkanom in Kostanjevico, tik ob železniški progi in novi meji z Italijo 
REŽIM (naziv):   dediščina  
REŽIM (opis):   povezava  
PODREŽIM:   naselbinska dediščina  
EVIDENČNA ŠTEVILKA: 487 TIP: naselbinska dediščina 
OBSEG:    območje  
 
(12) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane 

vrednote kot so:  
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),  
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, 
razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),  
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),  
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),  
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,  
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),  
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),  
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.) in  
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. 

 
65. člen  (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
Gradnje in prostorske ureditve morajo biti izvedene tako, da zagotavljajo pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter 
zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru naravne ali druge nesreče ter da upoštevajo druge 
predpise s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 



68.člen   Varstvo pred požarom 
(1) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je potrebno upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano 
možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih in novih 
industrijskih objektov in tehnoloških procesov ter z možnostjo širjenja požara med posameznimi območji naselij.  
(2) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo 
varstvo pred požarom. Za ravnanje v primeru požara je treba zagotoviti:  
– odmike med objekti oziroma požarno ločitev objektov,  
– prometne manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska vozila ter,  
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.  
(3) Gradnje in ureditve v prostoru morajo omogočati dovoz do hidrantov  
(4) Obstoječe in nove urgentne poti morajo zagotavljati dostope intervencijskim vozilom.  
(5) Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je treba v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati 
študijo požarne varnosti. Investitorji so za te objekte pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti 
požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in reševanje.  
 
70. člen  arhitektonske ovire 
(1) Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop in uporaba objektov brez komunikacijskih ovir vsem ljudem, ne 
glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v skladu s predpisi.  
(2) Vse obstoječe arhitektonske ovire je potrebno premostiti ali odstraniti. 
 
71. člen  varstvo pred hrupom 
(2) Stopnje varstva pred hrupom, ki so določene za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom za posamezne površine 
namenskih rab za obravnavano območje je: 
CDi III. stopnja 
(4) Na meji med I in IV stopnjo varstva pred hrupom ter na meji med II in IV stopnjo varstva pred hrupom mora biti območje, 
ki obkroža IV stopnjo varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji za III stopnjo 
varstva pred hrupom.  Širina III območja varstva pred hrupom, ki obkroža   IV območje varstva pred hrupom, je lahko manjša 
od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I oziroma na 
II območju varstva pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje 
(7) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba pri gradnji 
objektov načrtovati pasivno zaščito pred hrupom, na primer zaščito z okni ali fasado tako, da ne bo potrebna izvedba 
dodatnih protihrupnih ukrepov zaradi prometa na cesti 
 

2.4  Izdelane strokovne podlage (študije, elaborati, poročila, projekti ipd.)  
se doda (npr. elektroenergetski pregled) 

2.5  Pogoji, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora  
 se doda, v kolikor se odloči da se predhodno vpraša zanje 
 
- Telekomunikacijski vod  
(Telekom d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Cesta 25. Junija 1P, Kromberk, 5000 Nova Gorica)  
  
- Vročevod  
(JAVNO PODJETJE KENOG, Sedejeva ulica 7, 5000 Nova Gorica)  
 
- Kulturna dediščina 
(ZVKDS OE Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica)  
 
- Fekalna in meteorna kanalizacija  
(Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25.junija 1b, Kromberk, 5000 Nova Gorica)  
  
- Vodovod  
(Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25.junija 1b, Kromberk, 5000 Nova Gorica)  
  
- Elektroenergetski vod  
(Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica)  
 
- Priključek na javno cesto  
(MONG, Trg E.Kardelja 1,5000 Nova Gorica, Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo)  
  



- Komunalni odpadki  
(Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25.junija 1b, Kromberk, 5000 Nova Gorica)  
 
2.6  Obseg in vsebina projektne dokumentacije 
 
POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA (ni predmet JN): 
 
Izmeriti oz. ob pridobitvi obstoječe dokumentacije,  preveriti obstoječe stanje objekta ter izdelati čim natančnejši 
posnetek obstoječega stanja, keteri bo kot podloga uporabljen za nadaljnje projektiranje. 
V ta namen je potrebno zbrati vso obstoječo dokumentacijo (arhiv šole, MONG, pokrajinski arhiv). Deloma že 
pridobljeno navajamo v nadaljevanju projektne naloge. 
 
IDEJNA ZASNOVA (ni predmet JN): 
 
Zasnova objekta mora zagotavljati optimalno izvedbo investicije ter enostavno in ekonomično investicijsko 
vzdrževanje in mora biti usklajena z željami uporabnika in zahtevam nosilcev urejanja prostora.  
 (Nov) in obstoječi objekti z zunanjo ureditvijo morajo biti sprojektirani skladno s Pravilnikom o zahtevah za 
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list 
RS, št. 97/03, 33/07 – ZPNačrt in 77/09 – odl. US). 
Idejna zasnova mora biti zasnovana tako, da je nanjo mogoče pridobiti vse potrebne projektne pogoje. Idejno 
zasnovo mora izdelovalec projektne dokumentacije poslati vsem soglasodajalcem in zaprositi za projektne 
pogoje. 
V idejni zasnovi morajo biti nakazana izhodišča Študije požarne varnosti.  

IDEJNI PROJEKT: 
 
Zbirno projektno poročilo naj vsebuje predvsem opis projekta s predvidenimi materiali, instalacijami in tehnološko 
opremo, ki služi objektu s tehničnimi ukrepi za varstvo okolja ter rekapitulacijo ocene vseh stroškov sanacije in 
(gradnje) 

Idejni projekt mora potrditi investitor. 

IZDELAVA PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)? 
 
Projekt za gradbeno dovoljenje mora biti izdelan skladno s strani investitorja potrjenim Idejnim projektom ter 
pridobljenimi projektnimi pogoji in mora vsebovati vse z zakoni in pravilniki zahtevane elaborate. 
Pred vložitvijo Projekta za gradbeno dovoljenje na UE mora izdelovalec projektne dokumentacije pridobiti vsa 
soglasja soglasodajalcev na PGD. 
Del PGD projekta po tej projektni nalogi so tudi PGD načrti priključkov na komunalno infrastrukturo. 
Vse zahtevane načrte in elaborate zagotovi izdelovalec projektne dokumentacije. 
 

IZDELAVA PROJEKTA ZA IZVEDBO (PZI): 
 
Projekt za izvedbo mora biti skladen s (pridobljenim gradbenim dovoljenjem), s prejetimi soglasji soglasodajalcev, 
študijo požarne varnosti ter z elaborati zvočne zaščite in učinkovite rabe energije. 
 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku, v šestih tiskanih in šestih digitalnih izvodih 
(formati besedila PDF, Word in excel, ter formati načrtov PDF in DWG) na CD mediju. 

