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I.

UVOD
I.1 PODATKI O NAROČNIKU IN NJEGOVIH CILJIH
Naročnik projektne naloge, občina Ig, namerava izvesti investicijo na področju osnovnošolskega
izobraževanja.
Predmet obravnave je matična OŠ Ig, na naslovu Troštova 24, v centru Iga, z matično številko
5084431000 in klasifikacijo CC-Si-12630 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delostavba za osnovnošolsko izobraževanje).
Cilj naročnika je s projektno nalogo in preučitvijo variant možnih izvedb pridobiti podatke za
uspešno izvedbo investicije.
Glavni cilji investicije, poleg zagotavljanja potrebnih normativnih kapacitet šole so :
-ekonomičnost gradnje, ob upoštevanju obstoječega stanja objekta in lokacije
-trajnost projektnih rešitev in izvedbe
-skladnost z zahtevami veljavne regulative in načeli zelene (trajnostne) gradnje
-ekonomičnost obratovanja in rednega vzdrževanja .
Skladnost s smernicami zelenega (trajnostnega) javnega naročanja je upoštevanje okoljskih (zelenih),
ekonomskih in družbenih elementov.
Okoljske zahteve, ki jih naročnik kot obvezne opredeli v projektni nalogi, so obvezujoče tehnične
specifikacije, tako za fazo projektiranja, kot samo gradnjo.
Razlog za potrebno inveticijo je prostorska neprimernost oz. pomanjkanje dela prostorov na
matični OŠ Ig, na katero so vezane kar tri podružnične šole in sicer PŠ Golo, PŠ Iška vas in PŠ
Tomišelj, ki je bila izkazana že v uvodni fazi investicijskega procesa, ko je bila izdelana Analiza
šolskega prostora v občini.
Predhodna analiza šolskega prostora v občini Ig je bila izdelana v februarju 2015, je na osnovi
demografskih podatkov, prostorske preveritve in preveritev skladnosti z normativnim prostorskim
programom, ugotavila pomanjkanje prostorov za pouk, neustreznost centralne kuhinje, jedilnice,
kot tudi sanitarij in garderob ob telovadnici (kjer je prisoten problem vlage oz. vdora talne vode).
Pomanjkanje prostorov za pouk in tudi dela ostalih prostorov se kaže že nekaj let in je zato pouk
organiziran tudi v nenamenskih prostorih kot npr. v knjižnici.
Demografski podatki celotnega pripadajočega šolsega okoliša kažejo na porast števila učencev tudi
v prihodnje, zato je rešitev prostorskih razmer v smislu zagotavljanja minimalnih normativnih
površin na matični šoli nujna.
Naročnik je za ureditev potrebne 28 oddelčne šole, predvidel delno rekonstrukcijo, sanacijo
in prizidavo šolskega objekta.
Na osnovi variant prostorskih preizkusov, ter dodatnih parametrov, se je investitor odločil za
najustreznejšo funkcionalno izvedbo prikazano v varianti izvedbe oznake-4, ki naj služi kot vodilo
naslednjim fazam projektne dokumentacije.
Projektna naloga je vodilo k projektiranju, v kolikor pa se v projektni dokumentaciji ugotovi boljšo
rešitev oz. izboljšano predlagano varianto, le to potrdi investitor. (dopolnjevanje projektne naloge je
smiselno le do vključno pred pričetkom izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja).

V primeru, da ne bi bilo možno zagotoviti zahtevanih minimalnih normativnih površin skladno z
regulativo, se lahko investitor odloči tudi za odstopanje od le teh.
Projektna naloga je izdelana v sodelovanju s predstavniki naročnika in tudi uporabniki objekta :
z višjo svetovalko občine Ig, g. Polono Skledar in ravnateljico OŠ Ig, g. Biserko Vičič Malnar.
Soglasje k projektni nalogi, ki je del le te, je podal župan Občine Ig, g. Janez Cimperman.
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I.2 NAMEN IN OBSEG PROJEKTNE NALOGE
Namen naročnika je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet OŠ Ig, tako prostorov za pouk kot
tudi potrebnih zunanjih športnih površin, upoštevajoč normativni prostorski program za
predvideno 28 oddelčno šolo.
Projektna naloga naj z idejnimi variantami oz. zasnovami ugotovi možnosti prostorskih širitev na
način, da se del manjkajočih prostorov uredi s prizidavo k objektu, hkrati pa se razišče tudi
možnosti preureditev znotraj obstoječega objekta.
Predvidena dozidava in rekonstrukcija dela obstoječega objekta OŠ Ig mora upoštevati vse
merodajne faktorje in regulativo tovrstnih objektov, dosežena mora biti ustrezna funkcionalna
shema šole, zagotovljena primernost, varnost in racionalnost izvedbe projekta, vezanega na
specifična izhodišča obstoječega stanja.
Ker se predvideva tudi delni poseg v obstoječi objekt, je potrebno ustrezno analizirati obstoječe
stanje upoštevajoč metode : analize, smernice za sanacijo oz. izvedbo posegov skladno s potrebami
za doseganje bistvenih zahtev skladno z namembnostjo objekta.
Potrebne zunanje nepokrite športne površine se zagotovijo na zemljišču obstoječega montažnega
vrtca, ki ne služi več svojemu namenu in se za nove potrebe šole predvidoma poruši, zemljišče pa
pripoji k površini šolskega zemljišča.
Projektna naloga, kot izhodišče za projektante, podaja smernice za projektiranje in za izdelavo
izhodišč za pripravo podrobnejših meril in pogojev-PMP, kot to določa veljavni prostorski akt
območja (OPR).
Izhajajoč iz obstoječega stanja lokacije in samega objekta, upoštevajoč minimalna normativna
izhodišča, ta projektna naloga obsega tri variante prostorskega preizkusa možnih širitev objekta in
dodatno 4. varianto na osnovi dodatnih izhodišč investitorja, po preučitvi ostalih variant in
možnosti širitve šolskega zemljišča.
Projektna naloga prikazuje tudi prognozo potrebnega števila oddelkov in vpisa učencev glede na
letošnje demografske podatke in normativni prostorski program za matično OŠ Ig, iz predhodne
Analize šolskega prostora občine Ig.
Projektna rešitev mora dosegati optimalno vrednost posegov v obstoječi objekt, nadzidavo oz.
prizidavo tako, da bo omogočena racionalna in tehnološko obvladljiva gradnja (faznost izvedbe)
in vzdrževanje, ter da bo opravičila stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja.
Smernice projektne naloge bodo z uporabo tehničnih in tehnoloških rešitev, oblikovanih na osnovi
strokovnih znanj in ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, zagotovile pogoje varnega, zdravega,
kvalitetnega in učinkovitega bivanja in dela vseh uporabnikov objekta osnovne šole Ig.
Projektna naloga za rekonstrukcijo in prizidavo objekta OŠ Ig je razdeljena na sledeče sklope :
-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
-URBANISTIČNA IZHODIŠČA
-OBSTOJEČE STANJE
-IZHODIŠČA PREDHODNE ANALIZE ŠOLSKEGA PROSTORA
-ARHITEKTURA ( z izhodišči navodil za graditev OŠ )
-ZAKLJUČNA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA-tehnične specifikacije
-ZUNANJA UREDITEV
-GRADBENE KONSTRUKCIJE
-STROJNE INŠTALACIJE
-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
-IDEJNE VARIANTE MOŽNE IZVEDBE ŠIRITVE OŠ Ig
oznak 1,2,3 in 4 (opisi in grafični prikazi funkcionalno ureditvene sheme)
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I.3 OBSTOJEČE STROKOVNE PODLAGE
Za objekt OŠ Ig so bila že izdelana oz. so na razpolago naslednja gradiva :
-Lokacijska informacija -2015
-del predhodne projektne dokumentacije PGD,PZI (1994-2001-gradbene konstr., zun.ureditev)
-Analiza šolskega prostora občine Ig in programska naloga za OŠ Ig- 2015

I.4 DODATNO POTREBNE STROKOVNE PODLAGE
Za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in prizidavo k objektu OŠ Ig bo potrebno
izdelati oz. pridobiti še :
-Geodetski načrt (dopolnitev posnetka-november 2016 )
-Posnetek obstoječega stanja objekta (del, potreben za izvedbo izbrane variante)
-Predhodne arheološke raziskave
-Geološko geomehanske raziskave s poročilom
-Statično presojo obstoječega objekta s smernicami – (v odvisnosti od vrste posega)
-Presoja razlogov prisotnosti vlage, s predlogi ukrepov (sanitarni sklop ob telovadnici)

I.5 REGULATIVA
Pri projektiranju je potrebno upoštevati :
Veljave predpise s področja graditve objektov osnovnih šol:
-Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (MŠŠ del. gradivo, junij1999)
-Smernice za projektiranje energetsko varčnih šolskih objektov (MŠŠ, 1999)
Veljavne predpise s področja graditve objektov:
-Zakon o graditvi objektov
-Zakon o standardizaciji
-Energetski zakon
-Pravilnik o projektni dokumentaciji
-Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
-Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago
-Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa in uporabe objektov v javni rabi in
večstanovanjskih stavbah
-Pravilnik o zvočni zaščiti stavb
-Pravilnik o ravnanju odpadov, ki nastanejo pri gradbenih delih
-Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
-Pravilnik o toplotni zaščiti in in učinkoviti rabi energije v stavbah
-Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
-Zakon o gradbenih proizvodih
-Zakon o varstvu pred naravnimi idr. nesrečami
-Pravilniki in tehnični pogoji vezani na elektro in strojne instalacije,
ter ostale veljavne prepise vezane na tovrstne gradnje.
Investicija se bo izvedla v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju in njenimi spremembami,
vezano na Zakon o javnem naročanju.
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II.

INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Za poseg v obstoječi objekt in prostor bo potrebno izdelati :
- INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO–DIIP in IP, ( za vse idejno variantne rešitve, s primerjavo le teh),
v skladu z Uredbo o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ(Ur.l.RS št.60/2006).
(investicijski okvir vrednosti projekta, dinamika investiranja, terminski okvir itd...)

in
-PROJEKTNO DOKUMENTACIJO
na osnovi izhodišč programske naloge in izbrane idejne variantne izvedbe oznake-4- prizidave in
delne rekonstrukcije obstoječega objekta, ob upoštevanju obstoječega stanja, smernic
prostorskega akta, programa in regulative tovrstnih objektov .
Projektna dokumentacija mora biti izdelana upoštevajoč veljavno zakonodajo, pogoje pristojnih
soglasodajalcev in študije ter elaborate, ki bodo izdelani za obravnavano gradnjo.
Projektiranje mora upoštevati temeljne okoljske zahteve za stavbe, kot jih opredeljuje Uredba o
zelenem javnem naročanju.
Projektna dokumentacija mora vsebovati vse sestavine, kot jih določa ZGO in vsi, v času izvedbe
projekta, veljavni podzakonski akti.

II.1 OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Opomba:
Ker projektna naloga vsebuje tudi idejne variante oz. idejne zasnove posega v prostor in obstoječi
objekt, je zaradi časovnega prihranka, izdelava Idejne zasnove (IDZ) v dokumentaciji nadomeščena
z Idejnim projektom (IDP).
Pred projektiranjem je potrebno izdelati dopolnitev geodetskega posnetka (november 2016), ki bo
prikazal novo predvideno šolsko zemljišče in posnetek obstoječega stanja dela objekta OŠ Ig in
montažnega vrtca ( za izdelavo načrta odstranjevalnih del ).
Vsi načrti, ki sestavljajo projektno dokumentacijo morajo biti medsebojno usklajeni.
Skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l.RS št. 55/2008), mora projektna
dokumentacija obsegati najmanj :
1. IDEJNI PROJEKT – IDP : za pridobitev projektnih pogojev in izdelavo investicijske
dokumentacije /IDP vključno s podatki za izdelavo PMP-podrobnih meril in pogojev in za
določitev GP- gradbene parcele oz. oboda območja, na osnovi geodetskega načrta /
- vodilna mapa z lokacijskimi podatki (tekstualni in grafični del) in
z zbirnim projektnim pročilom
- idejni načrt arhitekture z vrisom opreme
- idejni načrt zunanje ureditve
- statična analiza obstoječih konstrukcij s smernicami
- koncept in zasnova gradbenih konstrukcij
- koncept in zasnova električnih inštalacij
- koncept in zasnova strojnih inštalacij
- projektna naloga in koncept tehnologije centralne kuhinje
- koncept požarne varnosti
- 3D vizualizacija zunanjosti objekta
Opomba :
Vezano na poseg v obstoječi objekt so projektanti načrtov inštalacij dolžni izhajati iz
obstoječega stanja le teh, zato je potreben ogled in posnetek stanja in izdelava detajlne
projektne naloge, ki bo upoštevala priključevanje na obstoječe razvode inštalacij in
morebitne izboljšave oz. posodobitve.
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Za potrebe izdelave razvoda komunalne infrastrukture in morebitne prestavitve oz.
preureditve obstoječih komunalnih vodov, bo potrebno izdelati posnetek notranjega in
zunanjega razoda kanalizacijskega omrežja (odpadna in meteorna kanalizacija itd.).
Projektne naloge in koncepte rešitev potrdi investitor.
2. PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA – PGD :
- vodilna mapa z lokacijskimi podatki (tekstualni in grafični del)
- načrt odstranjevalnih del (vrtec)
- posnetek obstoječega stanja s prikazom rušitvenih del oz. posegov v objekt
- načrt arhitekture
- načrt zunanje ureditve s prikazom komunalnih vodov in priključkov z zbirnikom, ureditev
zunanjih površin, odvodnjavanja
- načrt gradbenih konstrukcij in statična presoja obstoječega objekta ,
načrt ojačitev obstoječih konstrukcij in statični izračun s pozicijskimi načrti
- načrt električnih inštalacij (jaki, šibki tok, strelovod)
- načrt strojnih inštalacij (vodovod, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje)
- elaborati : geodetski načrt, elaborat gradbene fizike-toplotne zaščite (PURES), elaborat
zvočne zaščite, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, študija požarne varnosti,
tehnološki načrt kuhinje, tehnološki načrt dvigala.
- izkazi : izkaz požarne varnosti, energijskih karakteristik prezračevanja,
toplotnih in zvočnih karakteristik .
3. PROJEKT ZA IZVEDBO – PZI :
-vodilna mapa
-načrt arhitekture z detajli in shemami
-načrt notranje opreme
-načrt zunanje ureditve in zasaditveni načrt- hortikultura
-načrt gradbenih konstrukcij- armaturni načrti
-načrt električnih inštalacij
-načrt strojnih ištalacij
-popisi del s projektantskim predračunom
-varnostni načrt z načrtom ureditve gradbišča in elaborat preprečevanja in
zmanjševanja emisije delcev z gradbišča
-tehnološki načrt kuhinje
4. PROJEKT IZVEDENIH DEL – PID :
-vodilna mapa
-zbirno projektno poročilo
-načrt arhitekture
-načrt zunanje ureditve
-načrt gradbenih konstrukcij
-načrt električnih inštalacij
-načrt strojnih inštalacij
-izkaz požarne varnosti
-izkaz energijskih karakteristik
-energetska izkaznica
-požarni red in načrt evakuacije
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Opomba:
Navedena vsebina projektne dokumentacije upošteva izhodišče, da se vsi obstoječi priključki na
energetsko infrastrukturo kljub prizidavi, ohranjajo nespremenjeni.
V kolikor bodo zahteve pristojnih soglasodajalcev določile spremembo le teh, bo potrebno dodatno
upoštevati tudi izdelavo načrtov priključkov.

II.2 BISTVENE ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE
V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora projektiranje (in gradnja) rekonstrukcije dela
obstoječega objekta in novogradnje prizidka, upoštevati temeljne okoljske zahteve za stavbe :
V vseh fazah projektne dokumentacije je upoštevati temeljne okoljske zahteve za učinkovito rabo
energije in OVE, učinkovito rabo vode, ravnanje z odpadki, zagotavljanje zdravih bivanjskih oz.
delovnih razmer ter ustreznih okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov.
( tehnične specifikacije so upoštevane v opisu bistvenih zahtev za projektiranje in smernicah inštalacij )

Opomba :
naročnik ni zavezan k izpolnjevanju naslednje zahteve po Uredbi o zelenem naročanju :
vgradnja najmanj 30% deleža lesa ali lesnih tvoriv v stavbo oz. prizidek.
Zahteva je obvezujoča za tovrstne objekte v primeru, ko znaša višinski gabarit do P+1.
Prizidava in rekonstrukcija objekta OŠ Ig, mora biti projektirana in izvedena skladno z veljavno
regulativo tako, da bo z ustreznimi materiali, zasnovo in ukrepi zaščite, izpolnjeval določila vseh
šestih bistvenih zahtev, predpisanih z zakonom o graditvi objektov- ZGO :
1. Mehanska odpornost in stabilnost
2. Varnost pred požarom
3. Higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice
4. Varnost pri uporabi
5. Zaščita pred hrupom
6. Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote-energetska učinkovitost stavbe
Objekt sodi med objekte v javni rabi za katere je pri projektiranju potrebno upoštevati določila
Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa in uporabe funkcionalno oviranim
osebam.
Opisi ukrepov za izpolnjevanje bistvenih zahtev v nadaljevanju, so vodilo detajlnejšim rešitvam, ki
morajo biti ustrezne glede na veljavne predpise in hkrati racionalne. Za doseganje ustreznih rešitev
je potrebna preverjena in usklajena izdelava vseh izvedbenih detajlov in izbor trajnih materialov.
1.Mehanska odpornost in stabilnost
/Pravilnik o meh. odpornosti in stabilnosti objektov (UR l.RS št.101/05);
Uredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l.RS št. 8/2011) /

Nameravana gradnja - delna rekonstrukcija in prizidava k objektu, mora biti zasnovana in
projektirana tako, da vplivi, ki jim bo objekt verjetno izpostavljen ne bodo povzročili :
- porušitve celega objekta ali dela objekta
- deformacij večjih od dopustnih ravni
- škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih
deformacij nosilne konstrukcije
- škode , nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na
osnovni vzrok.
Potrebna je izdelava analize in statične presoje nosilnih konstrukcij dela obstoječega objekta.
Vsi posegi vezani na novogradnjo in rekonstrukcijo dela obstoječega objekta morajo biti
projektirani in izvedeni v skladu s predhodnimi analizami in smernicami (navodila za posege,
eventuelne protipotresne ojačitve itd.). Nosilna konstrukcija prizidka naj bo ali armiranobetonska,
ali pa lesena iz prefabriciranih montažnih elementov nad delno vkopano armiranobetonsko
pritlično etažo.; zasnovana skladno s predvideno funkcionalno shemo, upoštevajoč izsledke analiz
obstoječega stanja in podatke Geološko geomehanskih raziskav s poročilom.
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2.Varnost pred požarom :
/ Pravilnik o pož.var. v stavbah (Ur.l.RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07); Pravilnik o študiji požarne varnosti
(Ur.l.RS št. 28/05, 132/06); (Tehnična smernica TSG-1-001:2010) /

Za obravnavano prizidavo in delno rekonstrukcijo objekta OŠ Ig, je po veljavnih predpisih iz
požarnega varstva, potrebna izdelava Študije požarne varnosti, saj objekt sodi med požarno
zahtevne stavbe.
Požarno obremenitev je zmanjšati na račun uporabe negorljivih in težko vnetljivih gradbenih
materialov pri izvedbi, upoštevajoč samo mikrolokacijo prizidka in odmike od sosednjih objektov in
parcel. Za omejitev širjenja požara morajo biti, ob upoštevanju namembnosti prostorov prizidka in
izbranih materialov, zagotovljeni najmanjši dovoljeni odmiki od obstoječih fasadnih odprtin.
Glede na lokacijo prizidka bodo potrebni tudi posebni zaščitni ukrepi, glede na odmike od sosednjih
parcel oz. od sosednjega objekta na Govekarjevi ulici, v katerem se nahaja vrtec.
Upoštevati je potrebno vsa navodila tehničnih smernic požarne varnosti, za tovrstne objekte in za
varen umik Ijudi in premoženja.
Območje obravnave je pokrito s hidrantnim omrežjem. Zagotovljen bo urgentni dovoz dostopen
neposredno s ceste in tudi preko sosednjih zemljišč.
V stavbi mora biti zagotovljena optimalna požarna varnost in možnost hitre evakuacije v primeru
požara po primernih evakuacijskih poteh (min.širina 120 cm), prilagojenih tudi gibalno oviranim.
Vsa vrata na evakuacijskih poteh, vhodna in druga potrebna vrata, bodo ustrezne protipožarne
odpornosti, z odpiranjem v smeri evakuacije, v skladu s Študijo požarnega varstva.
Študija naj določi ustrezne požarne sektorje z obodnimi konstrukcijami ustrezne požarne
odpornosti. Uporabljeni materiali morajo biti takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim
zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja.
Posebna pozornost je potrebna pri izvedbi prehodov instalacijskih kanalov in jaškov med požarnimi
sektorji, za katere je uporabiti primerne zaščitne materiale in izvedbene detajle.
Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na
najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar.
Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme.
Objekte nadzirajo vsi uporabniki in osebe, ki se občasno v njih nahajajo. Čas ukrepanja je odvisen
od časa odkritja požara in časa reakcije - usposobljenosti za ravnanje v primeru požara. Uporabniki
objekta se usposabljajo za varstvo pred požarom z raznimi neobveznimi oblikami usposabljanja, ki
jih organizira država in lokalna skupnost.
3.Higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice :
Gradnja mora biti projektirana na način, da ne bo ogrožala higiene in zdravja oseb v objektu, okolici
in sosedov, zato je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s področja higienske in zdravstvene
zaščite in varstva okolja.
Nameravana gradnja naj bo zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje
strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali
plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje
ter preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost
vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta:
Vsi materiali, ki bodo uporabljani pri gradnji, morajo biti kvalitetni in atestirani s strani
pooblaščenih organizacij tako, da bodo oddajanja morebitnih strupenih plinov gradbenih
materialov in posledično objekta samega, minimalni oz. v dopustnih mejah. Tako bo zagotovljeno
tudi primerno okolje v notranjosti objekta.
(V fazi PZI je potrebno zagotoviti, da emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih ne bodo
presegale vrednosti, ki jih določajo veljavni standardi za določitev emisij.)

NOTRANJE OKOLJE :
-toplotno okolje :
Prizidek naj bo toplotno izoliran proti zunanjosti in proti notranjim neogrevanim prostorom;
ogrevanje naj se izvede v vseh prostorih.
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Emisije v zrak ne bodo presegale največje dovoljene emisije, če bodo (obstoječe) naprave za
ogrevanje in prezračevanje redno vzdrževane in se bodo izvajale meritve naprav s strani
pooblaščene službe, v skladu s predpisi.
- kakovost zraka :
naj bo zagotovljena s prisilnim prezračevalnim sistemom, skladno s Smernicami za projektiranje
energetsko varčnih šolskih objektov (opis v poglavju strojnih inštalacij).
Prezračevanje je obvezno potrebno zagotoviti v novogradnji prizidka in v delu rekonstrukcije
šolskega objekta, zaželjeno pa tudi v preostalem delu šole. Za slednje se izvede preverba v projektni
nalogi strojnih inštalacij, ter v primeru odločitve investitorja za izvedbo prezračevanja v preostalem
delu šole šele v kasnejši fazi, le to upošteva pri projektiranju (faznost izvedbe).
-osvetlitev : vsi prostori naj imajo ustrezno naravno osvetlitev, v skladu z mikrolokacijo in standardi,
poleg pa še umetno razsvetljavo, prilagojeno namembnostim prostorov. Za zaščito proti sončnemu
sevanju, se na fasadnih odprtinah predvidijo ustrezne zaščitne zunanje žaluzije.
-vlažnost – zaščita pred vlago :
Objekt prizidka je potrebno zaščititi pred atmosferskimi vplivi, z izvedbo zaščite stavbnega ovoja in
ureditvijo ustreznega odvodnjavanja. Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam po
odpornosti na atmosferske in temperaturne spremembe, zagotavljati trajnost in primerno
življenjsko dobo, skladno s standardi.
Objekt prizidka naj bo zavarovan proti vlažnosti z izvedeno ustrezno hidroizolacijo vkopanega dela
pritličja in na stiku z zemljino, ter z vodoodporno fasadno oblogo.
Potrebno bo poiskati rešitev za zaščito pred vdorom vlage iz tal tudi v delu obstoječega šolskega
objekta in sicer v območju kuhinje, ter obstoječih garderob in sanitarij ob telovadnici.
V prizidku naj se zvede zaščita pred vlago v vseh mokrih prostorih- sanitarijah in tlakovanih
površinah ob objektu in uredi ustrezno odvodnjavanje.
Preprečitev kondenza bo dosežena z ustreznim ogrevanjem in prisilnim prezračevanjem prostorov.
Ustreznost zaščite objekta pred vlago je upoštevati in opisati v PGD dokumentaciji, skladno s
Pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l.RS št. 29/04).
-oskrba z vodo: Objekt OŠ Ig je oskrbovan s pitno vodo iz javnega vodovoda.
VARSTVO OKOLJA :
Za predviden poseg se v fazi projektne dokumentacije PGD izdela oceno vplivov na okolje, skladno z
zakonom o varstvu okolja in okoljskimi zahtevami zelene gradnje.
Nameravana gradnja, glede na velikost, ne sodi med objekte za katere je po Uredbi o posegih v
okolje potrebna izdelava presoje vplivov na okolje (Ur.l.RS št. 51/2014).
-odvajanje odpadnih voda :
mora biti izvedeno vodotesno in skladno s predpisi ter vodeno v obstoječo kanalizacijsko omrežje.
Na osnovi posnetka obstoječega stanja, se izdela projekt prestavitve kanalizacijskih vodovo v
območju predvidenega prizidka. Obstoječi priključek na javno kanalizacijo se predvidoma ne
spreminja.
Zunanje tlakovane površine bodo vodotesno tlakovane, omejene z robniki in ustrezno
odvodnjavanje.
Del meteornih strešnih voda (novogradnje prizidka) se predvidoma zbira v hranilnikih s filtri in se jo
uporabi za splakovanje WC-jev ter vzdrževanje zelenih zunanjih površin.
Zagotoviti je WC-je z dvojnim splakovanjem, upoštevajoč max. dovoljeno porabo vode, ustrezno
ureditev pisoarjev itd., tudi v okviru sanacije obstoječih sanitarij ob telovadnici.
-odstranjevanje trdnih odpadkov :
Sedanja lokacija posod za ločeno zbrane odpadke se predvidoma ohranja nespremenjena, oz. se
delno prilagodi glede na predvideno zunanjo ureditev in samemu prizidku.
-ravnanje z gradbenimi odpadki :
Pri ravnanju z gradbenimi odpadki morajo biti upoštevane zahteve veljavne Uredbe o ravnanju z
gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih; predvideti je tudi ukrepe za zaščito okolice in
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ravnanja z odpadki. Obvezna je izdelava Načrta ravnanja z gradbenimi odpadki, ki bo določila vrsto,
količino in način ravnanja z med gradnjo nastalimi odpadki.
Za odstranitev obstoječega objekta vrtca je potrebno izdelati načrt odstranjevalnih del (PGD).
Posegi v obstoječi objekt morajo biti razvidni v posnetku obstoječega stanja objekta
s prikazom rušitvenih del.
-Skrb za okolico objektov : okolica šole bo delno ohranjena, delno pa urejena v skladu z načrtom
predvidene zunanje ureditve ob prizidku in območju novo predvidenih zunanjih zelenih in športnih
površin s parkovno ureditvijo in ustrezno, redno vzdrževana.
4.Varnost pri uporabi :
Poleg določil Navodil za graditev osnovnih šol, je potrebno upoštevati tudi določila iz Standarda
SIST ISO/TR 9527-gradnja objektov-Potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v
stavbah – Smernice za projektiranje; marec 2002, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l.RS,št.97/2003), ter
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih(Ur.l.RS,
št.89/99, 39/05).
Predvidena novogradnja prizidka k šoli naj bo zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta oz.
prostorov, ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode
zaradi gibanja vozil tako, da bo zagotovljena zadostna varnost uporabnikov samih. V čim večji
možni meri se je potrebno izogniti nesprejemljivemu tveganju za nastanek nezgod in omogočiti
varno uporabo funkcionalno povezanih, normativno projektiranih (zadostne površine, osvetljenost
in opremljenost) prostorov.
UKREPI ZA PREPREČEVANJE :
-padca, zdrsa, udarca : Izbrati je take finalne obloge tlakov, da so tovrstni dogodki zmanjšani na
najmanjšo možno mero.
Vse finalne površine v objektu in na zunanjih površinah, morajo zagotavljati zaščito proti zdrsom,
padcem in udarcem, v skladu s standardom SIST DIN 51097.
Funkcionalna zasnova prostorov za pouk , komunikacijskih in skupnih prostorov, naj omogoča
enostavno in varno uporabo, omogočena mora biti dobra preglednost in uporabnost le teh tudi po
namestitvi notranje opreme, prostori pa dovolj veliki , da zagotavljajo primerne prehode in odmike.
Predvideti je vse zaščitne elemente, ki preprečujejo padce in udarce kot so: ustrezne ograje z držali
ob stopnicah, klančinah.
Vertikalna komunikacija- stopnišče je primerno dimenzionirati (položno stopnišče- stopnice
š/v=30/15 cm, brez previsov nastopnih ploskev) in opremiti z zaščitno ograjo oz. ročaji v višini 1.2m.
Stopnišče naj bo obloženo z nedrsečo talno keramiko. Dvigalo mora ustrezati zahtevam za invalide.
-opekline, električni udar, eksplozija : tovrstne nevarnosti so praktično izključene, ob pogoju
normalne uporabe atestiranih naprav, ki bi lahko le te povzročile.
Izvede se zaščita pred električnim udarom s strelovodno instalacijo in ozemljitvami. Predvideti je
ustrezno vzdrževanje.
-nezgode zaradi gibanja vozil : Za preprečitev takih nezgod zadošča primerna velikost
manipulacijskih površin in pa primerna zasnova prometne varnosti, ki naj omogoči varno uporabo
poti za pešce- varna šolska pot, z ustrezno ločitvijo od površin gibanja motornih vozil in kolesarjev.
Poskrbeti je za varno prečkanje ceste oz. primerno urediti dostop do zunanjih površin na mestu
nekdanjega vrtca (horizontalna in vertikalna signalizacija itd.).
-zaklonišče :
Obstoječe zaklonišče v pritličju objekta OŠ Ig, predvidoma izpolnjuje zahteve Zakona o varstvu pred
naravnimi idr. nesrečemi oz. veljavnih Uredb in Pravilnikov o graditvi in vzdrževanju zaklonišč.
Obstoječe zaklonišče je bilo projektirano in zgrajeno kot dvonamensko, saj se v njem nahajajo
garderobe učencev s tem, da je omogočena preureditev iz mirnodobne uporabe v zaščitno funkcijo
(zaklonišče), v skladu z regulativo področja.
Pri projektiranju prizidka je smiselno predvideti ojačitev stropne plošče nad pritličjem tako,
da le ta vzdrži rušitev objekta nad njo.

11

OBČINA IG – PROJEKTNA NALOGA ZA ŠIRITEV OSNOVNE ŠOLE IG
5.Zaščita pred hrupom :
Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati določila Pravilnika o zaščiti pred hrupom v
stavbah (Ur.l.RS,št.10/22012) in Tehničnih smernic TSG-1-005:2012- Zaščita pred hrupom v
stavbah. Za ustrezno omejevanje ogrožanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih možnosti za
uporabo objekta, mora biti projektirano in izvedeno ustrezno varstvo pred različnimi oblikami
hrupa:
-udarni hrup :
zagotavljanje varstva pred udarnim hrupom, ki se v prostor prenaša preko konstrukcije je potrebno
izvesti z dilatacijskimi elementi (trakovi, distančniki) med tlaki in stenami (izvedba plavajočih
podov) in med obešenimi stropovi in stenami.
-hrup instalacij in naprav v stavbah :
vse vgrajene potrebne naprave in instalacije morajo biti atestirane, izvedene skladno s predpisi in
tehničnimi smernicami. Vertikalni razvod ventilacijskih in ostalih tuljav je predvideti z ustrezno
požarno in zvočno izolirnostjo, s poudarkom na pravilni izvedbi detajlov, na vseh prehodih med
etažami in križanjih.
-odmevni hrup :
Dušenje zvoka s specifičnimi oblogami je predvideti skladno z namembnostjo šolskih protorov.
-zunanji hrup :
Varstvo objekta pred zunanjim hrupom (npr. hrupom prometa ali kmetijske dejavnosti) mora biti
zagotovljeno z zvočno izolatvnimi elementi zasteklitve, ki morajo ustrezati stopnji varstva pred
hrupom za III. območje, kamor sodi obravnavana lokacija.
V objektu morajo biti dosežene in zagotovljene sprejemljive možnosti za delo uporabnikom
objekta, tudi z ukrepi : primerna lokacija dvigala, zvočna izolativnost komunikacijskih prostorov in
tehničnih prostorov itd.
Elaborat zaščite pred hrupom in izkaz, ki bosta sestavni del projektne dokumentacije PGD, morata
vsebovati navedbo upoštevanja smernic- bodisi na podlagi veljavnih tehničnih smernic, ali pa na
podlagi 8. člena zgoraj omenjenega pravilnika.
V primeru preseganja kriterijev, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,
bo potrebno pri zasnovi zunanjih nepokritih športnih površin upoštevati ustrezne protihrupne
ukrepe kot npr. protihrupno ograjo.
6.Zagotavljanje varčevanja z energijo in ohranjanja toplote :
Toplotno zaščito vseh obodnih ploskev novogradnje prizidka, je potrebno načrtovati skladno s
Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah-PURES (Ur.l.RS,št.52/2010).
Opomba - OBSTOJEČI ŠOLSKI OBJEKT :
V skladu z 2. členom pravilnika, glede na velikost posega v obstoječi fasadni ovoj stavbe, zaradi
izgradnje prizidka, za obstoječi šolski objekt določila pravilnika niso zavezujoča.
Določila PURES-a, vezana na prehodnostne faktorje fasadnega plašča, pa je potrebno upoštevati pri
izvedbi delne rekonstrukcije obstoječega objekta.
Pri projektiranju prizidka je upoštevati tudi Smernice za projektiranje energetsko varčnih šolskih
objektov (MŠŠ-1999), ki so :
Toplotne izgube skozi zunanji ovoj objekta je zmanjšati z zadostno toplotno izolacijo gradbenih
elementov in premišljeno izvedenimi sloji, da so toplotni mostovi preprečeni oz. minimalni.
Zasteklitev fasadnih odprtin mora biti večslojna, predvideti je zunanjo zaščito pred sončnim
sevanjem z zunanjimi žaluzijami.
Toplotno prehodnostni faktorji za zunanje stene naj bodo U<0,21 W/m2K, za streho U<0,20
W/m2K, tla proti terenu U<0,35 W7m2K ter zasteklitev U<1,1 W/m2K.
Ob upoštevanju navedenih smernic objekt ne sme presegati skupnih specifičnih toplotnih potreb
25 – 28 W/m2 uporabne površine, vključno s prezračevalnimi izgubami energetsko varčnih
klimatskih in prezračevalnih naprav. Specifična letna poraba energije za ogrevanje naj bo
predvidoma 0,12 GJ/m2.
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V kolikor bo investitor kandidiral za pridobitev sredstev iz razpisa EKO sklada RS, se zgornji
parametri uskladijo z zahtevami razpisa, projektna naloga strojnih inštalacij pa prilagodi tako, da
ustreza razpisnim pogojem sklada.
Za doseganje zagotavljanja učinkovite rabe energije je potrebna skrbna izbira ustrezne toplotne
zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, razsvetljave in priprave tople vode, pri čemer je treba
zagotoviti, da objekt ne preseže dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje in dovoljene letne
dovedene energije za svoje delovanje.
Objekt prizidka bo kvaliteten nizkoenergijski objekt, toplotno izoliran v skladu z veljavnimi predpisi
in v skladu z izračuni Elaborata gradbene fizike tako, da bo izračunana letna raba primarne energije
na enoto uporabne površine stavbe, manjša od največje dovoljene, kar bo dokazovala Energetska
izkaznica objekta.
Upoštevati je :
-vgradnja stavbnega pohištva (s troslojno zasteklitvijo) po RAL tehnologiji montaže;
-senčenje - vse fasadne odprtine bodo opremljene z zaščitnimi zunanjimi žaluzijami;
-ogrevanje – prizidek bo ogrevan z radiatorji, obstoječa kotlovnica se deloma prilagodi, ohranja se
vir ogrevanja- mestni plin..
-hlajenje in prezračevanje – z energetsko varčnimi napravami (z vračanjem toplote odpadnega
zraka)
-novogradnja prizidka mora izpolnjevati zahtevo po pokrivanju najmanj 25% deleža skupnih
toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije (OVE),
in vsa ostala detajlnejša navodila PURES-a oz. veljavne zakonodaje.
7.Zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb
Obravnavani objekt spada med objekte, ki morajo upoštevati določila skladno s Pravilnikom o
zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb (Ur.l.RS, št. 97/2003, spr. Ur.l.RS,št.77/2009,Odl.US:U-I 136/08-9).
Upoštevati je potrebno tudi Standard SIST ISO/TR 9527:2002-gradnja objektov-Potrebe invalidov in
drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah – Smernice za projektiranje; marec 2002.
V prizidku je potrebno predvideti ustrezno projektirano in opremljeno dvigalo, primerno tudi za
gibalno ovirane in tako povezati vse etaže objekta; stopnišče do nivojsko ločenega
kraka objekta pa opremiti z dvižno invalidsko ploščadjo.
Ob glavnem vhodu v objekt je upoštevati izvedbo ustreznih klančin max. nagiba 6 %, ustrezno
dimenzioniranega vetrolova; tako zunanje kot nove notranje stopnice je izvesti brez previsov
nastopnih ploskev in v dim. stopnic 15/30 cm; predvideti je ustrezne ograje in ročaje ter sanitarije
za funkcionalno ovirane- predvidoma v pritličju objekta; upoštevati je maksimalno 2cm visoke
pragove itd.
Pri zasnovi posega v obstoječi objekt, zasnovi prizidka in zunanjih pripadajočih površin, je potrebno
upoštevati tudi določila navedenega standarda vezana na uporabnost, prepoznavnost- barvno
kontrastne obdelave in povdarke, uporabo različnih materialov in ustrezne urbane opreme
zunanjih površin ipd.
Mirujoči promet : del obstoječih parkirnih površin je že primernih dimenzij in oznak, za uporabo
gibalno oz. funkcionalno oviranih oseb.

III.

URBANISTIČNA IZHODIŠČA
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati spodaj navedena urbanistična in druga
izhodišča iz veljavnega prostorskega akta območja.
Izvleček iz OPR oz. Lokacijske informacije št. 35012/079 z dne 10.11.2015 :

Veljavni prostorski akt
Prostorski akti, ki veljajo na območju pripadajočih zemljiških parcel :
Odlok o prostorskem redu občine Ig ( v nadaljevanju – OPR)
(Ur.l. RS št. 35/2012, sprem. Ur. L RS št.35/2012 in77/2012)
Vrsta objekta: OŠ IG, vrtec : CCSi- stavba splošnega družbenega pomena (CCSi-126)
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Zemljiška parcela:
Obstoječe pripadajoče parcele so p. št.: 156/1, 158/1,150/16,150/17,150/18,155/7.
(pripadajoče parcele predstavljajo del prostorske enote v izmeri 11218 m2) Vse k.o. : 1700 Ig .
Parcelacija oz. gradbena parcela ni določena (op.: osnova za določitev je previdena menjava
zemljiških parcel); del pripadajočih parcel sega na cestno telo- krajevno cesto (stanje parcelacije za
OŠ Ig- maj 2015).
Parcelacija oboda (PMP) se določi v fazi projektne dokumentacije IDP.
Oznaka prostorske enote:
IG01-1/D –Ig ( 35691 m2) : v enoto sodijo vse parcele razen dela p.št. 155/7-vrtec Govekarjeva;
IG01-4/MO-Ig : del p.št. 155/7.
Namenska raba:
-osnovna namenska raba : D-območje družbene infrastrukture; M- mešana območja
-podrobnejša namenska raba :
D - vzgoja in izobraževanje, šport, zdravstvo, soc.varstvo, kultura, javna uprava itd.
MO – osrednje površine za trgovske idr. storitvene dejavnosti, uprava, pisarne itd.
Smernice za pripravo podlag za izdelavo PMP območja :
* Parc. št. 155/7 kjer se nahaja stanovanjska stavba oz. vrtec Govekarjeva, naj se v celoti vključi v
območje namenske rabe D ?
ZA OBMOČJE JE POTREBNO IZDELATI DODATNA PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJE ZA PROJEKTIRANJE
(PMP), v skladu s 44. in 62. členom OPR
44. člen : določa način urejanja-PMP-(podrobna merila in pogoji).
62. člen določa : podrobnehjša določila priprave OPPN in dodatnih podrobnejših meril in pogojev za
projektiranje: pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno izdelati podrobna merila in pogoje po
postopku za njihov sprejem. S PMP se zagotovi pogoje za komunalno opremljanje zemljišč za
gradnjo, izvedbo gospodarske javne infratrukture, vključno z načrti parcelacije.
-Do sprejema PMP so v skladu s splošnimi pogoji dovoljene rekonstrukcije, nadzidave, prizidave,
odstranitve in nadomestne gradnje obstoječih objektov, gradnja enostavnih in nezahtevnih
objektov, vzdrževalna dela.
Gradnja, ki jo namerava izvesti investitor je rekonstrukcija in prizidava objekta in ob upoštevanju
* splošnih pogojev skladna z določili OPR. Zemljišče je komunalno opremljeno. Načrt parcelacije
oboda meje PMP bo predmet idejne zasnove posega v prostor.
Območje varovanj in omejitev:
-arheološko najdišče v območju VKD (Ig- Rimskodobna vaška naselbina)...
Potrebna je izvedba Predhodnih arheoloških raziskave v območju prizidka.
Vrste dopustnih dejavnosti, gradenj idr. del, vrste dopustnih objektov glede na namen :
-pri objektih z mešano rabo, kjer so ti dopustni, mora biti večji del stavbe (min. 51%površine)
namenjen osnovni namenski rabi območja.
-podr. nam. raba- D: dovoljene so novogradnje, nadomestne gradnje, prizidave, nadzidave,
rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti, gradnja enostavnih in nezahtevnih
objektov, če ni drugače določeno v posebnih merilih OPR.
-Vsaka gradnja mora biti v skladu z določili Odloka (OPR) in znotraj predpisane izrabe parcele.
-nadzidave objektov v strnjenem nizu ali v nizu objektov z izrazito GL so dopustne le kot nadzidave
celotnega niza, prizidave teh objektov pa morajo upoštevati enotno oblikovanje celotnega niza.
-Pogoj za vsako gradnjo je določitev GP-gradbene parcele, če ta še ni bila določena.
Parcelacija:
-Parcelacija parcel, na katerih že stojijo objekti je dovoljena le na način, da vse ostale parcele
zadostijo vsem pogojem akta idr. predpisov, zlasti glede GP, FI, dostop do javne infrastrukture..
-Parcelacija ni možna na območju PMP do njegovega sprejema,razen parcelacije oboda meje PMP !
*
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FUNKCIONALNA IN OBLIKOVNA MERILA :
MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN IZVEDBO DRUGIH DEL :
Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji :
-tipologija zazidave : rekonstrukcija, prizidava, nadzidava objekta.
-velikost in zmogljivost objekta : 14. čl. OPR : strešni pomoli max. 2/3 osnovne strehe;
strešna okna so dovoljena; vse strešine sestavljene strehe morajo imeti enotno kritino.
-lega objekta na zemljišču : 18.čl.OPR : razen v območjih z izrazito enotno gradbeno črto
obstoječih objektov, mora biti odmik min.5 m od pločnika in 7 m od cestišča.
Odmik novogradnje min. 2.5 m od sosednje parcele.
Pri zasnovi umestitve prizidka v prostor je potrebno upoštevati odmik za 2x višino objekta, od
sosednjih stavb (MŠŠ); oz. le tega prilagoditi glede na osončenost.
-ureditve okolice objektov : 15., 16.čl.OPR : najmanj 10% GP –okolice mora biti ozelenjene;
uporaba avtohtonih drevesnih vrst; viš. razlike večje od 1.2 m se premoščajo z opornimi zidovi...
V območju novih zunanjih športnih površin, je potrebno poleg omejitve le teh z ograjo, upoštevati
hortikulturno ureditev z zasaditvijo avtohtonih dreves- dodatna zvočna zaščita stanov. območja.
-stopnja izkoriščenosti zemljišča :10. člen OPR : FZ max. 0.4 ; FI max. 1.2.
-velikost in oblika gradbene parcele : 17.člen OPR : GP v celoti v območju urejanja
-druga merila in pogoji : 21.čl.OPR : na funkcionalnem zemljišču objekta je potrebno urediti zadostne
parkirne površine, skladno z normativi.
(pri preverbi zadostnega števila obstoječih parkirnih mest je upoštevati izhodišče:
število PM = številu oddelkov šole + 6-9 PM).
MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN PRIKLJUČEVANJE:
Opomba : Obstoječa komunalna infrastruktura se delno spreminja, priključki se ohranjajo.
DRUGA MERILA IN POGOJI :
-ohranjanje narave : 29.člen OPR
-varstvo voda in pred poplavami : 30.člen OPR : na območju IG01, kjer je po karti razredov poplavne
nevarnosti le ta majhna ali srednja, je gradnja dopustna ob upoštevanju :
Kota pritličja min. 0.5 m nad koto Q100; pri objektih z občutljivo dejavnostjo pa 0.5m nad Q500.
Ustrezne izvedbe kleti (HI,vodotesnost) /31.čl. varstva vodnih virov/.
Zaradi racionalnosti izvedbe prizidka, ki se nivojsko prilagodi na obstoječo izhodiščno višino pritlične
etaže, je potrebno posebno pozornost posvetiti ustrezni izvedbi izolacije konstrukcij proti talni vodi,
zunanji vhodni podest in neposredno okolico le tega pa ustrezno odvodnjavati.
-celostno ohranjanje kulturne dediščine : 36.čl.OPR : ohranja se odnos med stavbami v prostoru- veduta
(cerkev); potrebne so predhodne arheološke raziskave.
VAROVANO OBMOČJE :
Območje ohranjanja narave (EPO) 29.čl.OPR; ARSO
Širše vodovarstveno območje- VVO III; ARSO
Kulturna dediščina –ZVKD.
OPOMBA :
Do sprejema PMP za projektiranje (podrobnih meril in pogojev) je dovoljena rekonstrukcija, prizidava
oz. nadzidava objekta OŠ Ig, v skladu s splošnimi pogoji OPR.
PMP se predvidoma definirajo v fazi IDP (in PGD), ko se določi tudi parcelacija oboda meje PMP
oz. pripadajočo gradbeno parcelo.
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IV.