 
 
 
 



SODELOVANJE V POSTOPKU JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR IZVAJALCA GOI DEL: 
 
- priprava in oblikovanje končnega popisa del v obliki primerni za objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca GOI 

del na portalu javnih naročil, vključno z rekapitulacijo ponujenih cen, pripravljene na naslednji način: 
 oddati popise v formatu XLS (MS Excel) v 2-ločenih delih tako na papirju kot v elektronski obliki z objavo 
na spletnem portalu, in sicer 1 x brez cen in 1 x s projektantskimi cenami na enoto in izračunom vrednosti 
za vsa dela  
 na začetku popisov prikazati rekapitulacijo – pregledno tabelo posameznih del za posamezen načrt in 
skupno rekapitulacijo posameznih del, njihov skupni seštevek brez DDV, prikaz DDV, seštevek vsote brez 
DDV in DDV,  
 nastaviti vse formule množenja in seštevanja,  
 popisne postavke morajo biti prikazane v tabeli programa Excel tako, da so v prvem stolpcu zaporedne 
številke postavk, da so v drugem stolpcu opisi posamezne postavke, da so v tretjem stolpcu navedene 
dimenzije, da so v četrtem stolpcu navedene merske enote za obračun, da so v petem stolpcu cene po 
enoti in da so v šestem stolpcu navedeni celotni zneski (zmnožek merskih enot x cen po enoti),  
 uporabiti enake označbe – šifre za vsako postavko v popisu in na risbah ter označitev v popisu na 
katerem listu načrta se postavka v popisu nahaja,  
 v kolikor se v popisu uporablja kakršnekoli oznake ali okrajšave je za le-te obvezna legenda,  
 za tipske elemente je obvezna priloga slika in tehnični podatki,  
 popolnoma precizno definirati vse izbrane tipske elemente, elemente in materiale obrtniških del, opreme, 
itd - določen mora biti tip z navedbo : “ali enakovredno”,  
 v popisu kot seveda v risbah se izključuje dikcija “po izbiri projektanta” – materiali morajo biti čim bolj 
natančno določeni s tehničnimi zahtevami/lastnostmi/značilnostmi in opisani s pripadajočimi detajli, opisi 
načina obdelav, barve določiti po NCS ali RAL lestvici, itd., (v celoti se izključuje navedba : “po izbiri 
projektanta”);  

- pripravo projektantske ocene del glede na vsebino in obseg del iz končnega popisa del;  
- pripravo pojasnil projektne dokumentacije in popisov del v fazi objave javnega razpisa na portalu 

javnih naročil; 
- pripravo analize in primerjave prispelih ponudb v delu izpolnjenih popisov del in podanih ponudbenih 

cen; 
- sodelovanje na strani naročnika na pogajanjih s ponudniki in pripravo strokovnih stališč glede 

predlogov ponudnikov za morebitne optimizacije projekta ali predlagane enakovredne rešitve. 
 
Terminski plan izvedbe prevzetih aktivnosti: 
 
1. faza: 

a) uskladitev projektne naloge – v roku 20 dni od podpisa pogodbe 
b) izdelava idejnega projekta (IDP)- v roku 14 dni od prejema IDZ; 

2. faza:  
a) izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD-brez soglasij) - v roku 60 dni od potrditve 

IDP s strani naročnika; 
b) pridobitev vseh potrebnih soglasij za vlogo za gradbeno dovoljenje - v roku 30 dni po izdelavi in potrditvi 

PGD s strani naročnika; 
c) predaja popolne vloge za gradbeno dovoljenje na pristojno upravno enoto - v roku 5 dni po potrditvi PGD 

s strani naročnika; 
 

 



3.   PREDSTAVITEV IN OPIS OBSTOJEČEGA STANJA ŠOLE  

3.1.  Splošni podatki o šoli  

Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica je bila zgrajena in predana v uporabo leta 1961, nato pa še trikrat 
dozidana. Prvotni objekt je sprojektiral arhitekt Oton Gaspari. Stavba je bila redno vzdrževana, vendar jo je zob 
časa kljub temu že pošteno načel in je, z izjemo najnovejšega dela, kjer pa se tudi že pojavljajo problemi 
zamakanja in odstopanja ometov, v dotrajanem stanju, in ne ustreza današnjim standardom. 
 
Opis dejavnosti v šoli:  

V objektu se opravlja izobraževalna dejavnost, razredni pouk od četrtega do devetega razreda osnovne šole.  
Otroci prve triade obiskujejo OŠ Ledine.  Objekt dnevno uporablja okoli  500 oseb skupaj z učenci in zaposlenimi.   

Pregled števila zaposlenih in učencev v šoli:  

Pedagoški delavci    40  

Administrativni delavci    5  

Tehnični delavci     16  

Povprečno število učencev   440  

SKUPAJ      cca 500 

Poslovni čas uprave in tajništva:   od 7. do 15. Ure,  

Uradne ure:     od 7.30 do 10. in od 12. do 14 ure.  

Šola posluje pet dni v tednu in sicer izvaja naslednje dejavnosti:  

Jutranje varstvo1.    od 7:30 do 7:45  

Reden pouk     od 7:45 do 14:00  

Podaljšano bivanje    od 11:15 do 16:15 

Dejavnosti v organizaciji najemnikov  od 17:00 do 21:00 

Glede na naravo dela imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši in sicer: skupne in 
individualne govorilne ure, roditeljske sestanke in druge oblike dela s starši, kar je določeno z letnim delovnim 
načrtom šole. 

 Šolski prostori se uporabljajo še  za: 

 - Za vzgojno – izobraževalno delo in dejavnosti v organizaciji šole, 
 - Za druge oblike vzgojno izobraževalnih dejavnosti,  
 - Oddajanje prostorov v najem (?) na podlagi sklenjenih pogodb med ustanoviteljem, upravljavcem in 
uporabnikom. 
 

 



3.2 Opis lokacije objekta:  

Stavba Osnovne šole Milojke Štrukelj, se nahaja v osrednjem delu mesta Nove Gorice, v delu ki je namenjen 
predvsem šolskim objektom in dejavnostim. Osnovna šola  obsega zgradbe na južnem delu kompleksa, katerega 
drugi, severni del pripada Gimnaziji Nova Gorica. Sanacija slednjega je bila pravkar dokončana.  

Oba dela skupaj oblikujeta obod notranjega ozelenjenega atrija,  ki se preko prehoda med objekti  odpira na 
glavno cesto, Delpinovo ulico, iz katere vodi pot do vhoda v objekte šole. 

3.3 Numerični  podatki o objektu: 

Površine in ostali podatki so povzeti po obstoječih načrtih, ki so nam bili dostopni oz. so le okvirno ocenjene. 

zvezni in južni, osnovnošolski trakt: 

bruto površina  učilnice in hodniki    2835 m2 

   kuhinja z jedilnico in administrativni prostori  1116 m2 

neto površina  učilnice in hodniki 

   kuhinja z jedilnico in administrativni prostori 

etažna površina v objektu ob Delpinovi ulici: 

bruto površina  350 m2 

neto površina 

preurejeni in prizidani JV del šole (leto 2005) (priloga s pregledom površin) 

bruto površina  550,18 m2 

neto površina  405,86 m2 

SKUPAJ_površina osnovnošolskih prostorov_________________________________________________ 

bruto površina  3735 m2 

neto površina 

 

 

 



3.4 Opis posameznih sklopov šole glede na čas izgradnje  
(povzeto na podlagi pridobljene dokumentacije): 
 

Osnovnošolski del kompleksa sestavljajo: 

A  najstarejši – zvezni trakt,  
ki povezuje osnovnošolski del stavb z gimnazijskim, a brez notranjega prehoda.  Zvezni trakt je enonadstropen, 
delno podkleten (garderobe pod kuhinjo), z ravno streho, delno v lasti Mestne občine Nova Gorica (osnovnošolski 
del), ki obsega celotno pritličje, del nadstropja in streho,  delno v lasti RS -  gimnazijski del, ki zajema skrajni 
severni del nadstropja - učilnico s kabinetom.  

V pritličju zveznega trakta v katerem je tudi glavni vhod v šolo, so locirani prostori kuhinje, jedilnice ter servisni 
prostori kuhinje (shrambe), v nadstropju prostori administracije osnovne šole in zbornica. 

A, B  južni, osnovnošolski trakt, 
pritličje+2etaži,  je prvotno obsegal 8učilnic, nato bil v začetku osemdesetih let podaljšan še z učilnico in večjim 
kabinetom v smeri proti Delpinovi ulici (B). Vzdolž učilnic poteka hodnik z razširitvami, ki jih oblikuje zamik 
učilnic in so namenjene garderobam. Vzdolž hodnika sta na stran proti atriju izvedena dva izzidka s sanitarijami, 
del zahodnega je preurejen v arhiv (neustrezno!)  
 