PODATKI OBSTOJEČEGA STANJA

IV.1 OPIS OBSTOJEČEGA OBJEKTA IN LOKACIJE
Tradicija šolstva na Igu sega v leto 1631. Prvo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1796, naslednje
pa leta 1859, imenovano stara šola. Med 2. svetovno vojno je šola delno pogorela. Leta 1965 je
potekal pouk v novi stavbi, zgrajeni leta 1964, ki je postala osemrazredna šola v kateri je potekal
pouk v treh izmenah na razredni in predmetni stopnji.
Šola je dobila status centralne šole, s pripadajočimi podružničnimi šolami Golo, Iška vas in Tomišelj.
Stavba je bila grajena v več fazah in je locirana v središču Iga na naslovu Troštova 24.
Objekt je izrazito podolgovata stavba, sestavljena iz posameznih delov in leži vzporedno
s Troštovo ulico, v smeri SV-JZ. Občinska cesta ni posebno obremenjena, saj služi dovozu le nekaj
stanovanjskim hišam in pa sami šoli- del ceste je dejansko tudi dostavno manipulacijska površina za
potrebe centralne kuhinje (dostava in odvoz).
Na SZ mikrolokacije se na lastni parceli ob ulici, nahaja montažni objekt nekdanjega vrtca, ki po
izgradnji novega centralnega vrtca ni več v uporabi.
Na J delu območja se nahajajo površine mirujočega prometa, na JV pa zunanje rokometno igrišče.
Osrednjemu, JV delu objekta, kjer je tudi vhod v šolo za učence, se šolskemu objektu približa
stanovanjska hiša, ki po prenovi služi prostorom vrtca. Na SV strani je še nepozidano šolsko
zemljišče, ki predstavlja zeleno površino.
Obstoječi montažni vrtec, ki ne služi več svojemu namenu se predvidoma poruši, zemljišče pa
nameni šolskemu poslopju.
Šoli pripadajoče zemljišče je tako po izmeri zadovoljivo glede na velikost šolskega objekta,
vprašljiva pa je funkcionalnost posameznih delov zemljišč ,zato bo potrebna skrbno premišljena
umestitev novogradnje prizidka v prostor, upoštevajoč obstoječe stanje in funkcionalno shemo.
Lokacija objekta OŠ IG je prikazana v grafični prilogi /PISO/-priloga-0
In v situaciji obstoječega stanja – priloga-02

IV.2 ČASOVNICA IZGRADNJE OBJEKTA OŠ IG
Zaradi lažje prepoznavnosti delov obstoječega objekta OŠ Ig, so le ti številčno označeni (1-4) in
predstavljajo :
1 –ŠOLA- RAZREDNI TRAKT ( najstarejši del objekta)
2 –VEZNI TRAKT
3 –ŠOLSKI PROSTORI ( na mestu adaptirane obst. telovadnice)
4 –ANEKS IN TELOVADNICA
Podatki sheme izgradnje so pripravljeni po pregledu dela razpoložljive predhodne projektne
dokumentacije : (1994-2001; LD-1994,gradbene konstr.,notranja oprema- za objekta oznak 1 in 2
in načrt zun.ureditve za objekt oznake 4- aneks in nova telovadnica).
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Stanje OŠ IG leta 1981 :
Učilnični, najstarejši del objekta (1) je bil zgrajen leta 1964. Objekt je višinskega gabarita
P+2 s tem, da je nivo pritličja za ca. 70cm nad zunanjim terenom.
Konstrukcijska zasnova : nosilni opečni zidovi, zunanji z dodano betonsko oblogo; betonske
stropne plošče, ravna streha.
Med leti 1974 in 1981 mu je bila prizidana telovadnica (3) z vmesnim veznim delom- veznim
traktom (2).
Stanje OŠ IG leta 1995/96 :
V letu 1994 (1995) je bila izdelana projektna dokumentacija, ki je predvidevala nadomestitev
veznega dela z novim, ter prenovo in hkratno nadzidavo učilničnega dela (1) za eno etažo.
Dejansko je bil leta 1995 izveden nadomestni vezni trakt (2) in delna adaptacija učilniškega dela (1),
do nadzidave le tega za eno etažo pa ni prišlo ( ZVKD- sporna višina zaradi ohranjanja vedute
naselja - dominantni cerkveni zvonik).
Vezni trakt (2), ki je nadomestil obstoječega med šolo in telovadnico, z namenom boljše povezave
prostorov za pouk s telovadnico, se je izvedel na nivoju telovadnice in navezal na šolske prostore
preko diferenčnih stopnic v vseh etažah, kar se v današnji shemi kaže kot ne najboljša rešitev,
zaradi potrebe po upoštevanju določil Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa
in uporabe objektov v javni rabi. (višinska razlika za pol etaže oz. ca. 170 cm) .
Vertikalni gabarit veznega trakta je K+P+1+Po; oz. po današnjih podatkih P+2+Po; konstrukcijsko je
zasnovan z armiranobetonskimi zidovi (deloma tudi z opečnimi zidovi), stropovi, nosilci in
prekladami, streha je položna dvokapnica.
Stanje OŠ IG leta 2001 :
V marcu leta 2000 je bil izveden pregled in presoja nosilnosti in protipotresne odpornosti
učilničnega, najstarejšega dela objekta (1).
Na nosilnih zidovih so se namreč pokazale razpoke, verjetno kot posledica potresa v Posočju.
V začetku leta 2001 se je zato izvedla sanacija in protipotresna ojačitev objekta, sanacija fasade in
ravne strehe (odstranitev slojev in njihova zamenjava zaradi zmanjšanja obtežbe, zamenjava oken
in toplotna izolacija fasade..).
Vletu 2001 je bila izvedena tudi novogradnja telovadnice in aneksa, ter prenova stare telovadnice
v šolske prostore.
Razpon armiranobetonske konstrukcije obstoječe telovadnice je omogočal prosto umestitev etaž
in nove nosilne konstrukcije za formiranje prostorov za pouk.
Zasnova je bila izvedena na način enostranske vzdolžne postavitve učilnic z odprtimi ložami, ob
hodniku, na katerega meji še vrsta kabinetov.
O konstrukcijski izvedbi teh šolskih prostorov ni podatka; bi jih bilo pa smiselno pridobiti, saj bi s
spremembo zasnove v dvostransko postavitev učilnic z vmesnim hodnikom, šola lahko pridobila kar
nekaj manjkajočih, znotraj objekta samega.
Opcija je upoštevana v eni od prikazanih variant možne izvedbe –VAR.3, saj je velikost prizidkov
omejena glede na lokacijo v prostoru.
Shema izgradnje OŠ IG od leta 1964-2001 je tudi grafično prikazana - priloga 01
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IV.3 PREGLED IN IZMERE OBSTOJEČIH POVRŠIN OŠ IG
PRITLIČJE

Pritličje najstarejšega dela objekta oznake – 1, je zasnovano cca. 70 cm nad
zunanjim terenom in namenjeno šolskim prostorom in delavnici (št. prostorov 1-8).
Prostori št. 9-18 služijo ostalim prostorom (tudi zobni ordinaciji) in so del objekta
oznake 2 in 3, na nivoju cca. 1.40m pod zunanjim terenom, oz. pol etaže nižje od
objekta-1.
Glavni vhod v šolo za učence 2. in 3. triletja je urejen preko zunanjih nepokritih
stopnic in klančine, ki pa ni primernega nagiba za funkcionalno ovirane (max. 6%).
Vhod je izveden brez ustreznega vetrolova. Ob vhodu se nahaja zobna ordinacija
in dostop v garderobe, ki so urejene na mestu zaklonišča in v delu objekta, ki sega
do aneksa ob telovadnici.
(op.: telovadnica s pripad.prostori je obravnavana v poglavju površin za športno vzgojo)

Mimo kuhinje s pripadajočimi prostori in jedilnice, vodi hodnik do diferenčnih
stopnic za navezavo do prostorov objekta -1, oz. stopnic, ki vodijo v 1. nadstropje
šolskega objekta.
Prost. za pouk : 3 x MU, 1 x SPU(teh.v.) in 1 x K.
Dve matični učilnici ne dosegata normativne min. površine, a sta ustrezni glede na
število učencev v oddelkih.
V delu učilnice za tehniko je s pregrado urejen tudi pripadajoči kabinet tako, da
sama učilnica ne dosega normativne izmere je pa ustrezna glede na št. učencev.
Ostali prostori : Jedilnica in obrat centralne kuhinje ne dosegata normativnih min. izmer.
Garderobe učencev presegajo normativne površine (ureditev na mestu zaklonišča)
Sanitarije učencev ustrezajo normativom tudi glede na oddaljenost od učilnic,
manjkajo pa sanitarije primerne za gibalno ovirane
Komunikacije : Ob vhodu je potreno urediti vetrolov. Lokacija stopnišč glede na oddaljenost od
učilnic in širine hodnikov so ustrezne, ni pa omogočen dostop in uporaba prostorov
gibalno oviranim.

Oznake prostorov
PRITLIČJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Matična učilnica-1
Matična učilnica-2
Matična učilnica-3
Sanitarije
Kabinet -1
Delavnica, kurilnica
Tehnična vzgoja-SPU-1
Komunikacije
Kuhinja
Jedilnica
Sanitarije, kuhinja
Komunikacije
Vhodna avla
Zobna ordinacija
Čakalnica
Servis
Odpadki
Garderobe učenci, zaklonišče
SKUPAJ

SKUPAJ PRITLIČJE

A.Prostori za
pouk/m2

B.Ostali
prostori/m2

C.Komunikacije
m2

56.00
65.00
56.35
30.50
23.10
104.40
81.30
153.80
59.50
99.60
13.20
34.30
49.40

281.75

19.30
19.80
19.80
4.80
440.00
810.90

237.50

1.330.15 m2
Na osnovi razpoložljive obstoječe projektne dokumentacije je

PRITLIČJE objekta OŠ IG tudi grafično prikazano - priloga 02/1
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1. NADSTROPJE Del šolskega objekta oznak 1 (pr.oznak 24-32) in 3 (pr.oznak 1-8) je namenjen pr. za
pouk in ostalim prostorom, v delu objekta oznake 2 pa se nahajajo upravni prostori
z ločenim vhodom. Prostori 1. triletja so dostopni preko lastnega vhoda, obsegajo
tudi lastno garderobo, primerne zunanje površine in skupni prostor prvih razredov.
Prost. za pouk : 4 x MU, 2 x PU, 2 x SPU in 3 x K.
Glede na število učencev v oddelkih, so prostori primernih velikosti.
Ostali prostori : Garderoba 1. triletja in sanitarni sklopi etaže ustrezajo normativom.
Upravni prostori : zbornica ne dosega minimalne normativne izmere.
Komunikacije : Lokacija stopnišč glede na oddaljenost od učilnic in širine hodnikov so ustrezne,
ni pa omogočen dostop in uporaba prostorov gibalno oviranim.

Oznaka prostorov
1.NADSTROPJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

A.Prostori za
pouk/m2

Garderoba
Matična učilnica -4
Matična učilnica -5
Matična učilnica -6
Loža
Loža
Loža
Kabinet-2
Skupni prostor za 1. razrede
Hodnik
Sanitarije
Sanitarije
Garderoba učitelji
Zbornica
Kabinet-3
Hodnik
Hodnik
Šolski radio
Čistila
Pisarna- soc.ped.
Pisarna- tajništvo
Pisarna- ravnatelj
Sanitarije učitelji
Predmetna učilnica-1 (mat.)
Predmetna učilnica-2 (mat.)
Matična učilnica-7
Sanitarije uč.
Sanitarije uč.
Kabinet -4
Spec.predm.učilnica-2 (fizika)
Spec.predm.čilnica-3 (bi, ke)
Hodnik
SKUPAJ

SKUPAJ 1.NADSTROPJE

B.Ostali
prostori/m2

C.Komunikacije
m2

32.70
58.58
58.04
58.81
20.60
20.68
20.60
26.13
56.26
75.18
7.61
5.46
20.00
63.90
20.40
29.80
50.80
28.40
30.00
20.40
20.40
19.80
15.60
64.65
56.35
56.35
15.00
15.05
45.60
81.30
81.30
705.25

314.72

153.80
309.58

1.329.55 m2

Na osnovi razpoložljive obstoječe projektne dokumentacije je

1.NADSTROPJE objekta OŠ IG tudi grafično prikazano - priloga 02/1
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2. NADSTROPJE Del šolskega objekta oznak 1 (pr.oznak 24-32), 2 (pr.oznak 15-18 in 22) ,
3 (pr.oznak 7-14) in 4 (aneks ob telovadnici) (pr.oznak 1-6) je namenjen
prostorom za pouk in ostalim prostorom, v delu objekta oznake 2 (pr.oznak 19-20)
pa se nahaja tudi del upravnih prostorov (dve pisarni).
Prost. za pouk : 4 x MU, 5 x PU, 2 x SPU in multimedijska učilnica ter 4 x K.
Glede na število učencev v oddelkih, so prostori primernih velikosti, razen enega
od kabinetov, ki ne dosega normativne izmere in je tudi brez dnevne osvetlitve.
Ostali prostori : Sanitarni sklopi etaže ustrezajo normativom tudi glede oddaljenosti od učilnic.
Komunikacije :

Lokacija stopnišč glede na oddaljenost od učilnic in širine hodnikov so ustrezne,
ni pa omogočen dostop in uporaba prostorov gibalno oviranim.

Oznaka prostorov
2. NADSTROPJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

A.Prostori za
pouk/m2

Multimedijska učilnica
Knjižnica
Predprostor
Knjižnica
Hodnik
Kabinet multimedija-5
Garderoba
Matična učilnica -8
Matična učilnica -9
Matična učilnica -10
Kabinet-6
Kabinet-7
Hodnik
Sanitarije
Matična učilnica -11
Predmetna učilnica -3 (slo)
Predmetna učilnica -4 (druž.)
Kabinet-8
Pisarna
Pisarna
Sanitarije
Hodnik-avla
Hodnik
Spec.predm. uč.-5 (gl.,gosp.)
Spec.predm.uč.-4 (lik)
Predmetna učilnica -5 ( t.j.)
Predmetna učilnica -6 ( t.j.)
Predmetna učilnica -7 ( slo.)
Sanitarije
Sanitarije
Kabinet za likovno vzgojo-9
Hodnik
SKUPAJ

SKUPAJ 2.NADSTROPJE

B.Ostali
prostori/m2

C.Komunikacije
m2

87.75
143.72
8.37
18.94
25.40
25.99
32.79
58.96
58.96
59.00
25.98
26.05
74.93
12.80
63.90
63.90
63.90
17.40
20.40
19.80
15.60
81.60
23.40
81.30
81.30
64.65
56.35
56.35
15.00
15.05
46.20
1.100.60

131.44

153.80
367.50

1.599,54m2

Na osnovi razpoložljive obstoječe projektne dokumentacije je

2.NADSTROPJE objekta OŠ IG tudi grafično prikazano - priloga 02/2
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Podstrešjemansarda

Del podstrešja šolskega objekta oznake- 2 je izkoriščen in namenjen mali oz.
računalniški učilnici. Prostor je dostopen preko dvoramnega stopnišča iz
2. nadstropja.

Prost. za pouk : 1 x mU (mala učilnica).

Oznaka prostorov
P o d s t r e š j e (mansarda)
1
2

Mala učilnica-1 (račun.uč.)
Stopnišče
SKUPAJ
SKUPAJ IZKORIŠČENO
PODSTREŠJE

A.Prostori za
pouk/m2
40.00

B.Ostali
prostori/m2

C.Komunikacije
m2
9.54
9.54

40.00
49.54 m2

SKUPNE IZMERE OBSTOJEČIH PROSTOROV OŠ IG ( P+1.N+2.N+Po) :
SKUPNA IZMERA ETAŽ
A. PROSTORI ZA POUK
B. OSTALI PROSTORI
C. KOMUNIKACIJE

2.127.60 m2
1.257,06m2
924.12 m2

A.B.C.SKUPAJ

4.308,78 m2

SKUPNO ŠTEVILO OBSTOJEČIH PROSTOROV ZA POUK NA OŠ IG:
Število matičnih učilnic-MU :
Število predmetnih učilnic-PU :
Število spec.predm.uč.-SPU :
Število malih učilnic-Mu :
Število kabinetov-K :

11
7
5
1
9

+ knjižnica z multimed. učilnico

Opomba: Manjkajoči prostori za doseganje normativnih prostorov za pouk
za 28 oddelčno šolo :
5 velikih učilnic, 1 mala učilnica in 3 kabineti.
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IV.4 PREGLED IN IZMERE PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO
Del šolskega objekta oznake- 4 zajema telovadnico in aneks v katerem so servisni
oz. spremljajoči prostori.
Kot je razvidno iz spodnje tabele so pokriti prostori za športno vzgojo normativno ustrezni, temeljite
sanacije zaradi problema vlage pa so potrebni garderobni prostori in sanitarije (v pritličju aneksa).
Šola razpolaga tudi z zunanjim ograjenim rokometnim igriščem.
Poleg tega pa mora šola zagotoviti še dodatne normativne zunanje nepokrite športne površine.

Opis prostorov

A.Prostori za
pouk/m2

B.Ostali
prostori/m2

C.Komunikacije
m2

PR. ZA ŠPORTNO VZG.
Telovadnica
Depoji
Tribune
Recepcija
Stopnišče
Vhodni hodnik
Garderoba I
Garderoba II
Sanitarije
Garderoba III
Garderoba IV
Sanitarije
Čistila
Izhodni hodnik
Shramba orodja
Prva pomoč
Energetski prostor
Stopnice
Civilna zaščita
Avla
Sanitarije
Sanitarije
Čistila
Kabinet prof.
Kabinet prof.
Garderoba prof.
Hodnik
Sanitarije prof.
Stopnice
Hodnik
Stopnice
SKUPAJ

SKUPAJ PROSTORI ZA
ŠPORTNO VZGOJO

1.011.45
121.14
252.41
4.00
14.30
28.83
13.82
13.82
16.18
13.82
13.63
16.12
8.24
28.97
48.66
14.08
14.19
8.37
4.14
131.23
10.76
11.78
4.27
14.59
12.67
8.90
4.18
5.83

1.223.24

290.08

25.29
29.56
7.81
399.72

1.913.04 m2

Na osnovi razpoložljive obstoječe projektne dokumentacije sta
aneks in telovadnica tudi grafično prikazana.
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V.

POVZETEK IZHODIŠČ IZ PREDHODNE ANALIZE ŠOLSKEGA PROSTORA
V poglavju so podani izvlečki iz predhodne Analize šolskega prostora občine Ig ( izdelane v
letu 2015), ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.
Del poglavja oznake V.1-1 do V.1-5, pa ponovno prikazuje prognozo števila potrebnih
oddelkov glede na število učencev okoliša, upoštevajoč novelirane demografske podatke.

V.1 PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV IN POTREBNO ŠTEVILO ODDELKOV ZA IZVAJANJE

OSNOVNOŠOLSKEGA PROGRAMA V OBČINI IG DO Š.L. 2020/2021
V.1-1 DEMOGRAFSKI PODATKI ZA OBČINO IG–Sokol 05.04.2016- IN IZRAČUN POTREBNEGA
ŠTEVILA ODDELKOV
leto rojstva
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Demografija
SOKOL 2016

št.rojenih
84
87
102
82
98
98
105
93
89
77
80
70
72
55
75

Spodnja tabela prikazuje letošnji vpis učencev (š.l.2015/16) in prognozo vpisa učencev, glede na
demografske podatke občine Ig in izračun potrebnega števila oddelkov :
razred
1.-9.

2015/16
učencev

2016/17

odd učencev

2017/18

odd učencev

2018/19

odd učencev

2019/20

odd učencev

2020/21

odd učencev

odd

1.

98

4

98

4

82

3

102

4

87

4

84

4

2.

105

4

98

4

98

4

82

3

102

4

87

4

3.

93

4

105

4

98

4

98

4

82

3

102

4

4.

89

4

93

4

105

4

98

4

98

4

82

3

5.

77

3

89

4

93

4

105

4

98

4

98

4

6.

80

3

77

3

89

4

93

4

105

4

98

4

7.

70

3

80

3

77

3

89

4

93

4

105

4

8.

72

3

70

3

80

3

77

3

89

4

93

4

9.