Tako v zveznem traktu kot tudi osnovnošolskem delu z učilnicami, je zadnja etaža zaključena v dveh višinskih 
nivojih, strop nad hodniki je za cca 1,2m nižji od stropa učilnic oz. administrativnih prostorov. Streha povsod 
ravna. 

C    2.etaža objekta ob Delpinovi ulici    
zgrajenega v 80ih  (?) letih; v liniji izhoda iz atrija so se osnovnošolski prostori povečali z navezavo in uporabo 2. 
nadstropja tega objekta 

D  prizidek v  JV vogalu atrija,  
 enonadstropen z ravno streho, izveden leta 2005, skupaj s prenovljenim, zadnje prizidanim delom južnega trakta 
namenjen hišniški delavnici in delavnici za tehnični pouk v pritličju, v nadstropju pa knjižnici in multimedijskemu 
prostoru. 
S tem prizidkom je bilo prestavljeno tudi kovinsko požarno stopnišče. 
 
 
Priloga 1 - prikaz posameznih sklopov



 
3.5 Opisi stanja objekta in materialov posameznih sklopov. 
 

A, B osnovnošolski trakt s sanitarijami ter zvezni trakt  z jedilnico, kuhinjo in administrativnimi 
prostori in zbornicov nadstropju 

 
Osnovnošolsko poslopje je s prvotnim projektom zasnovano tako, da je ob vzdolžnem hodniku, v pritličju in dveh 
etažah,  z zamikom nanizanih 8, s kasnejšo prizidavo 9 učilnic in kabinetom, pred katerimi so prostori, ki jih 
oblikujejo zamiki učilnic, namenjen garderobam.  

Sedanja stavba obsega  3 etaže, ohranjena projektna dokumentacija iz leta 1956 pa je prikazovala objekt, 
načrtovan samo z enim nadstropjem. Kdaj je prišlo do spremembe in dodane tretje etaže iz dobljene 
dokumentacije ni razvidno, verjetno že v času prvotne izgradnje. 

Višine etaž, učilnic in hodnikov, so visoke, cca 3,6m, le v tretji etaži so višine hodnikov za cca 1,2m nižje od 
ostalih prostorov. 

Relativna kota pritličja +0,00 m, relativni višinski koti nadstropnih etaž sta +4.03m in +8.08m  (povzeto po načrtih). 

Višinsko se v začetku osemdesetih let prizidani učilnici prilagajajo obstoječi zgradbi, v sestave tlakov je bil v tem 
delu dodan stiropor v debelini 3 in 4cm. 

Učilnice se z okenskimi površinami odpirajo na južno stran, proti zeleni travniški površini ob šoli. Zaradi  
usmeritve učilnic na južno stran so okna senčena s po dvema betonskima vertikalama, širine cca 0,8m, 
postavljenih ob oknih na vsakem zamaknjenem delu. Vertikale se zaključijo cca 15cm od tal. 
Na ta okna so za namene senčenja kasneje montirali tudi zunanje rolete. 
V pritličju se vse učilnice z izhodom navezujejo na zunanje atrije.  
 

 
Streha je ravna. 
 
Stene in stropovi učilnic in hodnikov so ometane, slikane, do višine cca 160cm zaščitene s pralno barvo. 
V vsaki učilnici je umivalnik ter površina ob njem obložena s keramiko, vse dotrajano. 
 
Po hodnikih so pred vhodi v učilnico postavljene garderobne omarice, z vmesnimi mizami ter klopmi pod okni. 
Omare  so hkrati  tudi zaščita sten. 
 



Zasteklitev v hodnikih je usmerjena v atrij šolskega kompleksa. V atrij so izvedeni tudi izzidki s sanitarnimi 
prostori ter v enem od njih urejenim arhivom (imajo velik problem z vlago). 
 

    
 
Ob stiku dela z učilnicami in povezovalnega trakta z vhodom,  je tudi vhod v jedilnico in kuhinjo, lociranih v 
pritličju zveznega trakta.  
Kuhinjski del je podkleten, v kleti so graderobni prostori za delavke kuhinje. Ta prostor s steno meji na kotlovnico 
v gimnaziji, iz katere so speljani dovodi za ogrevanje tudi za osnovno šolo. 
Prostori kuhinje in jedilnice imajo tlake iz keramike, potrebne prenove. 

Kuhinjski prostori so, skladno z mnenjem tehnologa podimenzionirani za trenutne potrebe in število obrokov, v 
pralnici in sušilnici ob kuhinji je izredno problematično prezračevanje. 

Okenske odprtine jedilnice  in kuhinje se odpirajo na zahodno stran, proti servisnemu dvorišču. 

Na stiku obeh traktov etaži veznega trakta povezuje dvoramno stopnišče z vmesnim podestom. 
Površina stopnišča je bila v lanskem letu prenovljena z izvedbo nove talne obloge stopnic in ne bo predmet 
sanacije.  

 



Enako velja tudi za stopnišče, ki povezuje vse tri etaže trakta z učilnicami, prav tako locirano v neposredni bližini 
vhoda. 

Novo urejena sta tudi vhoda z avtomatskimi drsnimi vrati, katera (vsaj vhod iz servisnega dvorišča) nista 
predvidena kot predmet sanacije. 

 

       

Okenske površine zveznega trakta se odpirajo na zahodno stran proti servisnemu dvorišču, kjer okna v 
nadstropju senči raster iz betonskih vertikal, vpritličju pa razširitev zgornje etaže čez linijo fasade pritličja.  
 
V nadstropju ter v hodniku ob vstopu v šolo so okna usmerjena na stran proti atriju 

Oba opisana trakta sta grajena iz opečnih nosilnih sten, zunanjih debeline 40cm, medetažene konstrukcije 
“super” strop, debeline  30+5cm   Zunanje stene so brez izolacije, zaključene s terranovo. 

Po ohranjeni dokumentaciji za prvotni objekt so sestave tlakov naslednje: 

pritličje: 
teraco  3cm 
estrih  2,5cm 
izolit  2,5cm 
betonska plošča 6cm 
lepenka 
betonska plošča 10cm 
 

parket v asfaltu 3cm 
estrih  2,5cm 
izolit  2,5cm 
betonska plošča 6cm 
lepenka 
betonska plošča 10cm 

nadstropje: 
teraco  3cm 
estrih  2,5cm 
žl. volna  2,5cm 
super strop 35 cm 

parket v asfaltu 3cm 
estrih  2,5cm 
žl. volna  2,5cm 
super strop 35 cm 

 
Ob izdelavi posnetka obstoječega stanja je potrebno sestavo tlakov zaradi kasnejše odločitve o načinu sanacije tlakov v 
učilnicah, preveriti! 
 
 
 



 
 
Tlaki v vseh hodnikih so iz teraca, z vdelanimi črnimi motivi. Tlake bi želeli ohraniti. Z izjemo razpok, vendar brez 
višinskih zamikov, so dobro ohranjeni. Potrebno brušenje in površinaka zaščita. 

 
 
Pod hodnikom pritličja poteka kanaleta z razvodi vodovoda in cevi ogrevanja, katerih nadaljnji razvod vertikal do 
učilnic poteka v zidovih. Kanaleta je dostopna iz zahodne strani ter se nato približno v liniji veznega trakta zniža 
na višino, kjer dostopnost ni več mogoča.  
Zaradi puščanja je bil v pritličju na mestu ventila izveden preboj v talni plošči, da se je napako lahko odpravilo.  
 
V učilnicah je bil kot talna obloga položen parket, ki je sicer na posameznih delih še ohranjen, marsikje pa 
pavsem obrabljen in odstopa. 

Zaradi prisotnosti vlage v učilnicah v pritličju se je ponekod začel parket napihovati in so ga morali  v 3 učilnicah 
zamenjati. To je bilo izvedeno z dvigom višine tlaka v učilnicah glede na površine hodnika, saj so ob zamenjavi 
izvedli tudi hidro in toplotno izolacijo tlaka. Posledično so na vstopih v te učilnice izvedene klančine. 

Sanitarije v izzidkih proti atriju so v vseh etažah v povsem dotrajanem stanju. Prostori so visoki, okna z visokim 
parapetom segajo do stropa . V vsaki etaži je (po načrtu) dvoje sanitarnih blokov z WC za deklice in dečke. Sklop 
za deklice obsega predprostor, del z umivalnikom ter 3 prostore z WC školjko. WC za dečke obsega prostor s 
pisoarji ter dva prostora z WC školjko. Dimenzije teh prostorov so ustrezne. 

Dejansko stanje – niso vsi prostori opremljeni s školjko.  

Obloga tal je iz teraca, delno zaradi popravil instalacij, obložen s keramiko. 

Del sanitarij v 3.etaži je bil preurejen v arhivski prostor, kar pa je povsem neustrezno. 

 

C    objekt ob Delpinovi ulici, 

Objekt vzdolž Delpinove ulice, v sklopu katerega je urejen tudi glavni vhod v atrij šolskega kompleksa je bil 
zgrajen leta ?. Namembnost prostorov je bila predvsem poslovno-trgovska dejavnost (pritličje in prvo nadstropje), 
se je pa v tretji etažo izvedlo tri učilnice, čitalnico, pisarno z navezavo na južni trakt osnovne šole ter stopnišče.  

Lastništvo objekta: vsakokratni etažni lastniki. 

Kljub kasnejšemu času gradnje je stanje v prostorih tega objekta prav tako slabo, objekt nima zadostne izolacije, 
je zelo hladen, stavbno pohištvo ne dosega sedanj veljavnih standardov. 
Zunanje stene objekta so iz opečnega votlaka debeline 39cm, na zunanji strani zaključene le s plemenito fasadno 
malto, brez izolacije. 
Streha objekta je ravna, strešna plošča iz opečnih polnil in 5cm tlačne plošče z 9cm toplotne izolacije (povzeto po 
projektni dokumentaciji) 



Okenske odprtine učilnic so usmerjene na zahodno stran, v atrij, senčenje z betonskimi vertikalami povzeto po 
izgledu fasade nad jedilnico.  

D  prizidek v  JV vogalu atrija, 

Prizidek, izveden v JV vogalu atrija je bil izvajan okoli l.2005, poleg prizidave se je takrat preuredilo tudi zgoraj 
navedeni prizidek iz začetka 80ih let. V njem se je uredilo učilnici za tehnični pouk v pritličju, v nadstropju pa 
računalniško učilnico in multimedijski prostor, kot podaljšek knjižnice urejene v nadstropju prizidka. 

Pritlični del je na relativni višini +0,00 m, nadstropni del pa na relativni višini +3,295 m (povzeto po projektni 
dokumentaciji). 
Sama notranjost prizidka in novourejenih prostorov je v dobrem stanju in ne bo predmet sanacije, ta bo pa 
potrebna na samem obodu prizidka, katerega stene so iz opečnega votlaka debeline 29cm, izolirane s 5cm 
izolacije iz kamene volne. Strešna konstrukcija  je ravna streha, izolirana s 15cm toplotne izolacije iz mineralne 
volne (povzeto po projektni dokumentaciji). 

Na severni fasadi prizidka, v prostorih knjižnice se v notranjosti pojavljajo problemi z odstopanjem ometa zaradi 
vlage, do katere prihaja zaradi slabe oz. nepravilnega naklona vgradnje zunanjih okenskih polic. 

 

 

Stavbno pohištvo – v celotnem objektu 

Stavbno pohištvo je v pretežnem delu objekta sestavljeno iz alu okvirjev, brez termo člena, z osnovnim termopan 
steklom, ponekod že nevarno razmajano. 

V nekaterih delih so okna sicer bila zamenjana, tudi z dodanimi roletami za zaščito pred soncem, vendar še 
vedno brez sedaj ustrezne toplotne prehodnosti. Sedaj veljavnim standardom ne ustreza niti stavbno pohištvo 
zadnje zgrajenega prizidka iz leta 2005.  

Okenske police najstarejšega dela so izdelane iz teraca, novejše so granitne, a vse dotrajane in skupaj s 
stavbnim pohištvom potrebne zamenjave. 



4.   ARHITEKTURNA ZASNOVA IN OBLIKOVANJE 

Arhitekturne rešitve posegov na objektu z namenom sanacije v energetskem smislu in v čimvečji meri tudi 
uporabnosti objekta morajo upoštevati določila in pogoje projektne naloge in razpisne dokumentacije. 

Objekt šole in prostori v njem morajo omogočati izvajanje  vseh pedagoških procesov in dobro počutje 
uporabnikov, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezno toplotno in protihrupno izolacijo, ustrezno osvetljenost, 
zaščito pred soncem – senčenje ter tudi samo akustiko prostorov. 

Cilj sanacije je  doseči energetsko varčnost in še izboljšati uporabnost objekta. 

4.1 Programsko funkcionalna zasnova 

Opomba: za posamezne elemente so podani opisi iz navodil za gradnjo OŠ v RS, označeno z:  * 

Programsko funkcionalna zasnova objekta se v sklopu sanacije ohranja, preveriti je potrebno ustreznost sedaj 
veljavnim normativom in jih v skladu z danimi možnostmi upoštevati. 

Programsko-funkcionalno se ohranjajo naslednji sklopi: 

A.  PROSTORI ZA POUK 
- učilnice 
- knjižnica z multimedijskim prostorom 
B. KOMUNIKACIJE 
- vhodni del z dvema stopniščema  
- hodniki po posameznih etažah 
C. OSTALI PROSTORI  
- Sanitarije 
- upravni prostori z zbornico 
- kuhinja z jedilnico 
- servisni prostori in shrambe kuhinje 
- hišniške delavnice 
- energetsko-tehnični prostori 
- arhiv 

Uporabniki objekta so povdarili predvsem pomanjkanje naslednjih prostorov: 
- skupnega večnamenskega prostora 
- ureditev centralnih garderob namesto garderob po hodnikih, pred vsakim posameznim razredom 
- skladiščnih prostorov za hišniško delavnico, za spravilo opreme 
- prostorov za arhiv 

Imajo tudi pomanjkanje kabinetov. 

V ta namen predlagamo pripravo idejnega projekta z okvirno oceno investicije za preverbo možnosti dozidave v 
jugozahodnem delu atrija, ob vhodu, z namenom pridobitve večnamenskega prostora, garderob, ter s 
podkletitvijo tudi možnost dodatnih tehničnih prostorov - za spravilo opreme – oz tudi za selitev hišniške delavnice 
in arhiva. V sklopu idejne rešitve takšnega prizidka bi bilo potrebno tudi prestaviti mesto sedaj predvidenega 
dvigala. 

Preverba možnosti prizidave skladno z v OPNju določenimi dopustnimi Faktorji glede na velikost končno 
določenih parcel za gradnjo! 



4.2 Dostopi, komunikacije in garderobe 

Glavni vhod v objekt se nahaja na levi strani pritličnega dela veznega objekta v osi atrija.  