55

2

72

3

70

3

80

3

77

3

89

4

SKUPAJ

739

30

782

32

792

32

824

33

831

34

838

35
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V.1-2 Matična šola – OŠ Ig

/Troštova ulica 24, Ig /

DEMOGRAFSKI PODATKI ZA MATIČNO OŠ IG –5084431000,
PRIKAZ LETOŠNJEGA VPISA IN PREDVIDENI VPISI DO ŠOLSKEGA LETA 2020/2021

Demografija
SOKOL -2016
5084431000

leto rojstva
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

št.rojenih
41
48
49
39
48
53
43
44
39
35
40
29
33
28
42

PRIKAZ LETOŠNJEGA VPISA - oddelki matični OŠ IG v šolskem letu 2015/2016
V šolskem letu 2015/2016 pouk v OŠ IG obiskuje 495 učencev v 22 oddelkih :

OŠ IG – 2015 / 2016

Letošnji vpisŠolsko leto
2015/2016

RAZRED

ŠTEVILO
ODDELKOV

ŠTEVILO
UČENCEV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
2
2
3
3
3
2
3
2

51
48
45
73
62
70
48
59
39

Skupaj :

22

495

1.-3. R:
144 učencev
4.-6.R:
205 učencev
7.-9.R:
146 učencev
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PREDVIDENI VPISI NA MATIČNO OŠ IG DO ŠOLSKEGA LETA 2020/2021

Spodnja tabela prikazuje prognozo vpisa učencev in potrebno število oddelkov glede na
demografske podatke šolskega okoliša občine Ig v celoti.
-

vpis v š.l. 2015/16 prikazuje dejanski vpis učencev v OŠ IG.

-

vpis v 1. razred upošteva tudi del učencev iz šolskega okoliša –PŠ Tomišelj od š.l. 2016/17.

-

vpis v 4. razred učencev iz vseh treh okolišev podružničnih šol

PREDVIDENI VPISI IN ŠTEVILO ODDELKOV UPOŠTEVAJOČ POLEG ŠOLSKEGA OKOLIŠA matične OŠ IG
TUDI OKOLIŠE PODRUŽNIC:
razred
1.-9.

2015/16
učencev

2016/17

odd učencev

2017/18

odd učencev

2018/19

odd učencev

2019/20

odd učencev

2020/21

odd učencev

odd

1.

51

2

48+6

2

39+3

2

49+6

2

48

2

41+3

2

2.

48

2

51

2

54

2

42

2

55

2

48

2

3.

45

2

48

2

51

2

54

2

42

2

55

2

4.

73

3

3

3

4

4

42
+22+7+11
98

4

3

54
+19+4+21
87

4

3

51
+17+3+16
91

4

62

48
+24+11+8
71

4

5.

45
+18+4+4
73

6.

70

3

62

3

73

3

71

3

91

4

87

4

7.

48

2

70

3

62

3

73

3

71

3

91

4

8.

59

3

48

2

70

3

62

3

73

3

71

3

9.

39

2

59

3

48

2

70

3

62

3

73

3

SKUPAJ

495

22

536

23

562

24

605

26

627

27

649

28

4

V matični OŠ Ig bo potrebno zagotoviti 28 oddelkov za 649 učencev.

Legenda :

+
+
+

učenci iz okoliša PŠ Golo
učenci iz okoliša PŠ Iška vas
učenci iz okoliša PŠ Tomišelj
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V.1-3 Podružnična šola GOLO

/Golo 37, Ig /

DEMOGRAFSKI PODATKI ZA PŠ GOLO–5084431001, PRIKAZ LETOŠNJEGA VPISA IN
PREDVIDENI VPISI DO ŠOLSKEGA LETA 2020/2021
leto rojstva
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Demografija
SOKOL - 2016
5084431001

št.rojenih
12
16
23
22
19
20
33
23
26
21
14
21
19
15
16

PRIKAZ LETOŠNJEGA VPISA - oddelki PŠ Golo v šolskem letu 2015/2016
V šolskem letu 2015/2016 pouk v PŠ Golo obiskuje 59 učencev v 3 oddelkih :
PŠ Golo- 2015/ 2016
ŠTEVILO ODDELKOV
1
1
1
3

RAZRED
1.
2.
3.
Skupaj :

Letošnji vpisŠolsko leto
2015/2016

ŠTEVILO UČENCEV
17
24
18
59

PREDVIDENI VPISI V PŠ Golo DO ŠOLSKEGA LETA 2020/2021
Spodnja tabela pa prikazuje prognozo vpisa učencev in potrebno število oddelkov glede na
demografske podatke Sokol in dejanski vpis učencev v šolskem letu 2015/2016.
razred

2015/16

2016/17

2017/18

učencev odd učencev odd učencev odd

2018/19
učencev odd

2019/20

2020/21

razred

učencev odd učencev odd

1.

17

1

19

1

22

1

23

1

16

1

12

1

1.

2.

24

1

17

1

19

1

22

1

23

1

16

1

2.

3.

18

1

24

1

17

1

19

1

22

1

23

1

3.

SKUPAJ

59

3

60

3

58

3

64

3

61

3

51

3
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V.1-4 Podružnična šola IŠKA VAS

/Iška vas 2, Ig /

DEMOGRAFSKI PODATKI ZA PŠ IŠKA VAS–5084431002, PRIKAZ LETOŠNJEGA
VPISA IN PREDVIDENI VPISI DO ŠOLSKEGA LETA 2020/2021
leto rojstva
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Demografija
SOKOL - 2016
5084431002

št.rojenih
8
11
6
7
4
4
16
9
10
8
10
7
8
4
5

PRIKAZ LETOŠNJEGA VPISA - oddelki PŠ Iška vas v šolskem letu 2015/2016
V šolskem letu 2015/2016 pouk v podružnični šoli Iška vas obiskuje 18 učencev v
enem oddelku 2. razreda in v enem kombiniranem oddelku za 1. in 3. razred.

PŠ Iška vas - 2015 / 2016
Letošnji vpisŠolsko leto
2015/2016

RAZRED

ŠTEVILO ODDELKOV

1.
2.
3.

Skupaj :

ŠTEVILO UČENCEV

0.5 K
1
0.5 K

3
11
4

2

18

PREDVIDENI VPISI v PŠ Iška vas DO ŠOLSKEGA LETA 2020/2021
Spodnja tabela pa prikazuje prognozo vpisa učencev in potrebno število oddelkov glede na
demografske podatke Sokol in dejanski vpis učencev v šolskem letu 2015/2016.
razred

2015/16

2016/17

2017/18

učencev odd učencev odd učencev odd

2018/19
učencev odd

2019/20

2020/21

razred

učencev odd učencev odd

1.

3

0.5

4

0.5

7

1

6

0.5

11

1

8

0.5

1.

2.

11

1

3

0.5

4

0.5

7

1

6

0.5

11

1

2.

3.

4

0.5

11

1

3

0.5

4

0.5

7

0.5

6

0.5

3.

SKUP.

18

2

18

2

14

2

17

1k

24

1

25

2

Glede na manjše število otrok bodo oddelki predvidoma kombinirani, vezano tudi na razpoložljive
izmere obeh učilnic oz. prostorov za pouk.
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V.1-5 Podružnična šola TOMIŠELJ

/ Tomišelj 30, Ig /

DEMOGRAFSKI PODATKI ZA PŠ TOMIŠELJ –5084431003, PRIKAZ LETOŠNJEGA
VPISA IN PREDVIDENI VPISI DO ŠOLSKEGA LETA 2020/2021
leto rojstva
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Demografija
SOKOL - 2016
5084431003

št.rojenih
23
12
24
14
27
21
13
17
14
13
16
13
12
8
12

PRIKAZ LETOŠNJEGA VPISA - oddelki PŠ Tomišelj v šolskem letu 2015/2016
V šolskem letu 2014/2015 pouk v podružnični šoli Tomišelj obiskuje 28 otrok v
enem oddelku 1. razreda in enem kombiniranem oddelku od 2. do 3. razreda :

PŠ TOMIŠELJ - 2015 / 2016
RAZRED
Letošnji vpisŠolsko leto
2015/2016

ŠTEVILO ODDELKOV

1.
2.
3.

Skupaj :

ŠTEVILO UČENCEV

1
0.5 K
0.5 K

16
8
4

2
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PREDVIDENI VPISI v PŠ Tomišelj DO ŠOLSKEGA LETA 2020/2021
Spodnja tabela prikazuje prognozo vpisa učencev glede na demografske podatke Sokol in
dejanski vpis učencev v šolskem letu 2015/2016, ter na razpoložljivo število 2-eh oddelkov.
razred

2015/16

2016/17

2017/18

učencev odd učencev odd učencev odd

1.

16

1

27-6

1

14-3

2.

8

0.5

16

0.5

21

3.

4

0.5

8

0.5

16

SKUP.

28

2

51-6

2

51-3

2018/19
učencev odd

24-6
2

11

2

56-6

18

23-3
2

11
2

2020/21

razred

učencev odd učencev odd

12

21
2

2019/20

41

12

1.
2

18
2

53-3

2.
3.

2

Zaradi omejenega števila učencev v razpoložljivih dveh (kombiniranih) oddelkih na PŠ Tomišelj,
je potrebno upoštevati del vpisa učencev v 1. razred že na matično šolo.
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V.2 PROSTORSKI PROGRAM ZA OSNOVNO ŠOLO Z 28 ODDELKI
NORMATIVNE POVRŠINE- ŠOLA (28- oddelkov):
PROSTORI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21

Op.:

A. PROSTORI ZA POUK
matična učilnica
skupni prostor za 1.r.
kabinet
predmetne učilnice
predmetne učilnice- male
kabinet- jeziki
kabinet- zg, ze
spec. predmetne učilnice:
učilnica li
učilnica teh
kabinet li, teh
kabinet gosp
učilnica gl
naravoslovna učilnica
kabinet fi, ke, bi
knjižnica z multimed.učil.
A. SKUPAJ
B. OSTALI PROSTORI
večnam.prostor, jedilnica
garderobe
sanitarije
upravni prostori:
ravnatelj
pomočnik ravnatelja
tajništvo
svetovalni delavec
prostor za razgovore
zbornica
sanitarije
obrat kuhinje
kurilnica, delavnica, arhiv
B. SKUPAJ
C. KOMUNIKACIJE
A.B.C. SKUPAJ

razred m2/uč
št.uč.

št.učilnic št.
v
m kab. m2

1.-5.
1.
1.-5.
6.-9.

15

2,14

3
2,14

8
2
2
1

2,86
4,95

1
1
1
1

2,14
2,86

1
2

0,37
28
649
649
649

2

3
1
12

60
20
20
60
40
20
20
80
99
24
24
60
80
24
240

0,4
0,32
0,2

skupaj
m2

%

900
60
60
480
80
40
20
80
99
24
24
60
160
72
240
2399 54
260
208
130

20
16
16
16
16
110
16

20
16
16
16
16
110
16
180
80
1068 24
900 22
4367 100

Izmera zunanje površine za 1. razrede v tabeli ni upoštevana.
V kolikor se v nalogi predvideni vpisi učencev v PŠ Tomišelj bistveno spremenijo se na podlagi
odločitve investitorja, v projektni dokumentaciji IDP, prilagodi prostorski program matične šole na
29 oddelkov.
*Odločitev investitorja :
Ob upoštevanju priseljevanja v občino in zagotavljanja prostora v oddelkih vrtca v podružnici,
varianta oznake 5. upošteva normativ za 28 + 2 oddelka z dodatnim kabinetom.
29

OBČINA IG – PROJEKTNA NALOGA ZA ŠIRITEV OSNOVNE ŠOLE IG

V.3 PRIMERJAVA MED OBSTOJEČIMI IN PROGRAMSKIMI POVRŠINAMI
Prostori šole :
A. Prostori za pouk
B. Ostali prostori
C. Komunikacije
A.+B.+C. SKUPAJ

Obstoječe

Program

Razlika

2.128.00
1.257.00
924.00
4.309.00 m2

2.399.00
1068.00
900.00
4.367.00 m2

-271.00
+189.00
+24.00
-58.00 m2

Površine obstoječe šole nekoliko presegajo normativne, predvsem na račun izmere ostalih
prostorov-B, v šoli je namreč tudi zobna ordinacija, površine garderob učencev 2. in 3. triletja
presegajo normativne, saj so urejene na mestu zaklonišča itd., ter komunikacij-C.
Največja razlika se kaže pri prostorih za pouk, ki so precej pod normativno določenimi.

Prostori za športno vzgojo :
Za osnovno šolo z 28 oddelki je normativno potrebno zagotoviti minimalno 3 vadbene prostore.
Primerjava obstoječih in normativnih površin za 3 vadbene prostore :

Obstoječe

Program

Razlika

A. Prostori za pouk
1.223.00
859.00
364.00
B. Ostali prostori
290.00
102.00
188.00
C. Komunikacije
400.00
122.00
278.00
A.B.C.SKUPAJ
1.913.00 m2
1.083.00 m2
830.00 m2
Površine za športno vzgojo so ustrezne, manjkajo pa šoli poleg obstoječe ploščadi za športne igre
(kjer je igrišče za rokomet, mali nogomet in košarko) še zunanje nepokrite športne površine kot :
kompleksna igralna enota, tekalni krog, tekališče 60 m in skakališče v daljavo, metalna površina za
kroglo in žogico, igrišče za odbojko.

VI. IZHODIŠČA ZA PROJEKTIRANJE
VI.1 Prostori osnovne šole in prostori za športno vzgojo
A.- PROSTORI ZA POUK Obstoječe stanje :
Zaradi specifičnih razmer matične šole, na katero so vezani vpisi učencev iz kar treh podružničnih
šol, poteka pouk v manjših skupinah. V obstoječi matični OŠ Ig je 11 matičnih učilnic, 7 predmetnih
učilnic, 5 specialnih predmetnih učilnic, 1 mala učilnica, 9 kabinetov in multimedijska učilnica.
PREDVIDENO STANJE :
Prostorski program za 28 oddelčno, zagotavlja pogoje za ohranjanje uveljavljenega standarda OŠ Ig,
upoštevajoč demografske podatke in upravičeno predvidevanje po dodatnih potrebah prostorov za
pouk, ki izhajajo že iz predhodne analize šolskega prostora. Šola bi tako dodatno potrebovala
najmanj še 5 velikih, 1 malo učilnico in 3 kabinete.
Poleg zagotavljanje skladnosti z minimalnimi normativnimi površinami, pa je potrebno dodatno
upoštevati povečanje vpliva na matično šolo, zaradi manj ustreznih razmer na podružničnih šolah in
predvideno novo priseljevanje v občino.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati takšno ureditveno shemo, ki bo ustrezala povezavam
posameznih funkcionalnih sklopov.
Zaradi novih ugotovitev in dejstev je potrebno zagotoviti trajnejšo rešitev oz. ustreznost šolskih
prostorov in se pri projektiranju upoštevajo izhodišča prikazana v 5. varianti ( prostorski program za :
28 + 2 oddelka in 1 dodatni kabinet).
Konstrukcijska zasnova prizidka naj omogoči enostavno- kasnejšo dozidavo prostorov za pouk.
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B.- OSTALI PROSTORI Obstoječe stanje :
Ostali prostori sicer presegajo normativne površine, iz že opisanega razloga;
obstoječi obrat kuhinje ki zajema le 59.50 m2 in obstoječa jedilnica v izmeri 99.60 m2,
pa sta dejansko precej pod normativnimi izmerami. Tudi površina obstoječe zbornice ne dosega
min. normativno potrebne.
PREDVIDENO STANJE :
KUHINJA :
Zaradi ohranjanja primerne lokacije obstoječe kuhinje v centru šolskega objekta, in neposredno ob
lokalni cesti (dostava in odvoz), naj se preuči možnost širitve kuhinje na obstoječi lokaciji.
Pri izračunu kapacitete centralne kuhinje je potrebno upoštevati, da bo služila 28 –im oddelkom
matične šole in 7-im oddelkom podružničnih šol, v katere je organiziran odvoz tako malic kot kosil.
Za predvideno število 35 oddelkov oz. za ustrezno število učencev in uslužbencev, ob upoštevanju
100% vključenosti malic in 60% vključenosti kosil ( enaka vključenost že danes), mora kapaciteta oz.
tehnologija kuhinje omogočiti pripravo zadostne količine obrokov.
Min. neto izmera kuhinje znaša 170 m2 + 10 m2 za pripravo malic=180 m2. Tehnološki načrt
kuhinje mora upoštevati tudi ustrezno reorganizacijo obstoječih, kuhinji pripadajočih prostorov kot
so : prostori osebja s sanitarijami in tušem, ekonomat, čistila, shrambe, prostor za odpadke itd.
Tehnološki načrt kuhinje je poleg upoštevanja ostalih pravilnikov, prvenstveno vezan na skladnost s
Pravilnikom o higieni živil (Ur.l.RS št. 60/2002)–HACCP.
JEDILNICA :
Zaradi ohranjanja primerne lokacije obstoječe jedilnice (navezava na glavni šolski vhod in kuhinjo),
se preuči varianto prizidave v ta namen in upošteva možnost večnamenske uporabe jedilnice in
navezavo na zunanji prostor.
Garderobe :
Za učence 2. in 3. triletja se ohranja garderobe na mestu zaklonišča in preveri možnost izboljšane
funkcionalne ureditve le teh. Garderobe 1. triletja pa se prilagodi korigirani funkcionalni shemi dela
obstoječega objekta (var.3), ali pa se jih ohranja nespremenjene (var.4).
Sanitarije :
Sklopi obstoječih sanitarij so tako številčno kot lokacijsko ustrezni, preveriti pa je opremljenost in
ureditev sanitarij za deklice 3. triletja. V odvisnosti od velikosti prizidka oz. dolžine notranjih
komunikacij, se v primerni oddaljenosti od učilnic uredi dodatne sanitarije za učence (var.4).
V pritličju je ob horizontalni komunikaciji in jedilnici oz. večnamenskem prostoru, urediti sanitarije
za invalide oz. gibalno ovirane.
Upravni prostori :
V variantah je prikazati možnot povečanja površine zbornice (var.3); v kolikor se površina le te
ohranja, se predvidi večje število kabinetov (var.4). Tudi v 4. varianti pa je možnost povečanja
površine zbornice na enak način kot to predvideva 3. varianta- izvedba po odločitvi investitorja.
TEHNIČNI PROSTOR :
Obstoječi prostor delavnice (hišnik) v najstarejšem delu šole, se preuredi v učilnico, v preostalem
prostoru z izmero ca. 48 m2 pa se predvidoma uredi nova kotlovnica (plinsko ogrevanje) in del
prostorov zaposlenih- tehnično osebje (var.4).
V okviru prizidka se v pritličju predvidi ustrezen tehnični prostor za potrebe instalacij (prezračevanje
itd.), in pa nadomestni prostor za hišnika z delavnico.
Preveriti bi bilo potrebno ustreznost prostorov čistil in arhiva, ter poiskati opcijsko lokacijo vezano
na spremenjeno funkcionalno shemo objekta.
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C.- KOMUNIKACIJE Skladno s funkcionalno zaznovo prostorov, je komunikacije zasnovati enostavno za lahko
orientacijo in racionalno v smislu zagotavljanja normativnih odmikov od obstoječih vertikalnih
komunikacij in od sanitarnih sklopov v izogib dodatno potrebnim prostorom v ta namen.
Pri zasnovi novih horizontalnih komunikacij je upoštevati ustrezno minimalno širino le teh, tudi po
postavitvi opreme, zasnovati je ustrezne vetrolove tako za glavna vhoda namenjena učencem kot
za vhod v upravni del (var.3).
Zagotoviti je skladnost s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa in uporabe
objektov v javni rabi, s primernim dvigalom s katerim bodo dostopne vse etaže objekta, diferenčne
stopnice do najstarejšega dela objekta pa se opremi z dvižno ploščadjo, s katero šola že razpolaga.
Urediti je potrebno tudi sanitarije za gibalno ovirane in sicer v sklopu večnamenskega prosdtora z
jedilnico v pritličju. Zunanje klančine je projektirati v nagibih max. 6% in ustrezno opremiti.

PROSTORI ZA ŠPORTNO VZGOJO Šola bo za izvajanje športne vzgoje zagotovila sledeče manjkajoče normativne
nepokrite športne površine :
NŠP: KIE
UP
ATT
SHZ
VPI

kompleksna igralna enota
univerzalna ploščad 24 x 15
4 stezno tekališče 60 m
shramba za zunanjo športno opremo
velika ploščad za športne igre

250 m2
650 m2
400 m2
15 m2
1500 m2- OBSTOJEČA !

Kot že omenjeno se za ureditev zunanjih nepokritih športnih površin predvidoma nameni površino
zemljišča nekdanjega vrtca. Zemljišče naj bo delno namenjeno tudi zelenim površinam in v celoti
ograjeno z ograjo primerne višine H od 2.20m do 4.40 m v območju visokih žog.
Kompleks je opremiti tudi s pitno vodo in sanitarijami in delom urbane opreme, ki mora ustrezati
standardu oz. tipu, ki je v občini izbran kot primeren za zagotavljanje poenotenja urbane opreme v
okolici. Lokacija novo predvidenih zunanjih nepokrtitih športnih površin ob šoli se približa nekaj
stanovanjskim objektom, zato je potrebno posebno pozornost posvetiti zmanjševanju
obremenjevanja s hrupom, tudi z ustrezno hortikulturno ureditvijo - zasaditvijo avtohtonih dreves
in ostalega rastja. S primerno horizontalno in vertikalno cestno signalizacijo je primerno urediti
varen dostop učencev do območja.

VI.2 PROSTORI ZOBNE ORDINACIJE
Odločitev investitorja je, da se v objektu OŠ Ig tudi v prihodnje obdrži del zobozdravstvene službe
otrok in mladine v občini (minimalni standard : 1 zobozdravnik / 2000 otok in mladine).
Pri zasnovi zobne ordinacije je potrebno poleg splošnih upoštevati tudi :
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS št.23/05), Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne
zdravstvene dejavnosti (Ur.l.RS št.24/92) in Prostorsko tehnične smernice TSG-12640-001:2008;
zdravstveni dom; junij 2008.
Prostorski program zajema vse zobni ordinaciji pripadajoče prostore, po navedeni regulativi.
O vključitvi le teh in detajlnejši organizaciji, se bo opredelil naročnik, skladno z obstoječo
organizacijo zobozdravstvenega varstva v občini Ig, ob upoštevanju gravitacijskega območja.
V prostorskem programu sta zato prikazani dve opciji organizacije zobne ordinacije.
Lokacija in funkcionalne zahteve zobne ordinacije :
Površino obstoječe zobne ordinacije je nameniti povečanju večnamenskega prostora z jedilnico in
preveriti možnost nove lokacije zobne ordinacije tako, da bi le ta lahko služila svojemu namenu tudi
npr. v popoldanskih urah, vsem uporabnikom -otrokom in mladini.
Predvidoma se zobna ordinacija locira v pritličje novega prizidka in uredi tako, da lahko deluje kot
zaključena celota, z merilniki porabe energije in z lastnim vhodom.
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Upoštevati je tudi normativno potrebne površine za mirujoči promet in sicer 1PM / 25-30 m2
površine ordinacije.
Enoto za zobozdravstvo otrok in mladine sestavljajo : čakalnica, zobna ordinacija, ordinacija
ortodonta, ordinacija pedontologa, prostor za modele ter zobovarstvena vzgoja za šolske otroke.
Funkcionalna zasnova ordinacije mora ustrezati vsem predpisanim zdravstveno sanitarnim,
zdravstveno higienskim in zdravstveno ekološkim zahtevam kot tudi Pravilniku o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi .
Prostori morajo biti opremljeni s specifično opremo in tehnično opremo, skladno s pravili stroke,
ustrezno osvetljeni, prezračevani in ogrevani.
Prostorski program predvideva možnost uporabe že obstoječih prostorov za slikanje zob (RTG) in
zobotehničnega laboratorija v območju občine.
PROSTORSKI PROGRAM : (dve varianti)
1.

Normativne površine zobozdravstvene ordinacije za otroke in mladino, vključno z ordinacijo
ortodonta in prostora za ustno higieno ter prostorom za administracijo s kartoteko,
skladno s prostorsko tehničnimi smernicami :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2.

OPIS PROSTORA
Čakalnica
Sanitarije (tudi za invalide)
Zobna ordinacija
Ordinacija ortodonta
Prostor za zobno higieno-otroci
Prostor za osebje, pogovori (preventiva)
Skupni prostor s čajno kuhinjo
Administracija s kartoteko
Sanitarno toaletni prostor za osebje
Prostor za kompresor in odsesavanje
Čistila, zbiranje odpadkov
Skupaj 1.-11. :

M2
12.00
10.00
15.00
15.00
12.00
12.00
8.00
12.00
8.00
6.00
4.00
106.00

Normativne površine zobozdravstvene ordinacije za otroke in mladino, upoštevajoč ohranjanja
standarda obstoječe ordinacije, skladno s prostorsko tehničnimi smernicami :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OPIS PROSTORA
Čakalnica
Sanitarije (tudi za invalide)
Zobna ordinacija
Skupni prostor s čajno kuhinjo
Sanitarno toaletni prostor za osebje
Prostor za kompresor in odsesavanje
Čistila, zbiranje odpadkov
Skupaj 1.-7. :

M2
12.00
10.00
20.00
8.00
8.00
6.00
4.00
68.00

Površina same ordinacije je povečana na račun umestitve dela za administracijo in
kartoteko v sam prostor.V obeh variantah prostorskega programa je potrebno upoštevati še
površino komunikacij v izmeri cca. 20 % neto površine prostorov ( pri sanitarijah pa je predprostor v
izmeri že upoštevan).
zaključek:
Pri projektiranju je potrebno upoštevati prostorski program (1.ali 2.) zobne ordinacije,
po izboru in navodilih naročnika.
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VII. ARHITEKTURA
Smernice v skladu z normativnimi izhodišči Navodil za graditev osnovnih šol v RS.
PROGRAMSKA ZASNOVA (z dopolnitvami vezanimi na izhodišča 5. variante)
Pri projektiranju- programski zasnovi prizidka in delne rekonstrukcije objekta OŠ Ig je potrebno
upoštevati normativni prostorski program za 28 +2 oddelčno šolo, za predvideno število učencev in
ca. 20 zaposlenih, izhodišča obstoječega stanja in izhodišča za projektiranje ostalih prostorov šole in
zunanjih športnih površin iz predhodnega poglavja te projektne naloge, zagotavljanje ustreznosti
funkcionalne sheme in poleg zgoraj navedenih Navodil za graditev OŠ tudi vso veljavno regulativo
tovrstnih objektov, upoštevajoč doseganja skladnosti z bistvenimi zahtevami.
Po delni rekonstrukciji in prizidavi morajo biti na OŠ Ig zagotovljeni naslednji A-prostori za pouk :
(S povdarjeno pisavo so podani prostori variante oznake 5.)
Število matičnih učilnic-MU :
(15)17
Število predmetnih učilnic-PU :
8
Število spec.predm.uč.-SPU :
5
+ knjižnica z multimed. učilnico
Število malih učilnic-Mu :
2
Število kabinetov-K :
(12)15
Opomba : opisi v nadaljevanju so delno vezani na izhodišča idejne variantne zasnove oznake 3, 4. in 5.
vrsta gradnje DELNA REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA OŠ IG
GABARITI prizidka Opomba: Točne dimenzije se določijo po odločitvi investitorja glede vrste gradnje,
po dopolnitvi geodetskega posnetka in izmeri obstoječega objekta in potrditvi
predvidene variante izvedbe oznake 5.
Var.3 : Novogradnja osnovnega prizidka bo dim. cca. 17.60m x 18.90m; višinskega gabarita P+2N,
manjša prizidava ob njem bo cca. dim. 3.10m x 9.00m; višinskega gabarita P,
prizidava na severni strani šolskega objekta pa bo cca. dim. 3.00m x 19.70m; višine P+1 in v
gradbeni liniji, ki jo v prostoru določa telovadnica.
Var.4 : Novogradnja prizidka bo dim. cca. 17.60m x 21.30m; višinskega gabarita P+2N, s tem da je
izhodiščna višina pritlične etaže enaka nivoju obstoječega pritličja (+-0.00=ca.293mnv).
Prizidava na severni strani šolskega objekta pa bo cca. dim. 3.50m x 13.40; višine P in v gradbeni
liniji, ki jo v prostoru določa telovadnica.
Var.5 : Novogradnja prizidka bo tlorisne dim. cca. 17.60m x 28.50m; višinskega gabarita P+2N,
s tem da je izhodiščna višina pritlične etaže enaka nivoju obstoječega pritličja (+-0.00=ca.293mnv).
Prizidava na severni strani šolskega objekta pa bo cca. dim. 3.50m x 13.40; višine P in v gradbeni
liniji, ki jo v prostoru določa telovadnica.
ŠOLSKO ZEMLJIŠČE Opomba : Lokacija prizidka mora upoštevati zagotavljanje odmika 2x višine od
sosednjih zgradb,
oz. minimalni odmik 2.5 m od meje sosednje parcele v skladu z določilom OPR.
Var.3 : Osnovni prizidek posega za cca. 3.80 m v območje sosednje parcele št. 151/1, ki se jo predvidoma
vključi v območje šolskega zemljišča, vključno z delom parcele št. 150/5, zaradi zagotavljanja
normativne izmere šolskega zemljišča.
Var.4 : Upošteva novo predvideno zemljišče, ki se ga po menjavi pripoji k šolskemu. Lokacija prizidka
omogoča ohranitev objekta vrtca na Govekarjevi.
Var.5 : Upošteva korigirano (29.marec 2017) novo predvideno zemljišče, ki se ga po menjavi ( ca. 943,60m2)
pripoji k šolskemu. Lokacija prizidka omogoča ohranitev objekta vrtca na Govekarjevi.
Šolskemu zemljišču se pripoji tudi zemljišče nekdanjega vrtca št. parcele 158/1 in 156/1 in površino
parcele št. 155/7 (vrtec Govekarjeva) , ter na osnovi geodetskega posnetka ob hkratnem upoštevanju
zazidane površine, preveri ustrezno površino šolskega zemljišča.
Celotno šolsko zemljišče mora po normativih sicer obsegati ca. 29m2/učenca oz. površino cca. 11218 m2, v
dani specifični situaciji pa je opravičiti predvidoma manjšo izmero le tega, na račun specifičnih izhodišč
mikrolokacije z omejenimi možnostmi širitve. ( v proj.dokumentaciji IDP).
Za zagotavljanje zelenih površin oz. zunanjih površin (igrišč) se mora upoštevati tudi izkoriščeno površino
ravne strehe prizidka, z ustrezno obdelavo ozelenitve in tlakovanja ( po odločitvi investitorja).
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Zemljišče pod stavbo
Skupna zazidana površina mora biti skladna s stopnjo izkoriščenosti zemljišča po OPR :
FZ max. 0.4 (zazidana površina brez napuščev in balkonov : površini gradbene parcele),
kar je upoštevati tudi pri določitvi pripadajoče gradbene parcele v fazi IDP (v skladu s PMP).
Gospodarsko dvorišče
Lokacija in način ureditve gospodarskega dvorišča (dostopi, dovoz in odvoz živil, odvoza
odpadkov..) se ohranja, s predvidoma delno preureditvijo prostora odpadkov.
Šolsko dvorišče
Šola bo imela v neposredni bližini zunanja športna igrišča, zato se pri odmeri šolskega dvorišča
upošteva najmanj 3.0 m2 na učenca. Lokacija obstoječega dvorišča se ohranja in prilagodi
predvidenemu stanju objekta in zunanje ureditve.
Šolski vrt
Omogoča oblikovanje učilnice na prostem in je namenjen prevsem pouku. Predvidoma se za šolski
vrt nameni del šoli že pripadajočega zemljišča ( travnik z uto )na SV delu lokacije (var.3). Predvideti
je treba najmanj 10 m2 na učilnico.
Dostopi in zelene- parkovne površine
Ohraniti oz. izboljšati je varno pot v šolo ( ovire za ločitev šolske poti od voznih površin);
ohranja se ločenost glavnega vhoda v šolo za učence od gospodarskega in vhoda v upravo šole.
Diferenčnim zunanjim stopnicam se pri vhodih ni možno izogniti, zagotovi pa se njihova dimenzijska
primernost in opremljenost, ob vhodih pa je namestiti ustrezne klančine v nagibu maks. 6%.
Ohraniti je možnost dostopa za intervencijska vozila na več mestih.
Površine mirujočega prometa : preveriti je potrebno obstoječe parkirne površine in številčno
ustreznost glede na izhodišče- 1PM/oddelek + 6-9 parkirišč za šolo, 1PM / 30 m2 površine zobne
ordinacije in ustrezno število PM za invalide.
V funkcionalno shemo zunanje ureditve je potrebno umestiti kolesarnico.
Zelene-parkovne površine morajo meriti cca. 5.0m2/učenca ali min. 10% gradbene parcele (OPR).
Hortikulturna ureditev mora upoštevati uporabo lokalnih drevesnih vrst idr. rastja. Del zelenih
površin je predvideti na ozelenjeni strehi prizidka.
Športna igrišča
Dodatno potrebne zunanje, nepokrite športne površine se v skladu z izhodišči za projektiranje
površin športne vzgoje iz te naloge, ustrezno umesti v območje parcele nekdanjega vrtca,
upoštevajoč omejitev z ograjo in ustrezno zvočno zaščito.
Zunanji prostor za izvajanje pouka športne vzgoje, aktivno rekreacijo učencev in športno vadbo oz.
treninge posameznih selekcij mora meriti vsaj 8.00m2/učenca (upoštevaje obstoječe igrišče).

ŠOLSKA STAVBA
Pozicije možnih lokacij in samih velikosti prizidave, so prostorsko omejene (opisi idejnih variant
možnih ureditev), zaradi specifične mikrolokacije obstoječega objekta OŠ Ig.
Možna preverjena velikost oz. kapaciteta prizidka, ne omogoča enostavne umestitve vseh
manjkajočih prostorov šole, zato je bilo potrebno preveriti tudi možnosti boljšega izkoristka znotraj
obstoječega objekta samega.
Pozicija prizidka je po 3. varianti smatrana kot primernejša iz več razlogov : ohranjanja lokacij
posameznih vhodov, smiselna postavitev vezana na organizacijsko shemo šole-centralna navezava z
racionalnimi komunikacijami itd. Zasnova novogradnje prizidka bo omogočala eventuelno potrebno
enostavno dodatno prizidavo (v primeru odstranitve stanovanjske hiše oz. vrtca v prihodnosti).
Prizidek se navezuje na obstoječi šolski objekt na mestu nekdanje telovadnice, ki ga ocenjujemo kot
najbolj adaptabilnega (razpon armiranobetonske konstrukcije omogoča prosto umestitev etaž in
nove nosilne konstrukcije za formiranje prostorov za pouk). Obstoječa zasnova šolskih prostorov v
tem delu objekta, je bila izvedena na način enostranske vzdolžne postavitve učilnic z odprtimi
ložami, ob hodniku pa še vrsto kabinetov. Z rekonstrukcijo etaž tega dela objekta se z izboljšano
zasnovo v dvostransko postavitev učilnic z vmesnim hodnikom, pridobi kar nekaj manjkajočih
prostorov znotraj samega objekta.
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Prizidana šolska stavba bo predvidoma fleksibilna zgradba v kateri bo mogoče urediti površine za
delo manjših skupin v vseh prostorih za vzgojno izobraževalne dejavnosti (tudi v sklopu komunikacij
in VN prostora) s pomičnimi stenami in opremo.
Funkcionalna shema z delnimi prilagoditvami obstoječega stanja, vsebuje vse osnovne, v sebi
zaključene enote, med seboj ustrezno povezane.
Dodatno obravnavana 4. varianta je nadgradnja predhodne variante s tem, da upošteva manjše
posege v okviru obstoječe šolske stavbe in novopredvideno površino zemljišča, po menjavi le tega.
*Dokončna 5. varianta upošteva izvedbo 2 dodatnih učilnic in korigirano menjavo dela zemljišč.
Orientacija
Ob upoštevanju lokalnih, tehničnih idr. faktorjev (zaščita pred vetrom, mrazom, osončenjem,
pregrevanjem, hrupom...) je prostore za pouk možno poljubno orientirati.
Za vse druge prostore je važna predvsem celodnevna pravilna osvetljenost.
Funkcionalne skupine prostorov :
Za lažjo presojo smotrnosti prostorske in funkcionalne zasnove šolske stavbe se prostori delijo na :
A – prostore za pouk , B – ostale prostore in C - komunikacije
A-prostori za pouk se delijo na prostore 1., 2. in 3. triletja
A-prostori za pouk 1. triletja
Prostori za pouk prvega triletja naj v prostorski zasnovi šole tvorijo zaključeno celoto z ločenim
vhodom in centralno garderobo, pri čemer naj bo vhod v šolo možen tudi mimo nje.
Omogočiti je treba prostorsko povezavo 1. triletja s skupnimi prostori in prostori za športno vzgojo.
Prostore za pouk sestavljajo matične učilnice (MU), skupni prostor za 1. razrede in kabinet (K) za
individualno delo in shrambo učil.
MU -matične učilnice v izmeri 60 m2 z možnostjo izhoda na delno pokrite, tlakovane zunanje
površine s protisončno zaščito. Skupni prostor za 1. razrede je razširjen prostor pred učilnicami v
izmeri 20m2 na vsako učilnico 1. razredov.
K- kabineti so namenjeni za individualno delo in shrambo učil, njihovo število pa zavisi od velikosti
oddelkov in načina organiziranosti pouka.
V sklopu prostorov je načrtovati tudi ustrezne sanitarije in garderobo .
A-prostori za pouk 2. triletja
Prostori 2. triletja so vmesni člen med prvim in tretjim triletjem. Vhod v šolo je za 2. in 3. triletje
skupen, centralne garderobe pa naj bodo ločene.
Za učence 4. in 5.-ih razredov se predvidi MU- matične učilnice v izmeri 60 m2, za 6. razrede pa se
pouk odvija že v predmetnih učilnicah (PU). Zato naj se del prostorov drugega triletja navezuje na
prostore tretjega triletja ter na skupne prostore šole.
A-prostori za pouk 3. triletja
Ves pouk tretjega triletja se odvija v predmetnih učilnicah (PU).
Praviloma so namenjene pouku enega predmeta ali predmetnega področja, vendar se med seboj
ustrezno kombinirajo.
PU-predmetne učilnice za pouk tretjega in delno drugega triletja merijo 60 m2 oz. 80 m2(v
odvisnosti od vrste učilnice).
Predmetne učilnice za pouk 3. in delno 2. triletja so učilnice za : slovenski jezik, tuje jezike,
matematiko in družboslovje. Prostorom za pouk se dodajo male učilnice v izmeri 40 m2, za
organizacijo pouka v manjših skupinah.
SPU- specialne predmetne učilnice, v izmerah od 60 m2 do 80 m2 so v šoli ustrezno urejene
(vključno s pripadajočimi kabineti). SPU so predmetne učilnice za : naravoslovne predmete, likovno
vzgojo, tehniko in tehnologijo, glasbeno vzgojo in gospodinjski pouk in se predvidoma ne
spreminjajo. V kolikor se uporabnik oz. naročnik odloči za spremembe v okviru specialnih
predmetnih učilnic, se jih dodatno detajlno obravnava.
K-kabineti se v izmeri 20-24 m2 zagotovijo za vsako predmetno področje in služijo za pripravo
učiteljev, delo v manjših skupinah in individualno delo.
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Knjižnica z multimedijsko učilnico (SPU)
V 2. nadstropju OŠ Ig se nahaja obstoječa knjižnica katere sestavni del je tudi multimedijska učilnica
s kabinetom, in ni predmet projektne naloge saj se predvidoma ohranja nespremenjena.

B-ostali prostori
V sklop ostalih prostorov sodijo : večnamenski prostor, upravni prostori, gospodarski prostori,
garderobe in sanitarije.
VEČNAMENSKI PROSTOR
Je osrednji del stavbe, navezan na glavni šolski vhod, prostore za pouk, kuhinjo in na zunanje
površine. Namenjen naj bo različnim dejavnostim : srečevanju in druženju, kulturnim prireditvam,
razstavam, literarnim večerom, prehrani, plesnim prireditvam ipd.
Lokacija obstoječe jedilnice se ohranja, njeno velikost pa poveča s predvideno prizidavo na nivoju
pritličja tako, da se prostoru, ki bo služil tudi drugim namenom, omogoči maksimalno dnevno
osvetlitev. Za dimenzioniranje je potrebno upoštevati normativno izhodišče : 0.4m2/učenca.
UPRAVNI PROSTORI
Med upravne prostore sodijo klubski prostor za učitelje, pisarne za upravo in administracijo ter
prostore za strokovne službe.
Klubski prostor za učitelje
je namenjen skupnim srečanjem in odmoru učiteljev, v bližini naj bo urejen še prostor za razgovore
s starši. Praviloma prostor meri 36 m2.
Pisarne za upravo in administracijo
Se dimenzionirajo glede na število osebja, potrebnega za ta dela.
Večje šole zajemajo tudi prostore za strokovne službe, katerih število in velikost sta odvisna od
potrebnega števila delovnih mest.
Var. 3: dve obstoječi pisarni, ki sta locirani v 2. nadstropju, bi bilo smiselno umestiti v sklop uprave
in administracije v 1. nadstropju šolskega objekta (poenotenje lokacije uprave).
Po navodilih uporabnika, se dodatno v programski nalogi ali pa v projektni dokumentaciji IDP,
določi potrebno število prostorov in eventuelno, za doseganje ustrezne funkcionalne sheme
upravnih prostorov, nameni tudi del južnega prizidka, katerega višinski gabarit bi v tem primeru
znašal P+1N. Površina obstoječe zbornice se poveča na mestu severnega prizidka in tako uskladi z
normativno minimalno površino.
Var.4: prostori se ohranjajo nespremenjeni; površina zbornice pa se lahko poveča na zgoraj opisan
način- po odločitvi investitorja.
Prostori za zdravstveno varstvo
Na šoli bo tudi v prihodnje urejena zobna ambulanta.
Prostori zdravstvenega varstva ne smejo bremeniti normiranih šolskih površin in redne šolske
dejavnosti. Njihovo financiranje je potrebno zagotoviti iz drugih virov.
V delu prejšnjega poglavja – izhodiščih za projektiranje, je podana tudi projektna naloga za zobno
ambulanto, z izhodišči in izmerami, ki jih je upoštevati pri projektiranju (po navodilih naročnika).
GOSPODARSKI PROSTORI
Mednje sodijo : šolska kuhinja, prostori za osebje, ekonomat, priročna delavnica, shramba
inventarja, arhiva in čistil, ter prostori za energetske naprave.
ŠOLSKA KUHINJA
Centralna kuhinja, ki pripravlja obroke hrane tudi za odvoz v dislocirane oddelke, ohranja svojo
lokacijo zaradi primerno ločenega dostopa oz. dovoza ob cesti (ločenost od ostalih vhodov v objekt)
in navezave na večnamenski prostor oz. jedilnico. Njena izmera oz. kapaciteta se ustrezno poveča s
prizidkom na severni strani objekta.
Izračun potrebne zmogljivosti oz. kapacitete centralne kuhinje je podan v prejšnjem poglavjuv izhodiščih za projektiranje, detajlna ureditev pa bo predmet tehnološkega načrta kuhinje
(HACCP), ki mora upoštevati tudi ustrezno reorganizacijo obstoječih, kuhinji pripadajočih prostorov
kot so : prostori osebja s sanitarijami in tušem, ekonomat, čistila, shrambe, prostor za odpadke itd.