 

*  Vhodi v šolo naj bodo jasno opredeljeni in ne smejo biti neposredno vezani na prometno ulico.  
Izogibati se moramo zunanjih stopnic.  Višinske razlike premagujemo s pokritimi klančinami v naklonu največ 8%.  
Pred vsakim vhodom za učence naj bo nadstrešek, ki varuje tudi večjo skupino pred dežjem in vetrom.  
Pot v šolo vodi skozi vetrolov, katerega najmanjša širina je 2,0 m, najmanjša globina pa 2,20 m.  
 
Vhod je bil preurejen, sicer so ohranjene stopnice in izvedena manjša klančina, nameščena so avtomatska drsna 
vrata zaradi pomanjkanja prostora za izvedbo vetrolova. Dimenzije vrat ustrezajo. 
 
*  Dostop naj bo možen tudi mimo centralnih garderob.  
Vhodna avla v šolski stavbi tvori prostorsko povezavo med vhodnim delom, centralno garderobo in splošnimi 
komunikacijami. Če se večnamenski prostor projektira kot razširjeni del glavne komunikacije, naj bo vhodna avla postavljena 
tako, da se jo lahko po potrebi vključi v večnamenski prostor, katerega obseg se s tem poveča.  
 
V šoli ni centralnih garderob, manjka tudi večji skupen večnamenski prostor za manjša druženja in prireditve. 
Glede na predloge iz spodaj podanih navodil naj bi za  število učencev te šole obsegal površino 180m2. 
 
Večnamenski prostor je osrednji del šolske stavbe.  
*  Navezan naj bo na glavni šolski vhod, prostore za pouk ter šolsko kuhinjo.  
Ob premišljeni projektni zasnovi in ustrezni opremljenosti večnamenski prostor omogoča najrazličnejše dejavnosti. Namenjen 
je srečevanju in druženju učencev, šolski prehrani, kulturnim prireditvam, predavanjem, likovnim razstavam, literarnim 
večerom, proslavam, plesnim prireditvam ipd.  
Lociran naj bo v pritličju stavbe, pri čemer je smiselno zagotoviti povezavo notranjega in zunanjega prostora z ureditvijo 
ustreznih izhodov na zunanje tlakovne površine. Velikost večnamenskega prostora je odvisna od kapacitete šole in znaša 
0,4 m2 na učenca.  
V neposredni povezavi z večnamenskim prostorom naj bo še klubski prostor za učence v skupni izmeri 20,0 do 60,0 m2. 
 
Garderobe 

Uporabnik objekta bi želel garderobe izpred vsake posamezne učilnice odstraniti ter jih združiti v skupen 
garderobni prostor v bližini vhoda, nad katerim bi tudi lažje izvajal nadzor.  
 
*  Garderobe v osnovni šoli naj bodo urejene tako, da se lahko učenci ob prihodu v šolo preobujejo in odložijo vrhnja 
oblačila. Nameščene naj bodo ob vhodu v šolo, poleg vhoda v šolo skozi garderobne prostore za učence naj bo zagotovljen 
tudi vhod mimo garderob.  
Garderobe za drugo in tretje triletje  
• Zaradi izvajanja predmetnega pouka, pri katerem se učenci selijo, so najugodnejše centralne garderobe.  



• Garderobne omarice za enega ali več učencev naj bodo dvignjene od tal za 15 cm tako, da omogočajo mokro čiščenje. 
Vrhnji del omaric naj bo izveden v nagibu tako, da na omari ne zastajajo koščki papirja ipd. Vrata omaric se morajo odpirati 
pod kotom 180°. Odpirajo naj se individualno (en ključ ali koda ipd. naj ne odpira več omaric) in centralno (čistilke, uprava). 
Izdelane naj bodo iz trdnih, vodoodpornih materialov, ki se dajo enostavno čistiti.  
• Garderobe z omaricami merijo 0,32 m2 na učenca.  
Garderobe v učilnicah niso dopustne.  
Vse garderobe je treba dimenzionirati, urediti in opremiti v skladu z ustreznimi predpisi. 
 
Glede na zgoraj opisane potrebe po manjkajočih prostorih in  že izvedenih prizidav v atriju bi bilo tudi iz 
predlogov, ki izhajajo iz navodil,  potrebno preveriti še možnost izvedbe prizidave skupnega garderobnega 
prostora za 600-650 omaric,  v vogalu atrija, na mestu sedanjega vhoda v šolo in hkratno oblikovanje novega 
vhoda in večjega vhodnega - večnamenskega prostora – skupne avle.  
Na tem mestu raste velika smreka, preveriti možnost ohranitve oz. zamenjave drevesa z vkomponiranjem v 
arhitekturo prizidka in povezavo z zunanjimi površinami atrija. 

Vse komunikacijske poti morajo zagotavljati dostop in uporabo objekta tudi za telesno ovirane osebe, 
predlagamo tudi taktilne oznake za slabovidne, slepe in gluhe osebe.   

Investitor ima že pridobljeno gradbeno dovoljenje za postavitev dvigala, in sicer v jugovzhodnem vogalu dvorišča 
med šolo in telovadnico. Preveriti je potrebno ustreznost mesta postavitve oz. usklajenost z morebitno 
spremembo lokacije vhoda in garderobnih prostorov ter izvedbo dvigala vključiti v sklop sanacije.  

Prostori objekta morajo s pomočjo vizualnih komunikacij – označitev uporabnikom in obiskovalcem zagotavljati 
jasno orientacijo v prostoru. 

Stopnišča 

Obstoječi stopnišči, tako stopnišče v traktu z učilnicami, ki povezuje vse tri etaže šole, kot tudi stopnišče do 
upravnih prostorov v zveznem traktu, sta bila lani obnovljeni, nastopne ploskve so ustrezno zaščitene proti zdrsu 
in možnosti hujših udarcev pri padcu. Med etažami so vmesni podesti. Stopnišči ne bosta predmet sanacije. 
Preveriti je potrebno le ustreznost višin in oblike ograj stopnišč. 

Zaradi požarne varnosti je na fasadi proti atriju, med najnovejšim prizidkom in sanitarnim blokom postavljeno še 
zunanje kovinsko požarno stopnišče. 
 
Hodniki 

Visoke prostore hodnikov (v pritličju in 1.nadstropju) bo z izvedbo spuščenega stropa potrebno izrabiti za nove 
razvode instalacij.  

Spuščeni stropovi naj bodo izvedeni iz demontažnih plošč  na podkonstrukciji (kot npr. Armstrong) zaradi 
ohranjanja dostopa do instalacij. 

Hodnik v tretji etaži je nizek in se bo ohranil brez spuščenega stropa. 

V primeru odstranitve garderobnih omaric iz razširjenih hodnikov pred učilnicami, se stene do višine 160cm obloži 
z oblogo (odporno na mehanske poškodbe ) ter hodnike opremi s klopmi in mizami za druženje med odmori.  

4.3 Učilnice 
Število, mesta in velikosti učilnic se ohranjajo. Ohranja se notranjost - oprema knjižnice in učilnic zadnje 
prizidave, ostale učilnice so v celoti potrebne obnove. 
Višina učilnic je 3,6m kar omogoča izvedbo znižanega, visečega stropa, prav tako npr. v Armstrong izvedbi, z 
razvodom instalacij nad njim. 



Tlaki v učilnicah so obloženi s parketom in precej dotrajani zato je potrebna zamenjava (vsaj) talne obloge, katera 
mora ustrezati   
- vsem standardom za rabo v šolskih prostorih 
- omogočati mora enostavno čiščenje in vzdrževanje 
Stene oz ometi in zaključni sloji barve na njih so na precej mestih popokani, zaradi novega razvoda električnih 
instalacij, jih bo potrebno ustrezno obdelati – odstraniti popokane, odstopajoče sloje, površine skitati in slikati z 
ustrezno izbrano poldisperzijsko barvo. 
V vsaki učilnici je potrebno urediti površino z umivalnikom s toplo in hladno vodo, z ustrezno zaščiteno steno ob 
njem. 
Vrata v učilnice se zamenja, s strani uporabnika je izražena želja po izvedbi steklene površine v vratih – možnost 
vpogleda v  učilnice. To se izvede v primeru umika garderob iz hodnikov. 
 