37

OBČINA IG – PROJEKTNA NALOGA ZA ŠIRITEV OSNOVNE ŠOLE IG
prostori za osebje, ekonomat, priročna delavnica, shramba inventarja, arhiva in čistil
Število in velikost teh prostorov se določi glede na vrsto in kapaciteto šolske zgradbe in
dimenzionira, ureja in opremlja v skladu z ustreznimi predpisi.
Ocenjujemo, da so oz. bodo prostori za osebje ustrezni, ob predpostavki nove ureditve prostorov
za kuhinjsko osebje. Preveriti bi bilo potrebno ustreznost prostorov namenjenih shrambi inventarja,
prostorov čistil in arhiva, ter eventuelne spremembe vključiti v projektno nalogo, po navodilih
uporabnika objekta.
Prostori za energetske naprave
V šolski stavbi služijo predvsem za namestitev ogrevalnega sistema, prezračevalnega sistema, za
prevzem in distribucijo električne, plinske in druge energije. Prostori morajo biti dimenzionirani,
urejeni in opremljeni skladno z ustreznimi predpisi.
Varianta 3: obstoječa kotlovnica se predvidoma ohranja nespremenjena, v okviru prizidka pa se v
pritličju predvidi ustrezen tehnični prostor za potrebe instalacij (prezračevanje itd.).
Varianta 4: Del obstoječega prostora delavnice in kurilnice v najstarejšem delu šole, se preuredi v
učilnico, v preostalem prostoru z izmero ca. 48 m2 pa se predvidoma uredi nova kotlovnica (plinsko
ogrevanje) in del prostorov zaposlenih- tehnično osebje (var.4).
V okviru prizidka se v pritličju predvidi ustrezen tehnični prostor za potrebe instalacij (prezračevanje
itd.), in pa nadomestni prostor za hišnika z delavnico.
Razen potrebnega prezračevalnega sistema, se za novogradnjo prizidka predvidi priključevanje na
obstoječe instalacijske in energetske sisteme, z delnimi prilagoditvami.
GARDEROBE
Za učence 2. in 3. triletja se ohranja garderobe na mestu (dvonamenskega) zaklonišča in preveri
možnost izboljšane funkcionalne ureditve le teh in ločitev garderob za drugo in tretje triletje, ob
ohranjanju skupnega vhoda vanje. Garderobe so praviloma opremljene z ustreznimi garderobnimi
omaricami, z individualnim in centralnim odpiranjem (čistilke, uprava).
Lokacijo garderobe 1. triletja se prilagodi korigirani funkcionalni shemi dela obstoječega objekta po
var. 3; oz. ohranja nespremenjene – var. 4.
Garderobeza učence 1. triletja so praviloma centralne, z odprtimi elementi (obešalniki nad klopjo s
policami za čevlje), dimenzionirane tako, da se upošteva 20 cm garderobne stene na učenca
oz. 0.2 m2 na učenca.
SANITARIJE
Sklopi obstoječih sanitarij za učence so v šoli tako številčno kot lokacijsko ustrezni, preveriti pa je
njihovo ustrezno opremljenost in ureditev sanitarij za deklice 3. triletja.
Lokacija predvidenega prizidka variante 3. je takšna, da dodatnih sanitarnih sklopov, glede na
oddaljenost od obstoječih ni potrebno načrtovati; v 4. varianti pa je potrebno zaradi oddaljenosti
učilnic od obstoječih, urediti dodatni sanitarni sklop za učence.
Sicer pa morajo biti sanitarije s kabinami in s predprostori, ločene po spolu in locirane v max.
oddaljenosti 40 m od učilnic. Minimalne zahteve : v predprostoru mora biti na 3 WC oz. na 6
pisoarjev 1 umivalnik s toplo in mrzlo vodo. Na vsakih 50 učencev mora biti zagotovljen najmanj 1
WC + 2 pisoarja, na 25 učenk pa 1 WC. V dekliških sanitarnih prostorih 3. triletja naj bo nameščena
tudi kabina z bidejem. Za umivanje rok pred jedjo, uporabljajo učenci umivalnike v učilnicah, v
sklopu večnamenskega prostora z jedilnico pa je v ta namen urediti potrebno število umivalnikov.
Sanitarije osebja : za osebje v kuhinji se preuredijo obstoječe sanitarije, ob upoštevanju ustreznih
velikosti in zahteve po ureditvi kabine s tušem v navezavi z garderobnim prostorom, v katerem
morajo biti omarice prilagojene za ločeno shranjevanje delovnih oblačil.
Sanitarije ostalih zaposlenih : obstoječe sanitarije v sklopu upravnih prostorov se predvidoma
ohranja, razen če le te ne ustrezajo izračunu : na 25 moških 1WC in 1 pisoar; na vsakih 25 žensk pa
2 WC-ja. V predprostorih mora biti na 3WC oz. na 6 pisoarjev po 1 umivalnik s toplo in mrzlo vodo.
Op.: V sklopu prizidka je načrtovati sanitarije in shrambo igral za potrebe novo predvidenih zelenih
površin – varianta 4.
Sanitarije za invalide :v pritličju je v sklopu komunikacij in jedilnice oz. ob večnamenskem prostoru,
potrebno urediti ustrezno dimenzionirane in opremljene sanitarije za gibalno ovirane.
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OPIS VEZAN NA UREDITEV SANITARIJ V SKLOPU REKONSTRUIRANIH POVRŠIN ŠOLE :
Spodaj navedeno je osnovno vodilo za ureditev sanitarij v sklopu kuhinje, sanitarij za funkcionalno
ovirane, ( tudi sanitarije na igrišču) in sanitarnega sklopa z garderobami ob telovadnici, ki ga je
potrebno sanirati zaradi problema vlage oz. vdora talne vode.
V vseh sanitarijah je potrebno skladno z navodili za graditev osnovnih šol zagotoviti :
-stene med kabinami morajo biti iz ustreznih materialov, ki so odporni na izpostavljenost vlagi in
dvignjene za 10 cm od tal, tudi zaradi lažjega čiščenja oz. vzdrževanja,
-vsa sanitarna oprema mora biti v konzolni izvedbi, v sanitarijah invalidov primerna uporabnikom,
- WC kabine z vrati, ki se morajo odpirati navzven
-vodovodne armature- avtomatske z omejenim iztekanjem primerno ogrete vode;
- senzorsko prižiganje luči..
V skladu s tehničnimi specifikacijami Uredbe o zelenem javnem naročanju (temeljne okoljske
zahteve za stavbe) je upoštevati tudi :
-stranišča z dvojnim splakovanjem, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno
splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje
-v brezvodnih pisoarjih se uporablja biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma
brez tekočine.
Vsa ostala drobna oprema sanitarnih prostorov se definira v sklopu načrta opreme, skladno z
veljavnimi ustreznimi predpisi.

C-komunikacije
Minimalna svetla širina hodnikov pred učilnicami je 2.4m, merjeno brez klopi in omar; komunikacije
naj bodo čim krajše, enostavne in lahke za orientacijo, dobro osvetljene in prezračevane.
VHODI V ŠOLO
( opomba : upoštevati je izhodišča iz opisa izbrane in potrjene variante /5./)
Ostajajo na obstoječih lokacijah, so jasno opredeljeni in medsebojno ustrezno ločeni.
Varianta 3: opusti se obstoječi vhod za 1. triletje preko obstoječega stopnišča v delu aneksa ob
telovadnici, in se ga ločeno, skladno s funkcionalno shemo umesti v območje glavnega šolskega
vhoda ob vhodni ploščadi. Opis vhodov-dostopov je podan tudi v alinei dostopov in zelenih površin.
Vhodi se uredijo preko vrat min. svetle širine 90 cm (130 cm za dvokrilna vrata) oz. po izračunu
glede na število učencev, z odpiranjem navzven oz. v smeri evakuacije, vhodi morajo biti
nadstrešeni.
Predvidena delno pokrita vhodna ploščad, bo varovala tudi večjo skupino pred vremenskimi vplivi
in funkcionirala kot večnamenska.
Dimenzioniranje vetrolovov mora upoštevati minimalne predpisane mere : š-2.0m, gl.-2.20 m.
Varianta 4: vhod za 1. triletje se ohranja nespremenjen; vhod za 2. in 3. triletje pa uredi v prizidku.
Vhodna avla
Tvori prostorsko povezavo med vhodnim delom, centralno garderobo in splošnimi komunikacijami.
Večnamenski prostor se projektira kot razširjeni del glavne komunikacije tako, da se avla vanj po
potrebi vključi in tako poveča njegovo uporabno površino.
Stopnišča
Obstoječa stopnišča v objektu se ohranjajo.
Število in položaj stopnišč narekuje zahteva, da razdalja med stopniščem in najbolj oddaljeno
učilnico ne sme presegati 30 m dolžine.
Lokacija novopredvidenega stopnišča v prizidku objekta zagotavlja skladnost z opisanim za
novopredvidene prostore za pouk v prizidku. Stopniščne rame se dimenzionira skladno s
predvidenim številom uporabnikov, upoštevajoč min. širino potrebno za evakuacijo (120 cm
+0.5cm/št. učencev nad 100). Stopnice dim. 15/30 cm, protizdrsno tlakovane in brez previsov,
opremljene z ustrezno ograjo.
Dvigalo
Potrebnoje predvideti ustrezno projektirano in opremljeno dvigalo, primerno za gibalno ovirane in
tako povezati vse etaže objekta; stopnišče do nivojsko ločenega kraka objekta pa opremiti z dvižno
invalidsko ploščadjo. Predvidoma bo dvigalo brezstrojnično, z min. dimenzijo kabine za uporabo
vozička s spremljevalcem.
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NOTRANJA OPREMA
Vrsto in način opremljenosti šolskih prostorov, bo ob upoštevanju navodil za graditev osnovnih šol
in veljavnih standardov (kot. SIST ISO 5970), detajlno določila projektna naloga notranje opreme.
Vris opreme pa mora vsebovati že projektna dokumentacija IDP.

VIII. ZAKLJUČNA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA- tehnične značilnosti
Streha
Varianta 3: posegi v obstoječe strešine, niso predvideni, razen v območju dvigala ( v odvisnosti od
vrste dvigala in postaj in višine nad zadnjo vstopno postajo). Eventuelni poseg se mora izvesti
konstrukcijsko pravilno tako, da bo izključena možnost zamakanja idr. deformacij.
Streha prizidka bo predvidoma ravna streha, brez izrazitega venca. Izvedena naj bo kot obrnjena
ravna streha, z zaključnim slojem iz pranega prodca, proti pregrevanju hidroizolacije, v ustrezni
sestavi slojev , ki jo določi gradbena fizika. Streha bo nepohodna, v delu ki ga je potrebno predvideti
za vzdrževanje strehe in njenih elementov, se v namen pohodnosti v prodec položi prane betonske
plošče. V kolikor se bo naročnik odločil za eventuelne namestitve sončnih kolektorjev na streho, bo
potrebno izvesti ustrezno podkonstrukcijo za njihovo namestitev.
Ker gre v primeru prizidka za novogradnjo, je v skladu s temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe iz
Uredbe o zelenem javnem naročanju zagotoviti, da se bo lahko uporabila deževnica .
Meteorne vode se predvidoma zbira v hranilnikih s filtri in se jo uporabi za splakovanje WC-jev,
ter vzdrževanje zelenih zunanjih površin.
Varianta 4 in 5: v območju obstoječe male učilnice se v obstoječe strešine umestijo strešna okna za
zagotavljanje zadostne osvetlitve. Ravna streha prizidka se izkoristi za izvedbo terase oz. igrišča,
delno tlakuje in zatravi, obod pa uredi z ustrezno varovalno ograjo. Dostop se omogoči po
novopredvidenem stopnišču in z dvigalom.
Fasada
Upoštevanje določila OPR: enotno oblikovanje niza :
Obstoječi objekt OŠ Ig tudi navzven izraža različna obdobja izgradnje in funkcije posameznih delov,
ki ga sestavljajo, zato fasade objekta niso in ne morejo biti poenotene, razen v delu rastra fasadnih
odprtin. Smatramo, da je v tem primeru najustreznejša nevtralna oz. neizstopajoča vizualna
zasnova prizidka-ov (kubus z ravno streho).
Toplotno prehodnostni faktorji za zunanje stene naj bodo U<0,21 W/m2K, za streho U<0,20
W/m2K, tla proti terenu U<0,35 W7m2K ter zasteklitev U<1,1 W/m2K.
Fasada prizidka bo ustrezno toplotno izolirana s kameno volno( v debelini skladno z izračuni topl.
prevodnosti, difuzijske odpornosti in toplotne stabilnosti), z zaključnim fasadnim ometom svetle
pastelne barve ( enako kot obstoječe fasade).
Ovoj novogradnje ( tla, zunanje stene s stavbnim pohištvom in streha) mora biti projektiran v
skladu s PURES-om, brez toplotnih mostov in tako, da bo notranjost stavbe zaščitena pred vdorom
vlage, pomembna je tudi zaščitenost pred navlaženjem materialov in gradbenih konstrukcij. Vlaga
bi lahko povzročila poškodbe in poslabšanje njihovih lastnosti do te mere, da bi bila ogrožena
zanesljivost prizidka.
Tudi v območju posegov v obstoječi fasadni ovoj se zagotovi skladnost s PURES-om.
Stavbno pohištvo
Zahteve za stavbno pohištvo : skladnost s kriteriji PURES-a, zaščita pred atmosferskimi vplivi,
izpolnjevanje zahtev glede vodotesnosti (standarda SIST EN 12208), zvočne izolirnosti (pasivna
zaščita za III. cono). Nekatera okna in vrata bodo morala ustrezati tudi kriterijem požarne
odpornosti ( oddaljenost od obstoječih zasteklitev, od objekta vrtca, od sosednjih parcel, vhodi..), kar bo
določila Študija požarne varnosti.
Okna in vrata bodo predvidoma iz kvalitetnih Alu prašno barvanih profilov, s trojno zasteklitvijo in
plinskim polnilom, okna opremljena s kvalitetnimi zunanjimi žaluzijami in kamnitimi notranjimi in
zunanjimi policami. Karakteristike oken-profili in zasteklitve skupaj :U<1,1 W/m2K.
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Pri zasnovi je upoštevati delne zasteklitve z varnostnim steklom (lepljeno in kaljeno), za
zagotavljanje varnosti tudi izvedbo ustreznih ograj pri nižjih parapetih od standardnih, kot tudi
ustrezno kvalitetno okovje.
Vhodna vrata bodo del zastekljenih fasadnih sten, min. svetle širine 90 cm.
Notranja vrata bodo predvidoma lesena, furnirana, v območju zahtevanih požarnih odpornosti
opremljena z metlicami v spodnjem delu vratnega krila, ki se ob zapiranju sputijo. Vrata v učilnice
bodo min. širine 100 cm; barva vratnih kril v kontrastu s stenami.
Pri vseh vratih je upoštevati max. dovoljene 2 cm visoke pragove in prirezana vratna krila (1cm)
zaradi potrebne izvedbe prisilnega prezračevanja.
Vgradnja stavbnega pohištva mora biti skladna z RAL tehnologijo.
Pri projektiranju je upoštevati vse s ŠPV zahtevane karakteristike in zahteve s protivlomno opremo.
Detajlna izvedba – okovje in oprema stavbnega pohištva se definira v shemah oken, vrat in sten
projektne dokumentacije – PZI.
OSVETLJENOST PROSTOROV :
Vsi prostori naj imajo ustrezno naravno osvetlitev, v skladu z mikrolokacijo in standardi. Okenske
odprtine učilnic morajo obsegati najmanj 1/5 talne površine s tem, da se pri izračunu zastekljena
površina do višine 90 cm od tal ne upošteva pri izračunu. Pri prostorih z delovnimi mesti je
upoštevati velikost oken v izmeri min. 1/8 talne površine prostorov.
Poleg naravne je zagotoviti še umetno razsvetljavo, prilagojeno namembnostim prostorov. V
učilnicah je potrebno zagotoviti enakomerno indirektno osvetlitev.
Za zaščito proti sončnemu sevanju, bodo predvidoma ustrezale zaščitne zunanje žaluzije.
Hidroizolacija
Ustrezna horizontalna hidroizolacija tlakov proti terenu in vertikalna hidroizolacija sten vkopanega
dela, bo objekt ščitila pred talno vlago. V okviru sanacije vlage v delu pritličja obstoječega objekta in
sicer sanitarno garderobnih prostorov ob telovadnici, ter pri izvedbi nadomestnih tlakov v sklopu
rekonstrukcije v območju kuhinje, jedilnice itd., je nove hidroizolacijske sloje potrebno izvesti
tehnično pravilno, s povdarkom na eksaktnih navezavah na vertikalno izolacijo.
Zvočna izolacija
Načrtovati in izvesti je tlake v plavajoči izvedbi z dilatacijskimi elementi (trakovi, distančniki) med
tlaki in stenami.
Vse vgrajene potrebne naprave in instalacije morajo biti atestirane, izvedene skladno s predpisi in
tehničnimi smernicami. Vertikalni razvod ventilacijskih in ostalih tuljav je predvideti z ustrezno
požarno in zvočno izolirnostjo, s poudarkom na pravilni izvedbi detajlov, na vseh prehodih med
etažami in križanjih.
Dušenje zvoka s specifičnimi oblogami je predvideti skladno z namembnostjo šolskih protorov.
Specialne stropne obloge se predvidijo v večnamenskem prostoru.
V objektu morajo biti dosežene in zagotovljene sprejemljive možnosti za delo uporabnikom objekta,
tudi z ukrepi : primerna lokacija dvigala in ustrezne konstrukcijske ločitve proti prenosom zvoka,
zvočna izolativnost komunikacijskih prostorov in tehničnih prostorov.
Tudi stene med učilnicami je potrebno dodatno izolirati z ustreznimi oblogami in suhomontažnimi
zaključnimi sloji. Vsi izbrani materiali morajo ustrezati v Elaboratu zvočne zaščite in izkazu,
predvidenim karakteristikam in zagotavljati predpisano zvočno izolativnost skladno z
namembnostjo posameznih prostorov.
Stropovi
V prizidku se izvede spuščene stropove (delno ali v celoti) s suhomontažno oblogo ustreznih
karakteristik, za razvod instalacij( prezračevalni kanali. ).
Prizidek se višinsko naveže na obstoječi objekt tako, da se etaže povežejo brez pragov (izvedba
ustrezne dilatacije). Višine prostorov prizidka so vezane na obstoječe višine, spuščeni stropovi ne
smejo bistveno zmanjšati uporabne višine, zato je pomembna izvedba ustreznih profilov
prezračevalnih kanalov.
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MATERIALI IN FINALNE OBDELAVE
Sestave vseh konstrukcij je zasnovati skladno z gradbeno fiziko, ki bo sestavni del dokumentacije
PGD, s povdarkom na trajnosti finalnih obdelav.
Vse površine naj bodo finalno obdelane s kvalitetnimi in trajnimi materiali, z enostavnim
vzdrževanjem. Barvna študija finalnih obdelav površin bo vključena v načrt notranje opreme.
Tlaki
Tla se ne smejo bleščati ali drseti, zagotovljena mora biti zaščita proti zdrsom, padcem in udarcem,
v skladu s standardom SIST DIN 510097. Izogibati se je izvedbe pragov, če se že predvidijo, pa ne
smejo presegati višine 2 cm. Na komunikacijskih poteh ipd., se za pomoč pri orientaciji vključi
označevanja z barvnimi kontrasti površin.
Za vse zunanje površine se predvidi obdelava z vremensko odpornim in nedrsečim granitogresom.
V vetrolovu se namesti poglobljene in s tlakom izravnane predpražnike.
Notranji tlaki se izvedejo z oblogami s kvalitetno keramiko in granitogresom in s kvalitetnimi tlaki iz
gume, z zaokrožnicami.
Keramične ploščice, ki se jih predvidi za tlakovanje kuhinje, morajo ustrezati posebnim zahtevam
tovrstnih prostorov.
Stopnišče se obloži s keramiko s tem, da se za nastopne ploskve stopnic predvidi oblogo s
predizdelanimi tipskimi protizdrsnimi elementi, čela stopnic in prehode na podeste pa je izvesti
barvno kontrastno.
Stene
Za izvedbo predelnih sten ustreznih karakteristik, se predvidi uporabo suhomontažnega sistema
npr. knauf sistema na kovinski podkonstrukciji z vmesno izolacijo in finalno obdelavo z brušenimi in
kitanimi stiki in opleskom oz. dodatnimi oblogami v odvisnosti od namembnosti prostora.
Sanitarne stene (zamenjava obstoječih v sanitarijah ob telovadnici, sanitarni sklop kuhinje) se
izvedejo iz ustreznih kompaktnih plošč na inox podkonstrukciji, z vrati in vsem potrebnim okovjem
in opremo sanitarnih kabin. Stene v mokrih prostorih in deli sten ob umivalnikih v učilnicah, se
obložijo s kvalitetnimi stenskimi keramičnimi ploščicami.

IX.

ZUNANJA UREDITEV
Načrt zunanje ureditve mora vsebovati tudi zbirnik vseh komunalnih vodov.
Projektna rešitev zunanje ureditve naj upošteva :
Površine ob objektu
Utrjene pohodne površine ob objektu morajo biti urejene in primerne tudi za uporabo funkcionalno
oviranim ( uporaba barvno kontrastnih površin, ustrezni nagibi odvodnjavanja itd.)
Pot učencev do območja glavnega vhoda v šolo bi bilo od površin mirujočega prometa ločiti s
postavitvijo korit, stebričkov ipd. in tako izboljšati varno pot do šole.
Ohranja se ustrezno ločenost glavnega vhoda v šolo za učence, od gospodarskega in vhoda v upravo
šole. Zunanje površine pred vhodi in neposredno ob objektu je ustrezno tlakovati (kamen, prane
plošče, granitogres) in z robniki ločiti od ostalih površin. Diferenčnim zunanjim stopnicam se pri
vhodih ni možno izogniti, zagotovi pa se njihova dimenzijska primernost in opremljenost, ob vhodih
pa se namestitijo ustrezne klančine v nagibu maks. 6%.
Prometna ureditev
Obstoječa prometna ureditev se ne spreminja. Ohranja se gospodarski dovoz , dostava in odvoz iz
kuhinje, kot tudi možnost dostopa za intervencijska vozila na več mestih.
Za varen dostop učencev do novo predvidenih zuanjih športnih površin je poskrbeti z ustreznimi
cestnimi oznakami,nivojsko povdarjenim prehodom za pešče in podobnimi rešitvami.
Mirujoči promet : predvidoma se obstoječe parkirne površine ne spreminjajo. Preveriti je potrebno
njihovo številčno ustreznost glede na izhodišče- 1PM/oddelek + 6-9 parkirišč za šolo in dodatno 1PM /
30 m2 površine zobne ordinacije, ter ustrezno število PM za invalide glede na skupno število PM.
Kolesarnica :
V funkcionalno shemo zunanje ureditve je potrebno umestiti kolesarnico in jo locirati v bližini
glavnega vhoda v šolo.
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Kanalizacija
Pred projektiranjem je potrebno izdelati posnetek obstoječega horizontalnega kanalizacijskega
razvoda tako meteorne kot odpadne kanalizacije, z višinami.
Meteorne vode :
Obstoječa meteorna kanalizacija se ne spreminja, delna prilagoditev se izvede le v območju obeh
manjših prizidkov. Meteorna strešna voda glavnega prizidka pa se za nadaljno uporabo zbira v
hranilniku s filtri, vkopanem v območju zatravljenih površin.
Odpadna kanalizacija :
Komunalne fekalne odplake so vodene v javno kanalizacijo, izvedba nove kanalizacije sanitarij za
invalide in novega razvoda v območju kuhinje, se izvede vodotesno in vodi v obstoječi razvod brez
vpliva na obstoječi kanalizacijski priključek. Odpadne vode iz kuhinje morajo biti vodene preko
lovilca maščob.
Opomba: po prejemu delnega geodetskega posnetka je bilo ugotovljeno, da bo potrebno za izvedbo
prizidka na JV strani stavbe izvesti prestavitev dela obstoječega kanalizacijskega omrežja, kar bo
potrebno projektno obdelati v vseh fazah projektne dokumentacije.
Zelene površine
Zelene-parkovne površine morajo meriti cca. 5.0m2/učenca ali min. 10% gradbene parcele (OPR).
Hortikulturna ureditev mora upoštevati uporabo lokalnih drevesnih vrst idr. rastja.
Varianta 3: k zelenim površinam se vštejejo obstoječe v SV delu lokacije in v območju vhoda in
šolskega dvorišča, ter novopredvidene zelene oz. parkovno urejene površine v območju dela parcele
nekdanjega vrtca.
Varianta 4: k zelenim površinam se vštejejo nove površine v SV delu lokacije ( po menjavi zemljišča)
v območju vhoda in šolskega dvorišča, novopredvidene zelene oz. parkovno urejene površine v
območju dela parcele nekdanjega vrtca, ter del površin strešne terase prizidka.
Zunanje površine za športno vzgojo
Zunanje nepokrite površine za športno vzgojo je po programu izhodišč za projektiranje v
VI. poglavju, umestiti v del površine parcele nekdanjega vrtca.
Program je izdelan po preizkusu možnosti izvedbe posameznih vadbenih prostorov, upoštevajoč
obliko in izmero razpoložljive parcele. Naročnik se lahko odloči tudi za spremembo programa.
Potrebno je poskrbeti za varen dostop do kompleksa, ki ga od šole loči prometnica. Opis je podan v
odstavku prometne ureditve.
Zemljišče bo delno namenjeno tudi zelenim površinam in v celoti ograjeno z ograjo primerne višine
H od 2.20m do 4.40 m v območju visokih žog. Ograjna vstopna vrata v kompleks naj omogočajo
kontrolirano uporabo površin.
Predvideti je tudi izgradnjo pomožnega objekta s sanitarijami in shrambo za zunanjo športno
opremo. Po potrebi se vključi še prostor za shrambo opreme za vzdrževanje kompleksa.
Lokacijo je opremiti tudi s pitno vodo in delom urbane opreme, ki mora ustrezati standardu oz. tipu, ki
je v občini izbran kot primeren za zagotavljanje poenotenja urbane opreme v občini.
Tlakovanja, izbor ograje, opreme in ostalih elementov mora upoštevati standarde tovrstnih
objektov, ki so predpisani tudi za način uporabe in vzdrževalna dela.
Lokacija novo predvidenih zunanjih nepokrtitih športnih površin ob šoli se približa nekaj
stanovanjskim objektom, zato je potrebno posebno pozornost posvetiti zmanjševanju
obremenjevanja s hrupom, tudi z ustrezno hortikulturno ureditvijo - zasaditvijo avtohtonih
dreves in ostalega rastja, ki pa ne sme ovirati uporabo športnih površin.
Zunanje površine za športno vzgojo je urediti skladno s smernicami investitorja.

X.

GRADBENE KONSTRUKCIJE
Vsi posegi vezani na rekonstrukcijo dela obstoječega objekta, morajo biti projektirani in izvedeni v
skladu s smernicami pristojne institucije, ki bo izvedla pregled in izdelala smernice in navodila za
posege, ter eventuelne protipotresne ojačitve.
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OBSTOJEČI OBJEKT je potrebno analizirati, v odvisnosti od vrste posega, po sklopih :
- Temeljna tla
- Elementi nosilne konstrukcije (temelji, zidovi, stebri, stene, nosilci, stropne konstrukcije, ostrešje)
- Elementi zaščitnih slojev (zaščita pred vlago, toplotna zaščita,zaščita pred hrupom, požarna zašč.)
- Zaključni sloji (tlaki, ometi, obloge)
Po potrebi se glede na vrsto posegov v obstoječe konstrukcije vključijo :
- Evidentiranje poškodb s katastrom
- odvzem vzorcev in določanje potrebnih lastnosti materialov
- meritve na objektu
- računske simulacije in analize (nosilnost in potresna odpornost nosilnih konstrukcij, toplotni
prehodi, kapilarna vlaga)

- smernice za sanacijo
Vsi posegi v obstoječe konstrukcije morajo temeljiti na osnovi statične presoje obstoječega stanja in
izračunov, ob upoštevanju novo predvidene funkcionalne zasnove prostorov.
Posebno pozornost je posvetiti območju nekdanje telovadnice, na katero se prizidek navezuje in
kjer so predvideni rekonstrukcijski posegi v največji meri (var.3).
NOVOGRADNJA PRIZIDKA :
Nosilna konstrukcija novogradnje prizidka naj bo armiranobetonska.
Temeljenje prizidka objekta : izvede naj se statična presoja izvedbe ustreznega temeljenja objekta,
vezano na izhodišča iz geomehanskega poročila in obstoječih temeljev objekta.
Predvidi naj se temeljenje na pasovnih oz. trakastih temeljih z ustrezno rešitvijo povezave na del
obstoječih temeljev in konstrukcijsko zaščito pred talno vodo.
Vse nosilne konstrukcije- stropovi, zidovi, nosilci, preklade in stopnišče, se predvidi v AB izvedb in v
skladu z veljavnimi predpisi o potresni gradnji.
Računska dokazila o ustreznosti nosilnih konstrukcij bodo podana v proj.dokumentaciji PGD.
Ob stiku prizidka na obstoječi objekt, bo potrebna izvedba ustrezno obdelane dilatacije, ki bo
preprečevala deformacije.
Stik objekta prizidka z zunanjo površino- konstrukcijski stik z zunanjo ureditvijo, ne zahteva
posebnih rešitev v zvezi z deformacijami, upoštevati pa je ustrezno hidroizolacijsko zaščito.
Vsi izbrani materiali morajo biti primerno mehansko odporni :
sloji ravne strehe naj bodo ustrezne sestave; fasada naj bo finalno obdelana z zaključnim fasadnim
tankoslojnim ometom; vse pohodne površine naj bodo finalno obdelane s kvalitetnimi materiali,
stavbo pohištvo naj bo ustrezne kakovosti itd.
Projektiranje je vezano na uporabo Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (UR
l.RS št.101/05); Uredbo o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z
zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l.RS št. 8/2011) in vseh tistih
Evrokodih, ki se izkažejo kot relevantni.

XI.

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
Načrt električnih inštalacij in opreme se mora izdelati upoštevajoč vse zavezujoče zakone,
predpise in standarde za tovrstne objekte, projektne pogoje in soglasja, ter arhitektonsko zasnovo.
Zagotovljena mora biti usklajenost z vsemi ostalimi načrti, ki sestavljajo projektno dokumentacijo.
V kolikor bodo zahteve pristojnega soglasodajalca določile spremembo obstoječega električnega
priključka, bo potrebno dodatno izdelati tudi načrt priključka.
Načrt električnih inštalacij mora upoštevati izhodišča obstoječih električnih napeljav in vsebovati :
-eventuelni načrt električnega NN in TK priključka,
-načrt jakega toka (razsvetljava, vtičnice idr. priključki)
-načrt šibkega toka (komunikacijske napeljave, javljanje požara, domofon...)
-načrt strelovodne zaščite objekta
Po posameznih etažah je predvideti tudi ustrezno število vtičnic za potrebe vzdrževanja objekta.
Priključke dvigala je projektirati skladno s tehničnimi smernicami izbranega proizvajalca dvigala;
el. inštalacije ogrevanja, prezračevanja in hlajenja morajo biti skladne z načrtom strojnih inštalacij.
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Pri zasnovi osvetlitve prostorov, je potrebno glede na namembnost le teh, skladno s standardi
omogočiti enakomerno porazdeljeno razsvetljavo z varčnimi svetili.
Napeljave morajo upoštevati smernice požarnega elaborata (zasilna razsvetljava) in prehode
instalacij med posameznimi požarnimi sektorji izvesti z ustreznimi zaščitami, za zagotavljanje
odpornosti.
Načrt električnih ištalacij za del objekta – zobno ordinacijo, naj bo ločen od inštalacij
šolskega objekta, z zagotovitvijo meritev ločene porabe energije.
Načrt mora obravnavati tudi eventuelno potrebne izboljšave obstoječih instalacij, po navodilu
naročnika. Projektno nalogo električnih inštalacij potrdi naročnik.

XII. STROJNE INŠTALACIJE
Načrt strojnih inštalacij in opreme se mora izdelati upoštevajoč vse zavezujoče zakone,
predpise in standarde za tovrstne objekte, projektne pogoje in soglasja, ter arhitektonsko zasnovo.
Zagotovljena mora biti usklajenost z vsemi ostalimi načrti, ki sestavljajo projektno dokumentacijo.
V kolikor bodo zahteve pristojnega soglasodajalca določile spremembo obstoječega vodovodnega
ali plinskega priključka, bo potrebno dodatno izdelati tudi načrt priključkov.
Načrt strojnih inštalacij mora upoštevati izhodišča obstoječih napeljav in vsebovati :
-eventuelne načrte priključkov
-načrt vertikalne kanalizacije
-načrt vodovoda, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja
-načrt notranje plinske napeljave
Napeljave morajo upoštevati smernice požarnega elaborata in prehode instalacij med posameznimi
požarnimi sektorji izvesti z ustreznimi zaščitami, za zagotavljanje odpornosti.
Načrt strojnih ištalacij za del objekta – zobno ordinacijo, naj upošteva ločenost od inštalacij
šolskega objekta, z zagotovitvijo meritev ločene porabe energije.
Načrt mora obravnavati tudi eventuelno potrebne izboljšave obstoječih instalacij, po navodilu
naročnika. Projektno nalogo električnih inštalacij potrdi naročnik.
VODOVOD, KANALIZACIJA
Obstoječi vodovodni priključek se predvidoma ne spreminja. Načrti notranjih razvodov, skladno s
funkcionalno shemo morajo upoštevati ločene krogotoke glede na porabnike, ustrezno izolacijo
cevnega razvoda in obdelavo prehodov instalacij.
Preveriti je odločitev naročnika glede vgradnje strešnih kolektorjev za ogrevanje pitne vode.
V vseh sanitarijah je potrebno skladno z navodili za graditev osnovnih šol zagotoviti :
Vsa sanitarna oprema, izbrana s strani arhitekta mora biti v konzolni izvedbi, v sanitarijah invalidov
primerna uporabnikom, vodovodne armature- avtomatske z omejenim iztekanjem primerno ogrete
vode. Vsa ostala drobna oprema sanitarnih prostorov se definira v sklopu načrta opreme, skladno z
veljavnimi ustreznimi predpisi.
V skladu s tehničnimi specifikacijami Uredbe o zelenem javnem naročanju (temeljne okoljske
zahteve za stavbe) je upoštevati tudi :
-stranišča z dvojnim splakovanjem, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno
splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje
-v brezvodnih pisoarjih se uporablja biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma
brez tekočine,
-izkoristek in uporaba deževnice -meteorne vode (prizidka) se predvidoma zbira v hranilnikih
s filtri in se jo uporabi za splakovanje WC-jev, ter vzdrževanje zelenih zunanjih površin.
Upoštevati je delno prestavitev zunanjega kanalizacijskega omrežja na območje katerega posega
predvidena prizidava k šolski stavbi.
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OGREVANJE
Pri projektiranju prizidka je upoštevati tudi Smernice za projektiranje energetsko varčnih šolskih
objektov (MŠŠ-1999), ki so :
Toplotne izgube skozi zunanji ovoj objekta je zmanjšati z zadostno toplotno izolacijo gradbenih
elementov in premišljeno izvedenimi sloji, da so toplotni mostovi preprečeni oz. minimalni.
Zasteklitev fasadnih odprtin mora biti večslojna, predvideti je zunanjo zaščito pred sončnim
sevanjem z zunanjimi žaluzijami.
Toplotno prehodnostni faktorji za zunanje stene naj bodo U<0,21 W/m2K, za streho U<0,20 W/m2K,
tla proti terenu U<0,35 W7m2K ter zasteklitev U<1,1 W/m2K.
Ob upoštevanju navedenih smernic objekt ne sme presegati skupnih specifičnih toplotnih potreb
25 – 28 W/m2 uporabne površine, vključno s prezračevalnimi izgubami energetsko varčnih klimatskih
in prezračevalnih naprav. Specifična letna poraba energije za ogrevanje naj bo predvidoma 0,12
GJ/m2.
V kolikor bo investitor kandidiral za pridobitev sredstev iz razpisa EKO sklada RS, se zgornji
parametri uskladijo z zahtevami razpisa, projektna naloga strojnih inštalacij pa prilagodi tako, da
ustreza razpisnim pogojem sklada.
Za doseganje zagotavljanja učinkovite rabe energije je potrebna skrbna izbira ustrezne toplotne
zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, razsvetljave in priprave tople vode, pri čemer je treba
zagotoviti, da objekt ne preseže dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje in dovoljene letne
dovedene energije za svoje delovanje.
Upoštevati je :
-ogrevanje – prizidek bo ogrevan z radiatorji, obstoječa kotlovnica se deloma prilagodi, ohranja se
vir ogrevanja- mestni plin..
-hlajenje in prezračevanje – z energetsko varčnimi napravami (z vračanjem toplote odpadnega zraka)
-novogradnja prizidka mora izpolnjevati zahtevo po pokrivanju najmanj 25% deleža skupnih
toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije (OVE),
in vsa ostala detajlnejša navodila PURES-a oz. veljavne zakonodaje.
PREZRAČEVANJE
naj bo zagotovljeno s prisilnim prezračevalnim sistemom, skladno s Smernicami za projektiranje
energetsko varčnih šolskih objektov.
V prostorih šole, se zadržuje veliko število uporabnikov, zato je prezračevanje le teh nujno.
Prezračevanje z odpiranjem oken je nekontrolirano in problematično v primeru izenačenih zunanjih
in notranjih temperatur, ko ni vzgona. Hkrati je energetsko potratno in v nasprotju s Pravilnikom o
prezračevanju stavb. Predvsem v zimskih in poletnih mesecih, ko se zavrže segret oz. ohlajen
prostorski zrak, ki ga je potrebno ponovno segreti oz. ohladiti.
Prezrečevanje preko oken ni sestavni del tehničnih rešitev prezračevanja tovrstnih stavb.
Zato naj se predvidi prezračevanje in klimatizacijo po sodobni tehnologiji, ki omogoča kontrolirano
prezračevanje ob hkratnih minimalnih izgubah toplote.
Priporočene minimalne okvirne vrednosti za prezračevanje so
( št. izmenjav zraka s svežim zunanjim na uro ) :
- UČILNICE, SKUPNI PROSTORI
3 i/h, oz. min. 25m3/h po osebi
- ŠPORTNE DVORANE, AVLE
1,8-2 i/h, oz. min. 25 m3/h po osebi
- SANITARIJE, GARDEROBE
6 i/h
- HODNIKI
1,5 i/h
Toplotne izgube objekta sestojijo iz ventilacijskih izgub, izgub toplote skozi elemente gradbene
konstrukcije, ter izgube z zavrženo toplo vodo, ki pa je v šolskih objektih majhna v primerjavi z
ostalima.
Ventilacijske izgube naj se zmanjšajo z uvedbo kontroliranega prezračevanja z minimalnimi
potrebnimi količinami svežega zraka in prezračevalnimi klimatskimi napravami z največjimi možnimi
učinki vračanja energije iz zavrženega zraka.
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Dovod svežega zraka je potrebno izvesti neopazno, z majhnimi hitrostmi gibanja zraka in predvideti
energetsko varčne prezračevalne in klimatske naprave, z visokimi učinki vračanja toplote na
regenerativnih in rekuperativnih menjalnikih zametovanega zraka. Vzpostavljen naj bo enostaven
sistem digitalnega krmiljenja.
Energetsko varčne naprave naj omogočijo min. 80-90% prihranka energije za prezračevanje v
primerjavi z enakovrednim prezračevanjem z odpiranjem oken.
Pri pohlajevanju zraka v klimatizacijski napravi je predvideti, da se kondenzacijska toplota izrablja za
predogrevanje sanitarne tople vode.
Projektna naloga strojnih inštalacij naj poleg navedenega upošteva tudi izbor primernega krmiljenja
in regulacijo vezano na funkcionalno zasnovo prostorov šole, kot tudi vso ostalo regulativo.
Načrt strojnih inštalacij mora obravnavati tudi eventuelno potrebne izboljšave obstoječih instalacij,
po navodilu naročnika. Projektno nalogo potrdi naročnik.

XIII. IDEJNE VARIANTNE ZASNOVE MOŽNE IZVEDBE ŠIRITVE OBJEKTA OŠ IG
Idejne variantne rešitve oz. zasnove, so izdelane z namenom preučitve možnosti širitve
obstoječega objekta OŠ Ig in opredeljujejo tudi dodatno potrebne ukrepe za izvedbo investicije.
Ti ukrepi so predvsem potreba po pripojitvi dela sosednjih zemljiških parcel (dokup, menjava...),
zaradi omejitev same mikrolokacije idr. razlogov.
Na osnovi za nadaljno projektno obdelavo izbrane variante, se po izdelavi geodetskega posnetka
določi šoli pripadajočo gradbeno parcelo tako, da se zagotovi skladnost s splošnimi merili in pogoji
veljavnega OPR (FZ,FI...) in določi merodajna podrobna merila in pogoje posega (PMP).

XIII.1 IDEJNA VARIANTA – 1 ( NADZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA )
Varianta obravnava preveritev možnosti pridobitve manjkajočih površin OŠ Ig, znotraj objekta oz. v
okviru obstoječe zazidane površine šole (ki se le minimalno poveča), z nadzidavo objekta tako, da bi
višinski gabarit dela objekta znašal P+3N.
V idejni varianti oznake – 1, obravnavamo nadzidavo dela obstoječega objekta tako, da se v
novopridobljeni etaži (3.N ali mansarda) pridobi manjkajoče šolske prostore ob predpostavki
izvedbe korenite rekonstrukcije vseh obstoječih etaž tega dela objekta.
Kuhinja in jedilnica se povečata na račun pritlične prizidave k objektu (na S in J strani).
SITUACIJA IN ZUNANJA UREDITEV :
Predviden poseg ima minimalni vpliv na obstoječo funkcionalno prostorsko ureditev šolskega
zemljišča ( le v delu prizidave) in na obstoječi faktor zazidanosti.
Prizidava ob cesti je predvidena v gradbeni liniji telovadnice torej regulacijski liniji, ki je v prostoru
že vzpostavljena.
OBMOČJE POSEGOV :
V območju objekta -2 in 3, ter delu objekta -4 (veznega trakta ob telovadnici).
Pritličje :
rekonstrukcija in prizidava objekta -2, rekonstrukcija objekta -3, sanacija dela objekta -4aneksa oz. sklopa sanitarij z garderobami ob telovadnici.
1.in 2. Nadstropje :
rekonstrukcija objekta -2 in 3, delna rekonstrukcija objekta -4.
Rekonstrukcija dela objekta-4 obsega izvedbo novega stopnišča do tretje, novopridobljene etaže.
3. nadstropje oz. mansarda
Se pridobi z nadzidavo objekta 2, 3 in dela objekta 4.
Za novopridobljeno površino etaže je potrebno zagotoviti dvoje stopnišč oz. vertikalnih povezav.
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FUNKCIONALNO PROSTORSKA ZASNOVA – VAR. 1 :
Osnovne namembnosti etaž se ne spreminjajo, z rekonstrukcijo in prizidavo se funkcionalna shema
le izboljša. V pritličju se tako ohranjata kuhinja in jedilnica, ki se povečata na račun prizidka in na
račun površine obstoječe zobne ordinacije, v delu 1. nadstropja se ohranjajo upravni prostori, vse
ostale površine pa se nameni prostorom za pouk in ostalim prostorom. Poleg dvigala je upoštevati
še vse druge ustrezne ukrepe za skladnost z določili pravilnika za zagotavljanje neoviranega dostopa
in uporabe objektov v javni rabi.

Prednosti VAR. 1
Zagotovitev zadostnih programskih površin
Ohranitev obstoječih zunanjih površin šolskega zemljišča
Upoštevajoč površino zemljiških parcel območja oz. gradbene parcele(11 218 m2)
( navedba le teh je podana v povzetku Lokacijske informacije), je skladnost z osnovnimi
izhodišči OPR zagotovljena saj meri ZP 3327 m2, BTP pa 9721 m2.
Doseženi faktorji so : FZ=0.29; FI=0.86.

-

Slabosti VAR. 1
Šola izgubi prostor zobne ambulante
Neizpolnjevanje dela zahtev OPR (enotne nadzidave celotnih nizov itd.)
Problematična pridobitev gradbenega dovoljenja, saj je težko verjetna pridobitev soglasja s
strani ZVKD zaradi predvidene višine objekta (ohranjanje dominante v prostoru). V letu
1996 predvidena nadzdidava šolskega objekta se iz istega razloga ni izvedla.
- Nadzidava zahteva velike posege v obstoječe konstrukcije objekta -2 in 3 :
Temeljita rekonstrukcija dela obstoječega objekta v celoti, je potrebna zaradi dodatne obtežbe
nove etaže, zagotavljanja potresne varnosti in zagotavljanje ustrezne funkcionalne sheme etaž in
prostorov. Kot problematično in potrebno posebne obravnave, lahko pri izvedbi dodatne etaže,
ocenimo obstoječo nosilno konstrukcijo nekdanje telovadnice v območju strehe (lomljeni
-

armiranobetonski nosilci ?).

Legenda površin posegov po VAR. 1 :
Ocenjena brutto površina potrebnih posegov po idejni variani – 1 v m2 :

PRIZIDAVA
PRITLIČJE
1. NADSTROPJE
2. NADSTROPJE
3. NADSTROPJE

Var. 1 skupaj :

REKONSTRUKCIJA

ADAPTACIJA

130

903
903
903

287

130 m2

2709 m2

287 m2

NADZIDAVA

903

903 m2

OPOMBA :

Shema idejne variante možne ureditve oznake VAR. 1 je tudi grafično prikazana - priloga 03.