Oprema učilnic:   potrebna je tudi  zamenjava pohištva: miz, stolov, omar, tabel in omogočiti možnost ustrezne 
zatemnitve prostorov, kjer je to potrebno in s strani uporabnika zahtevano. 

 
4.4 Sanitarije 
Vse sanitarne prostore je potrebno urediti in opremiti skladno z veljavnimi ustreznimi predpisi. Sanitarije za 
učence morajo biti ločene po spolu. Vrata WC kabin se morajo odpirati navzven! 
 
Obstoječe stanje: 
3 etaže po dva sklopa sanitarij, ob upoštevanjo da so ene sanitarije v nadstropju preurejene v arhiv, obsegajo:   
7 WC in 15 pisoarjev za dečke, s predprostorom in umivalnikom z mrzlo vodo 
15 WC za deklice, s predprostorom in umivalnikom z mrzlo vodo 
 
šolo obiskuje  cca 450 otrok, ob predpostavki, da je pol učencev deklic, pol dečkov, skladno z navodili 
potrebujemo 
5 WC in 10 pisoarjev za dečke, s predprostorom in umivalnikom s toplo in mrzlo vodo 
10 WC za deklice, s predprostorom in umivalnikom s toplo in mrzlo vodo 
za tretjo triado, naj bo v dekliških prostorih nameščena še kabina z bidejem.  
  
Obstoječi prostori torej omogočajo zadostne površine za ureditev sanitarij, namesto zidanih se uporabi montažne 
pregradne stene, ki naj bodo zaradi lažjega čiščenja med kabinami sanitarij dvignjene za 10 cm, sanitarna 
oprema pa naj bo konzolna.   

Predvidi naj se tudi sanitarije, namenjene funkcionalno oviranim osebam oziroma osebam na invalidskih vozičkih. 

4.5 Kuhinja z jedilnico 
Tako jedilnica kot prostori kuhinje so potrebni temeljite prenove, vključno s presojo ustreznosti velikosti prostorov 
oz. smotrnosti reševanja pomanjkanja le-teh z nabavo nove opreme. 
V ta namen je potrebno za kuhinjo pripraviti tehnološki projekt kuhinje. 

Uporabnik opozarja na premajhno velikost jedilnice, možnost povečanja je potrebno preveriti v sklopu rešitev za 
sanacijo fasade – pomik stene v pritličju navzven. 

Potrebno je sprojektirati ustrezno prezračevanje (povdarek na prostorih pralnice) 

Preveriti je potrebno tudi priklop preko maščobolovilva na zunanjo kanalizacijo ter uskladiti njegovo lokacijo glede 
na dogovore o lastništvu tangiranih parcel (sedaj je na parceli gimnazije). Prav tako poteka preko parcele 
gimnazije tudi vse posluževanje kuhinjskih prostorov.



5.   MATERIALI IN OBDELAVE 

Uporaba materialov, gradbenih proizvodov, končnih obdelav, opreme – splošno: 
Vsi predvideni gradbeni materiali in proizvodi morajo biti skladni z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih 
(ZGpro-1, Ur.l. RS št. 82/2013). 
Vsi vgrajeni gradbeni materiali, proizvodi, pohištvo, oprema ali obloge morajo ustrezati zahtevam iz Uredbe o 
zelenem javnem naročanju, Prilogi 4 in 5. 
Uporabljajo naj se materiali, ki niso vir prahu, prah zadržujejo ali pa ga statično vežejo. Materiali naj bodo takšni, 
da se lahko primerno vzdržujejo in so čim bolj odporni proti poškodbam. 
Navajanje lastnosti in dimenzijskih zahtev je podano na osnovi navodil za graditev osnovnih šol v RS (maj 2007) 
ob upoštevanju veljavnih standardov. 

 
 5.1  obod objekta 
 
Pri izvajanju toplotne zaščite in sanacije oboda objekta je potrebno, poleg upoštevanja zakonodaje in veljavnih 
pravilnikov in standardov, poskrbeti za trajnost in enostavno vzdrževanje objekta ter odpornost proti poškodbam 
izbranega sistema. Celoten obodni plašč mora biti tako po izbiri materialov kot po načinu izvedbe sposoben 
prenašanja negativnih vplivov v daljšem obdobju in s tem zagotavljati čim manjše vzdrževalne stroške. 
Zagotavljati mora minimalne toplotne izgube in s tem čimmanjše stroške obratovanja.  
 
fasada 
Zaradi samega konstrukcijskega sistema obstoječe fasade objekta in sistema zaščite pred soncem na 
posameznih delih objekta z vertikalnimi betonskimi slopi in betonskimi brisoleji (predvsem zahodna fasada, proti 
servisnemu dvorišču) bi izvedba izolacije samo na zunanji strani oboda fasade onemogočala prekinitev toplotnih 
mostov, zato je potrebno predvideti možnost izoliranja v notranjosti objekta oz. poiskati alternativne rešitve. 
Kot slednje je potrebno preveriti možnost, da se, seveda ob zagotavljanju statične stabilnosti  objekta, fasada oz. 
njen nenosilni del, poruši, ter nato izvede novo fasado, z ustrezno toplotno prehodnostjo, brez toplotnih mostov. 
Lahko kot dodaten zunanji “plašč”. Nova fasada naj povzame izgled prvotne delitve oz. fasadne strukture. 
Vsi prostori orientirani v smeri JV-JZ morajo imeti zunanjo sončno zaščito.  
Podobno strukturo in način izvedbe ima fasada objekta na Delpinovi, na strani proti vhodnemu atriju šole. Ta 
objekt je v lasti vsakokratnih etažnih lastnikov, kar bo zahtevalo dogovore in usklajevanja za sanacijo celotnega 
oboda objekta. Posege naj se predvidi skladno z dogovori investitorja in tangiranimi lastniki ob pripravljenosti le-
teh za konstruktivno sodelovanje in vključenost v izvajanje sanacije. 
 
Streha 
Strehe objektov vseh, v različnih časih zgrajenih delov šole,  so ravne, z nizko atiko, zaščitene z minimalnimi sloji 
toplotne izolacije, zaključene s peščenim nasutjem. Zaradi dotrajanosti in premajhne toplotne izolativnosti je 
potrebno vse strehe obnoviti, ustrezno toplotno izolirati, v primeru prenizkih zidov atike nadvišati in izolirati ter 
streho zaključiti z ustreznimi materiali (strešnimi folijami in membranami) zaščitenimi s peskom. 
Izvede naj se po sistemu obrnjene ravne strehe s finalnim slojem prodca. 
Nad morebitno novo prizidavo naj bo pokrita s tankim vegetacijskim slojem, ekstenzivno zeleno streho, z večjimi 
svetlobnimi odprtinami. 
Na strehi je dovoljenja namestitev fotovoltaičnih elementov in ostale tehnološke opreme.  
 
Okna  
Material in izvedba oken morata zagotavljati trajnost, ustrezno toplotno zaščito in odpornost proti temperaturnim 
spremembam, tesnenje pred elementarnimi vplivi in hrupom ter enostavno vzdrževanje.  



Vgrajena naj bodo okna iz ALU profilov s termočlenom, v delitvah kot so obstoječa, da se v čimvečji meri ohrani 
prvotna arhitekturna kompozicija fasad.  
Kjer so površine zastekljene z okni velike, naj se preveri statična stabilnost oken. To je tudi razlog za predlog 
uporabe alu profilov, saj bi uporaba lesenih oken zahtevala dimenzijsko večje profile, poleg tega pa bi bilo 
vzdrževanje veliko bolj zahtevno in dražje. 
Na mestih, kjer segajo obstoječa okna do stropne plošče (hodniki) je potrebno rešiti detajl stika oken in visečega 
stropa. 
Odpiranje oken mora omogočati izmenjavo zraka?, neovirano čiščenje, neovirano in varno uporabnost prostora. 
Okna, do katerih je neoviran dostop od zunaj, morajo biti zaščitena z varnostnimi varovali ali napravami pred 
vlomom. Krila, ki so izven dosega rok otrok, se lahko polno odpirajo, sicer se lahko polno odpirajo, a morajo biti 
zaščitena s ključavnico. 
Okna morajo omogočiti zadostno osvetlitev prostorov. Zadostiti morajo veljavnim predpisom za zvočno in toplotno 
izolativnost. Omogočeno naj bo čim enostavnejše čiščenje (z notranje strani zasteklitve) in vzdrževanje.  V 
splošnem to pomeni, da morajo vsaj 1/3 oken (v določenem rastru) omogočati odpiranje. 
Eventualne zasteklitve parapetnih delov in vse zasteklitve v nivoju terena morajo biti izvedene iz varnostnega 
stekla. 
Število steklenih površin določajo minimalni standardi osvetlitve, po drugi strani pa tudi ekonomičnost. 
Na oknih južne in zahodne fasade je potrebno zagotoviti ustrezno senčenje – možnost montaže brisolejev med 
betonske vertikale ali uporabo električno vodenih žaluzij, s senzorji in ustrezno odpornostjo na veter. 
Na severni strani, kjer so hodniki, senčenje ni potrebno. 
 
Strelovod  
Na objektu se predvidi nov strelovod,ki bo sestavljena iz lovilnega voda, odvodov in ozemlja.  
Izbrani material strelovoda mora biti vizualno  usklajen z izbranim materialom in obliko obrob strehe, žlebov in 
drugih elementov na fasadi. 
 
5.2 notranjost objekta 
 
Predelne stene  
Predelne in montažne predelne stene, v kolikor bi se v šoli izvajale,  morajo skladno z gradbenimi predpisi in 
lokacijo uporabe zagotavljati:  
- zvočno izoliranost in požarno odpornost  
- vodoodpornost v mokrih prostorih  
- nosilnost za montažo elementov  
- razvod instalacij, mehansko odpornost in stabilnost  
Površine sten morajo omogočati osnovno vzdrževanje in enostavno čiščenje, predvsem v hodnikih in na 
občutljivih mestih morajo biti zaščitene s pralno barvo oz. ustrezno oblogo. Stenski opleski naj bodo iz kvalitetne 
pralne disperzijske barve, barvane minimalno do višine vratnih podbojev. 
Finalne površine v kotu z umivalnikom morajo omogočati mokro čiščenje, biti morajo gladke, odporne na redno, 
čiščenje. V primeru uporabe keramične obloge morajo biti stiki impregnirani. 
Enako velja tudi za stene v sanitarijah. 
Stene morajo biti slikane po barvni študiji, ki mora biti sestavni del PZI projekta. 
 
Tlaki 
Tlake hodnikov iz teraca je potrebno obnoviti in ohraniti. 
Tlake v učilnicah zamenjati, preveriti možnost dodatne izolacije tlakov v pritličju. 
Kot zaključni sloj naj se uporabi kvalitetna talna obloga, npr. guma aiz naravnega materiala ali drugi ustrezni 
material, ki ima visoko abrazivno trdnost, hkrati pa omogoča enostavno in kvalitetno vzdrževanje. 
Vse v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi. 



Višina zaključkov tlaka na steni je 10 cm.  
V učilnicah pri umivalnikih mora biti tlak, odporen na močenje.  
 
Sanitarije naj bodo izvedene s kvalitetno, nedrsečo keramiko (min R10) 
Stik med steno in tlakom v sanitarijah mora biti zaokrožen.  
Tlak pisarniških prostorov naj bodo primerni in odporni na obrabo zaradi koleščkov stolov (tudi zbornica!).  
Tlak servisnih prostorov naj bo epoksidni samorazlivni premaz.  
 
Vsi tlaki morajo biti ustrezno odporni na obrabo glede na obremenitve. Vse finalne obdelave tlakov morajo 
omogočati mokro čiščenje. 
 
Stropovi  
V hodnikih in učilnicah, v katerih se pod stropno ploščo nahajajo instalacijski razvodi, morajo biti izvedeni 
spuščeni stropi, z možnostjo odpiranja posameznih plošč zaradi dodtopa do instalacij. 
Minimalne zahtevane svetle višine prostorov (od tal do spuščenega stropa):  
- 3 m  učilnice 
- 2,60 m hodniki (v izjemnih primerih (če je tako obstoječe stanje) 2,40 m),  
- 2,60 m administrativni prostori  
 
Vrata  
Vhodna vrata v šolo so že zamenjana, zastekljena so s prozornim steklom v drsni, avtomatski izvedbi.  
Velikost in način odpiranja morata zadoščati zahtevam, ki izhajajo iz študije požarne varnosti, preveriti! 
 
Vrata v učilnice  
se morajo odpirati navzven, proti hodniku.  
Material in izvedba naj bosta tipska in morata zagotavljati:  
- kakovost vratnih okvirjev, kril in okovja glede na poškodbe in obrabo ter mokro čiščenje 
- nosilnost okovja mora biti prilagojena teži vratnega krila,  
- kakovost finalnih obdelav zaradi vzdrževanja higiene (odpornost na mokro čiščenje)  
- kakovost krila in vgrajenih vrat, ki mora zagotavljati zahtevano zvočnoizolativnost 
Krila naj bodo polna, obložena s kvalitetnim laminatom (Max- ali enakovredno), zaključki z ABS ali masivnim 
nalimkom brez brazde. Podboji naj bodo barvni kovinski. Na željo uporabnika naj bi imela manjšo zastekljeno 
površino za možnost vpogleda v razred, zato naj imajo lino, ki je zastekljena z varnostnim steklom.  

Pritrjena morajo biti z vsaj 3 točkovnim naslonilnikom. 

Kljuke naj bodo lite, ključavnice cilindrične, sistemski ključ po navodilih šole (generalni ključ, večuporabni ključ, 
posamezni ključi). Vsa steklena vrata naj bodo v varni izvedbi (lepljena, kaljena).  

Požarne zapore na hodnikih morajo biti transparentne. 

 
Oprema sanitarij: 
 
Predelne stene sanitarnih kabin naj bodo iz kompaktnih laminatnih plošč (Max – ali enakovredno ), okovje in 
vezni elementi iz nerjavečega jekla z možnostjo zapiranja.  
Obodne stene naj bodo obdelane s kvalitetno keramiko vsaj do višine vrat oz kabin, stik s tlakom kitan s trajno 
elastičnim kitom. 
Sanitarna oprema: WC školjke konzolne, kotlički naj bodo podometni, pisoarji z avtomatskim izpiranjem. Ob 
umivalnikih naj bodo milniki ali penilniki in boksi za papirnate brisače, nerjaveči nosilci,  



V sanitarijah je potrebno zagotoviti: 
 • avtomatske vodovodne armature z omejenim iztekanjem primerno ogrete vode  
• avtomatsko izplakovanje pisoarjev  
• milnike, ki naj bodo pritrjeni nad umivalniki 
• senzorsko prižiganje luči  
• zaščitne kasete za toaletni papir  
• zaprte koše za smeti z odpiranjem na nožni vzvod 
• ogledala z brušenimi robovi  
 
Za umivanje rok pred jedjo lahko uporabljajo učenci že umivalnike v učilnicah, sicer pa je v ta namen treba na 
ustreznem mestu ob večnamenskem prostoru predvideti odgovarjajoče število umivalnikov s toplo in mrzlo vodo. 
 
Ostale zahteve: 

- Vse robove na vseh izpostavljenih stenah je potrebno zaščititi z zunanjimi posnetimi robnimi letvami.  
- Vse morebitne zasteklitve v interierju naj se izvedejo iz varnostnega stekla. 

 
5.3.  Bivalne zahteve  
  
Osvetlitev prostorov  
Vsa stalna delovna mesta morajo biti osvetljena z dnevno svetlobo.  
Vsi prostori orientirani v smeri JV-JZ morajo imeti zunanjo sončno zaščito, ki omogoča individualno upravljanje in 
zagotavlja svojo funkcijo in obstojnost tudi na lokacijah, ki so izpostavljene močnemu vetru . 
Vsi prostori morajo biti opremljeni z umetno razsvetljavo.  
 
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA:  
Zahtevani nivo osvetljenosti naj bo v skladu s priporočili Slovenskega društva za razsvetljavo, ki podaja vrednosti 
srednje osvetljenosti za posamezne prostore za izobraževanje. Podane so tudi max. vrednosti UGR (metoda za 
ocenjevanje in omejevanje neugodnega bleščanja). 
 

Prostor Esr (Ix) UGR 
Učilnice in predavalnice 500 19 
Šolska tabla  500 19 
Specialne učilnice 500 19 
Kabineti 300 19 
Zbornica 300 22 
Knjižnica – knjižne police 300 19 
Knjižnica – čitalnica  500 19 
Telovadnica 400 19 
Vhodne avle 200 22 
Hodniki stopnišča  150 25 
Družabni prostori 300 22 
Šolske menze 250 22 
Kuhinja  500 22 

 
Uporabljajo naj se  led svetila. 
 
V splošnih in specialnih učinkih se naj predvidijo svetilke, z regulacijo osvetlitve po linijah, ki so vzporedne z okni. 
Posebne svetilke za osvetlitev table. 
 
Vklapljanje in regulacija razsvetljave se naj izvede s stikali, ki so grupirana v stikalne bloke oz. skupaj z vtičnicami 
montirane v vertikalni parapetni kanal. Stikala in vtičnice morajo biti barvno usklajene in iz istega programa. 
Barvna temperatura svetil naj bo med 3300 – 5300 K. 
 



 
OSVETLITEV TABLE 
 Svetilke naj se spuščajo nad tablo. Odmik od table se določi po opravljenem izračunu osvetljenosti table 
(poudarek naj bo na enakomerni osvetljenosti cele table). 
 
ZASILNA RAZSVETLJAVA  
V skladu s študijo požarne varnosti. 
 
Prezračevanje prostorov  
Potebno bo sprejeti odločitev o načinu prezračevanja prostorov – Skladno z veljavnimi pravilniki je predvideno 
prisilno prezračevanje z rekuperacijo, kar pa bo s potrebnimi razvodi in opremo finančno precej povečalo 
investicijo. 
V vseh prostorih, ki mejijo na zunanji prostor je potrebno omogočiti tidi ročno odpiranje okenskih površin za 
zračenje. 
  
Temperatura v prostorih  
Temperatura v prostorih se predvidi skladno s pravilniki. Upošteva se količina oseb in toplotna energija aparatur.  
  
Zvočna zaščita  
Zagotoviti je potrebno predpisano zvočnoizolativnost prostorov glede na namen. 
Sestave konstrukcijskih slojev in končne obdelave je potrebno projektirati na način da upoštevajo Pravilnik o 
zaščiti pred hrupom v stavbah U.l. RS 10/2012.  
Izdelati je potrebno elaborat za objekt, ki bo upošteval zahteve mejnih vrednosti odmevnih časov. 
Za zmanjšanje hrupa je posebno pozornost potrebno posvetiti tlakom, stropnim oblogam (predvsem na hodnikih), 
stenskim oblogam pa tudi obodnim konstrukcijam (stene, okna) objekta. 
 
Ozvočenje 
Pripravi se novo ozvočenje prostorov.   
 
Javljanje požara 
Javljanje požara se izvede v skladu in z zahtevami iz študije požarne varnosti.  
Predvideti je potrebno aktivno požarno javljanje, novo požarno centralo. 
 
Tehnično varovanje 
V prostorih, kjer je nameščena draga oprema ter v vseh komunikacijah je potrebno predvideti IR senzorje, ki se 
naj vežejo na centralo tehničnega varovanja. 
 
Video nadzor 
Za video nadzor se pripravi osnovno instalacijo, ki omogoča kasnejšo vgradnjo.  
 
Ostale instalacije 
Zaradi dotrajanosti in onemogočenega dostopa do obstoječih vodov instalacij (elektrike, vodovoda, 
kanalizacijskih odtokov) se stare razvode ukine in nove izvede po novih trasah. Obstoječe cevi (voda, centralna, 
kanalizacija) so namreč v večji meri speljane pod tlakom pritličja in v stenah objekta, kar onemogoča dostop do 
njih. 
Potek novih instalacijskih vodov naj bi bil speljan nad novo predvidenim spuščenimi stropovi, povsod tam, kjer je 
za njihovo izvedbo dovolj višine. 
Ohrani se radiatorsko ogrevanje. 
 
 

 

 



Normativne zahteve za funkcionalno zasnovo, tehnološko zasnovo, opremljenost 

Projektna dokumentacija za energetsko prenovo objekta Osnovna šola Milojke Štrukelj bo morala biti pripravljena 
tako, da bo ustrezala: 
- operativnemu programu Evropske kohezijske politike v okviru obdobje 2014 - 2020«,  
- prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«,  
- tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, 
- prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe  
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«,  
- specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«  - potrdi MONG,Golea? 
- Uredbi o »Zelenem javnem naročanju« 

 

6. ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA 
 

7. STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA 

 

PRILOGE H PROJEKTNI NALOGI 

- Shematski tlorisi posameznih etaž 

Poročilo o Razširjenem energetskem pregledu Osnovne šole?? 

Obstoječa,  projektna dokumentacija, ki nam je bila izročena na vpogled oz. uporabo : 

- ŠOLSKI CENER NOVA GORICA - TRAKT OSEMLETKE – načrt za predrevizijski pregled, projektant 
SLOVENIJA PROJEKT LJUBLJANA,  projektant ing.arh. Daspari Oton,  št.proj.1441/2, julij 1958 

- IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST OBČINE NOVA GORICA – Adaptacija OŠ Milojke štrukelj, projektant 
PROJEKT NOVA GORICA,  št.proj.405-71, APRIL 1981,  izsek-list: tloris kuhinje in servisnih prostorov – načrt 
električnih instalacij 

- OŠ Milojke Štrukelj NOVA GORICA – Adaptacija osnovne šole - prizidek, projektant PROJEKT NOVA 
GORICA,  št.proj.405-71, maj1981,  PGD in PZI 

- Kopije tlorisov iz dokumentacije za objekt na Delpinovi ulici – ni podatkov o načrtih 
- PREUREDITEV IN PRIZIDAVA JV DELA ŠOLE, projektant STOLP d.o.o., št.proj.15/04-6, april 1981  

Ta dokumentacija je dostopna v Arhivu OŠ Milojke Štrukelj 

Potreben pregled še ostale razpoložljive dokumentacije 

 