XIII.2 IDEJNA VARIANTA – 2 ( PRIZIDAVA IN delna REKONSTRUKCIJA)
Varianta -2 obravnava preveritev možnosti lokacije novogradnje prizidka za pridobitev manjkajočih
površin in zagotovitev ustreznih površin kuhinje in jedilnice OŠ Ig, s čim manjšimi posegi znotraj
obstoječega objekta samega.
Varianta predvideva po navodilih naročnika, umestitev nove kuhinje in jedilnice v pritličju prizidka,
v dveh nadstropjih pa manjkajoče prostore za pouk in preverja možnosti več možnih variant lokacije
prizidka (var.2a, 2b in 2)
Opomba :
Velikost prizidka, ne glede na njegovo lokacijo, v precejšnji meri vpliva na zazidano površino, zato je
vključitev dodatne površine parcele v šolsko zemljišče nujna. (dokup dela sosednjih parcel).
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VAR. 2a
SITUACIJA IN ZUNANJA UREDITEV :
Prizidek se locira na severno stran najstarejšega dela šole- 1 in je logično nadaljevanje obstoječega
izrazito linijskega niza šole, a na parceli, ki ni v lasti naročnika. Za izvedbo prizidka, bi bil potreben
dokup sosednje parcele št. 1773/2, v območju pa bi bilo prilagoditi tudi obstoječo cestno
infrastrukturo oz. navezati Troštovo ulico c cesto na severnem delu območja.
OBMOČJE POSEGOV :
V območju objekta -1 –najstarejšega dela šolskega objekta, se predvidi rekonstrukcijo dela vseh
etaž objekta, v območju navezave s prizidkom. Obseg rekonstrukcije je zahtevnejši, saj pomeni
poseganje v nosilno konstrukcijo objekta.
Pritličje :
Delna rekonstrukcija in prizidava k objektu -1, rekonstrukcija dela objekta -2, sanacija dela objekta 4-aneksa oz. sklopa sanitarij z garderobami ob telovadnici.
1.in 2. Nadstropje :
Delna rekonstrukcija in prizidava k objektu -1, rekonstrukcija v manjšem obsegu objekta 2 (digalo)
FUNKCIONALNO PROSTORSKA ZASNOVA –VAR. 2a:
Pritličje prizidka se nameni novi kuhinji in jedilnici in preko veznega hodnika poveže s šolo.
V pritličju obstoječe šole se prostor nekdanje kuhinje nameni npr. ureditvi garderob, zaklonišče pa
se vzpostavi v prvotni namen. V kolikor pa se garderobe na njegovem mestu ohrani, se jih nameni
3. triletju, v območju kuhinje pa seuredijo ločene garderobe za 2. triletje.
V preostalem delu pritličja objekta -2, se predvidi še dvigalo in sanitarije za invalide, dodatni
tehnični prostor, uredi se prostor arhiva ipd., saj za ureditev prostorov za pouk prostori niso
primerni (pol vkopana etaža), ohrani pa se lokacija zobne ordinacije.
Obe nadstropji prizidka se nameni prostorom za pouk, vse etaže prizidka morajo biti povezane tudi
s stopniščem, saj odmik novih učilnic od obstoječega stopnišča presega maksimalno dovoljeno
razdaljo.
Osnovne namembnosti prostorov obstoječih etaž šole se bistveno ne spreminjajo, dodatno se
izvede le dvigalo in temu prilagodi ureditev sklopa sanitarij oz. predprostora.

Prednosti VAR. 2a
-

Zagotovitev zadostnih programskih površin

Slabosti VAR. 2a
-

Potreben dokup zemljišča s parc.št. 1773/2
Nova prometna ureditev
Zahtevna rekonstrukcija objekta -1 (opis v podatkih obstoječega stanja)
Neprimernost lokacije jedilnice- večnamenskega prostora, izven centralnega dela šole
Slabša organizacija posameznih sklopov prostorov za pouk (1., 2. 3. triletje...)
Slabša osvetlitev dela obstoječih prostorov

VAR. 2b
SITUACIJA IN ZUNANJA UREDITEV :
Prizidek se locira na SV stran najstarejšega dela šole- 1 in zajema del obstoječih šolskih zelenih
površin in del sosednjega zemljišča s parc.št. 151/1 in 150/5 (dokup dela zemljišča).
Del obstoječe zelenice bi bilo potrebno nameniti tudi gospodarskemu dvorišču z obračališčemnavezava na severno cesto, na novo urediti intervencijske dostope.
Slabost lokacije prizidka predstavlja predvsem odmik od sosednjih objektov, saj ni mogoče
zagotoviti odmika min. 2x višine višjega objekta od obstoječih.
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OBMOČJE POSEGOV :
V območju objekta -1 –najstarejšega dela šolskega objekta, se predvidi rekonstrukcijo dela vseh
etaž objekta, v območju navezave s prizidkom. Obseg rekonstrukcije je zahtevnejši, saj pomeni
poseganje v nosilno konstrukcijo objekta in v sklope sanitarij, ki jih je potrebno urediti drugje, na
mastu učilnic v vseh etažah, ali pa jih zasnovati na novo v prizidku, ki se ga v ta namen poveča.
Pritličje :
Delna rekonstrukcija in prizidava k objektu -1, rekonstrukcija dela objekta -2, sanacija dela objekta 4-aneksa oz. sklopa sanitarij z garderobami ob telovadnici.
1.in 2. Nadstropje :
Delna rekonstrukcija in prizidava k objektu -1, rekonstrukcija v manjšem obsegu objekta 2 (dvigalo)
FUNKCIONALNO PROSTORSKA ZASNOVA – VAR. 2b:
Pritličje prizidka se nameni novi kuhinji in jedilnici in preko veznega hodnika poveže s šolo.
V pritličju obstoječe šole se prostor nekdanje kuhinje nameni npr. ureditvi garderob, zaklonišče pa
se vzpostavi v prvotni namen. V kolikor pa se garderobe na njegovem mestu ohrani, se jih nameni
3. triletju, v območju kuhinje pa seuredijo ločene garderobe za 2. triletje.
V preostalem delu pritličja objekta -2, se predvidi še dvigalo in sanitarije za invalide, dodatni
tehnični prostor, uredi se prostor arhiva ipd., saj za ureditev prostorov za pouk prostori niso
primerni (pol vkopana etaža), ohrani pa se lokacija zobne ordinacije.
Obe nadstropji prizidka se nameni prostorom za pouk, vse etaže prizidka morajo biti povezane tudi
s stopniščem, saj odmik novih učilnic od obstoječega stopnišča presega maksimalno dovoljeno
razdaljo.
Osnovne namembnosti prostorov obstoječih etaž šole se bistveno ne spreminjajo, dodatno se
izvede le dvigalo in temu prilagodi ureditev sklopa sanitarij oz. predprostora.

Prednosti VAR. 2b
-

Zagotovitev zadostnih programskih površin

Slabosti VAR. 2b
-

Potreben dokup dela zemljišča s parc.št. 151/1 in 150/5
Manj zelenih površin in slabša dostopnost do preostalih zelenih površin
Neustrezna oddaljenost od sosednjih objektov
Zahtevna rekonstrukcija objekta -1 (opis v podatkih obstoječega stanja)
Neprimernost lokacije jedilnice- večnamenskega prostora, izven centralnega dela šole
Slabša organizacija posameznih sklopov prostorov za pouk (1., 2. 3. triletje...)
Slabša osvetlitev dela obstoječih prostorov

Opomba : v grafičnem delu je črtkano prikazana še opcija lokacije prizidka v delu zemljiške parcele
nekdanjega vrtca, ki pa je že v osnovi neizvedljiva zaradi ceste in zato neustrezne navezave
obstoječega z novim objektom (most). Korenita sprememba prometne ureditve območja na račun
ustrezne povezave prizidka in obstoječega objekta je nesmotrna in težko izvedljiva, tudi zaradi
lokacije stanovanjskih objektov , zagotavljanja intervencijskih dovozov itd.
OPOMBA :

Shema idejne variante možne ureditve oznake VAR. 2a in 2b, je tudi grafično prikazana - priloga 04.

VAR. 2
SITUACIJA IN ZUNANJA UREDITEV :
Prizidek se locira na SV stran najstarejšega dela šole- 1 in posega v manjši del obstoječih šolskih
zelenih površin in del sosednjega zemljišča s parc.št. 151/1, 150/5 in 150/6 (dokup dela zemljišča).
Obstoječi gospodarski dovoz se ne spreminja, urediti pa bi bilo intervencijske dostope.
Slabost lokacije prizidka predstavlja predvsem odmik od sosednjih objektov, saj ni mogoče
zagotoviti ustreznega odmika min. 2x višine višjega objekta od obstoječih.
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OBMOČJE POSEGOV :
V območju objekta -1 –najstarejšega dela šolskega objekta, se predvidi rekonstrukcijo manjšega
dela vseh etaž objekta, v območju navezave s prizidkom. Obseg rekonstrukcije je zahtevnejši, saj
pomeni poseganje v nosilno konstrukcijo objekta.
Pritličje :
Delna rekonstrukcija in prizidava k objektu -1, rekonstrukcija dela objekta -2, sanacija dela objekta 4-aneksa oz. sklopa sanitarij z garderobami ob telovadnici.
1.in 2. Nadstropje :
Delna rekonstrukcija in prizidava k objektu -1, rekonstrukcija v manjšem obsegu objekta 2 (dvigalo).
FUNKCIONALNO PROSTORSKA ZASNOVA –VAR. 2:
Pritličje prizidka se nameni novi kuhinji in jedilnici in preko veznega hodnika poveže s šolo.
V pritličju obstoječe šole se prostor nekdanje kuhinje nameni npr. ureditvi garderob, zaklonišče pa
se vzpostavi v prvotni namen. V kolikor pa se garderobe na njegovem mestu ohrani, se jih nameni
3. triletju, v območju kuhinje pa se uredijo ločene garderobe za 2. triletje.
V preostalem delu pritličja objekta -2, se predvidi še dvigalo in sanitarije za invalide, dodatni
tehnični prostor, uredi se prostor arhiva ipd., saj za ureditev prostorov za pouk prostori niso
primerni (pol vkopana etaža), ohrani pa se lokacija zobne ordinacije.
Obe nadstropji prizidka se nameni prostorom za pouk ( petim učilnicam, dvema malima učilnicama
in štirim kabinetom), vse etaže prizidka morajo biti povezane tudi s stopniščem, saj odmik novih
učilnic od obstoječega stopnišča presega maksimalno dovoljeno razdaljo.
Osnovne namembnosti prostorov obstoječih etaž šole se bistveno ne spreminjajo, dodatno se
izvede le dvigalo in temu prilagodi ureditev sklopa sanitarij oz. predprostora.

Prednosti VAR. 2
- Zagotovitev zadostnih programskih površin
- Upoštevajoč površino zemljiških parcel območja oz. gradbene parcele(11 218 m2)
( navedba le teh je podana v povzetku Lokacijske informacije), je skladnost z osnovnimi izhodišči
OPR zagotovljena saj meri ZP 3581 m2, BTP pa 10743 m2.
Doseženi faktorji so : FZ=0.31; FI=0.95.

Slabosti VAR. 2
-

Potreben dokup dela zemljišča s parc.št. 151/1 in 150/5
Manj zelenih površin in slabša dostopnost do preostalih zelenih površin
Neustrezna oddaljenost od sosednjih objektov
Zahtevna rekonstrukcija objekta -1 (opis v podatkih obstoječega stanja)
Neprimernost lokacije jedilnice- večnamenskega prostora, izven centralnega dela šole
Slabša organizacija posameznih sklopov prostorov za pouk (1., 2. 3. triletje...)
Slabša osvetlitev dela obstoječih prostorov

Legenda površin posegov po VAR. 2:
Ocenjena brutto površina potrebnih posegov po idejni variani – 2 v m2 :
PRITLIČJE
1. NADSTROPJE
2. NADSTROPJE

Var. 2 skupaj :

PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

ADAPTACIJA

382
382
382

226
43
43

287

1146 m2

312 m2

287 m2

OPOMBA :

Shema idejne variante možne ureditve oznake VAR. 2, je tudi grafično prikazana - priloga 04-04/3.
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XIII.3 IDEJNA VARIANTA – 3 ( PRIZIDAVA in delna REKONSTRUKCIJA)
Na osnovi izsledkov prejšnjih variant je zasnovana tretja varianta, ki je ob upoštevanju ugotovitev le
teh bolj racionalna in funkcionalna opcija izvedbe širitve objekta.
Varianta obravnava preveritev možnosti pridobitve manjkajočih površin OŠ Ig, znotraj objekta oz. v
okviru obstoječe zazidane površine šole in z izvedbo racionalno umeščenega in funkcionalno
urejenega prizidka.
Detajlnejši opis variante 3- dimenzije prizidkov, ureditev po funkcionalnih sklopih, je podana tudi v
opisu poglavja VII.-arhitektura (skladnost z navodili o graditvi osnovnih šol).
Velikost prizidka, ne glede na njegovo lokacijo v precejšnji meri vpliva na zazidano površino, zato je
vključitev dodatne površine parcele v šolsko zemljišče nujna. (dokup dela sosednjih parcel)
SITUACIJA IN ZUNANJA UREDITEV :
Prizidek je umeščen v osrednji del šole in posega v območje šolskega dvorišča s tem, da njegovo
funkcijo nadgradi in se z zasnovo pritličja tudi ustrezno naveže na samo dvorišče in na obstoječe
zelene površine.
Predviden poseg ima vpliv le na del obstoječe funkcionalno prostorske ureditve šolskega zemljišča
(v delu prizidave-šolsko dvorišče), vendar pa njegovo funkcijo izboljšuje; obstoječi dovozi, dostopi,
gospodarsko dvorišče itd. se ohranjajo nespremenjeni. Prizidek ima vpliv na obstoječi faktor
zazidanosti.
Prizidava predvidena ob cesti je predvidena v gradbeni liniji telovadnice torej regulacijski liniji, ki je
v prostoru že vzpostavljena.
OBMOČJE POSEGOV :
V območju objekta -2 –veznega trakta, ki je leta 1995 nadomestil prejšnjega in delu objekta –
3 – v delu nekdanje telovadnice, ki od leta 2001 izvedene adaptacije služi šolskim prostorom.
Pritličje :
Delna rekonstrukcija in prizidava k objektu -2, sanacija dela objekta -4-aneksa oz. sklopa sanitarij z
garderobami ob telovadnici.
1.Nadstropje :
Delna rekonstrukcija in prizidava k objektu -2, rekonstrukcija in prizidava k objektu 3 .
2.Nadstropje :
Delna rekonstrukcija objekta -2, rekonstrukcija in prizidava k objektu 3 .
FUNKCIONALNO PROSTORSKA ZASNOVA –VAR. 3 :
PRITLIČJE
Pritličje glavnega prizidka se višinsko naveže na nivo obstoječe pritlične etaže tako, da se diferenčne
stopnice in klančine do glavnega šolskega vhoda navežejo nanj preko pokrite, večnamenske vhodne
ploščadi.
Del prizidka ob ploščadi se nameni ureditvi prostorov zobne ordinacije in tehničnemu prostoru
tako, da lahko ambulanta obratuje tudi v popoldanskem času in se nameni širšemu krogu
uporabnikov (otroci in mladina). Zobna ordinacija se predvidi na osnovi potrjenega prostorskega
programa iz te dokumentacije.
Pozicija glavnega vhoda za 2. in 3. triletja se ohranja, uredi pa se ga preko vetrolova in naveže na
obstoječe garderobe na mestu dvonamenskaga zaklonišča. Vhodno avlo se po potrebi vključi v
površino večnamenskega prostora oz. jedilnice, ki je zasnovana na mestu nekdanje ambulante in
zajema tudi del prizidka na nivoju pritličja, z ustrezno navezavo na zunanji prostor.
Ob hodniku do obstoječega stopnišča se predvidi izvedbo tudi gibalno oviranim primerno
dimenzioniranega in opremljenega dvigala in pa sanitarije za funkcionalno ovirane.
Kuhinji se zagotovi dodatno potrebne prostore s prizidavo manjšega prizidka na severnem delu s
tem, da se ohranja pozicija klančine za dostavo in odvoz v dislocirane enote.
V delu glavnega prizidka se uredi tudi novi vhod v prostore 1. triletja, zaradi nove organizacijske
sheme le teh v 1. nadstropju in zaradi poenotenja lokacije šolskih vhodov.
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1.NADSTROPJE
Manjši prizidek na severni strani (P+1)se izkoristi za ustrezno povečanje zbornice, izvedbo skupnega
prostora učiteljev in prostora za razgovore s starši in izvedbo novega vhoda v upravne prostore
(stopnišče s klančino). Upravni prostori ohranjajo svojo pozicijo in se delno prilagodijo zaradi
izvedbe dvigala in iz 2. nadstropja premeščenih dveh pisarn. V kolikor se izkaže potreba po
dodatnih prostorih uprave, se lahko izkoristi izmero delnega prizidka na južni strani, ki bi bil v tem
primeru gabarita P+1.
Glavni prizidek, ki se navezuje na obstoječi objekt-3, se nameni prostorom za pouk in vertikalni
komunikaciji- stopnišču, ki je potrebno zaradi oddaljenosti novih učilnic od obstoječega stopnišča,
hkrati pa služi tudi ločenemu vhodu v prostore 1. triletja.
Rekonstrukcija objekta -3- nekdanje telovadnice oz. današnjih prostorov za pouk, je predvidena z
namenom izkoristka možnosti znotraj samega šolskega objekta. Ta del objekta se preuredi v
dvostransko postavitev učilnic oz. prostorov za pouk, ob povezovalnem hodniku, ki se naveže s
preostalim delom šole.
V 1. Nadstropju se območje glavnega prizidka in objekta -3, nameni 1. triletju, z ustrezno urejenimi
garderobami in sanitarijami.
2.NADSTROPJE
V 2. Nadstropju je predvidena manjša rekonstrukcija v območju objekta-2, zaradi izvedbe dvigala in
horizontalne povezave z objektom -3 oz. z glavnim prizidkom. Novo pridobljeni prostori so
namenjeni prostorom za pouk in delu ostalih prostorov šole.
Obstoječi prostor v mansardi dela objekta-2 se ohranja in nameni mali učilnici.
Zaključek :
Prednosti idejne zasnove po VAR.3 so predvsem : ohranitev centralne pozicije VN prostora oz.
jedilnice ob glavnem šolskem vhodu, kratkih in prepoznavnih komunikacijah in ustrezni funkcionalni
povezavi posameznih sklopov šolskih prostorov.
Z normativi skladna funkcionalna prostorska ureditev je možna le z delno notranjo reorganizacijo
prostorov ob hkratni izvedbi racionalne prizidave, za izvedbo katere so mikrolokacijske možnosti
omejene.
Op.:Prizidek je zasnovan tako, da omogoča tudi naknadno prizidavo, v kolikor se v prihodnosti
izkažejo potrebe zanjo. V tem primeru bi bila potrebna odstranitev objekta vrtca na Govekarjevi.

Prednosti VAR. 3
-

Zagotovitev zadostnih programskih površin in ustrezne funkcionalno prostorske sheme
Ohranitev namembnosti zunanjih funkcionalnih površin šolskega zemljišča in
dostopov v objekt
Možnost eventuelno potrebnih dodatnih širitev objekta
Ustrezni odmiki od sosednjih stanovanjskih objektov
Upoštevajoč površino zemljiških parcel območja oz. gradbene parcele(11 218 m2)
( navedba le teh je podana v povzetku Lokacijske informacije) in dela spodaj navedene
šolskemu zemljišču dodane parcele, je skladnost z osnovnimi izhodišči OPR zagotovljena saj
ocenjeno meri ZP 3595 m2, BTP pa 10655 m2.
Doseženi faktorji (po oceni) pa so : FZ=0.32; FI=0.94.

Slabosti VAR. 3
Potreben dokup dela zemljišča s parc.št. 151/1 in 150/5 – prizidek na osnovi preverbe skice
parcele (2015), posega cca. 3.5 m v sosednjo parcelo.
- Oddaljenost glavnega prizidka od obstoječega vrtca –objektu vrtca se približa na njegovi
severni strani in predvidoma ne vpliva bistveno na osvetlitev prostorov vrtca, potrebna pa
bo ustrezna obravnava vseh ostalih parametrov (požarni odmiki in zaščite…)
Za navedeno se na osnovi ustreznega geodetskega posnetka, v fazi projektiranja določi ključna
izhodišča ureditve.
-

Legenda površin posegov po VAR. 3:
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Ocenjena brutto površina potrebnih posegov po idejni variani –3 v m2 :
PRITLIČJE
1. NADSTROPJE
2. NADSTROPJE

Var. 3 skupaj :

PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

ADAPTACIJA

248
345
285

378
602
530

287

878 m2

1510 m2

287 m2

OPOMBA :

Shema idejne variante možne ureditve oznake VAR. 3 je tudi grafično prikazana - priloge 05-05/5.

XIII.4

IDEJNA VARIANTA – 4 ( PRIZIDAVA in delna /manjša/ rekonstrukcija)
Iz predhodno obravnavanih variant je razvidno, da bo za izvedbo prizidave k šolskemu objektu
potrebno pridobiti dodatna zemljišča.
Po preučitvi variant 1-3, vključno z njihovo investicijsko oceno, je investitor dne 19.10.2016 podal
nove usmeritve za širitev prostorskih možnosti objekta OŠ Ig (menjava zemljišča, manj posegov v
obstoječi objekt, preverba možnosti uporabe dela šolskih prostorov za prostore za pouk, znotraj objekta).

V projektni nalogi je na osnovi delnega geodetskega posnetka podan predlog menjave dela
zemljiških parcel tako, da se obstoječe šolsko zemljišče poveča oz. razširi v JV delu.
Predvidena je menjava dela parcele št. 150/18 za del parcele št. 150/5 oz. 151/1, v izmeri 772 m2.
Navedeno je upoštevati pri določanju parcelacije oboda šoli pripadajoče gradbene parcele v fazi IDP
in PGD, ko se definirajo podrobna merila in pogoji (PMP), skladno z OPR občine Ig.
Idejna varianta 4 je nadgradnja 3. variante, saj upošteva prednosti le te z delno prilagoditvijo,
vezano na predvideno novo parcelacijo zemljišča in usmeritve naročnika, da se obstoječi objekt
ohranja nespremenjen v čim večji možni meri.
Lokacija prizidka je zasnovana tako, da se v prostoru ohranja objekt vrtca na Govekarjevi, na šolsko
stavbo pa se prizidek navezuje v območju »veznega trakta z oznako 2«. Šolski prostori na mestu
adaptirane nekdanje telovadnic- oznake 3, se tako ohranjajo nespremenjeni.
Mikrolokacija prizidka je takšna, da ohranja centralno pozicijo VN prostora oz. jedilnice ob glavnem
šolskem vhodu in zagotavlja normativno ustrezno funkcionalno shemo šole, ter povezavo
posameznih sklopov šolskih prostorov.
SITUACIJA, ZUNANJA UREDITEV IN GABARITI PRIZIDAVE :
Prizidek je umeščen v osrednji del šole, v podaljšku »veznega trakta 2«, v območju obstoječega
šolskega dvorišča s tem, da njegovo funkcijo nadgradi in se z zasnovo pritličja tudi ustrezno naveže
na novo predvidene zelene površine.
Mikrolokacija prizidka ne vpliva na obstoječe dovoze, dostope, gospodarsko dvorišče, površine
mirujočega prometa , saj se le ti ohranjajo nespremenjeni.
Prizidek ima vpliv na obstoječi faktor zazidanosti (IDP,PGD).
Gabariti:
Zunanja dimenzija glavnega prizidka znaša 21.30m x 17.60 m z delnimi zamiki, ki omogočajo
ustrezno osvetlitev obstoječih prostorov za pouk, v delu šolskega objekta oznake 1 in 3.
Delna pritlična prizidava za povečanje površine kuhinje, tlorisne izmere 13.40m x 3.52m, je
predvidena ob Troštovi ulici in sledi gradbeni liniji telovadnice, torej regulacijski liniji, ki je v
prostoru že vzpostavljena. Za potrebe kuhinje je predviden tudi izkoristek dela ploščadi ob klančini
oz. vhodu v kuhinjo, s pritličnim gabaritom in tlorisno izmero ca. 3.30 m x 3.04 m.
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OBMOČJE POSEGOV :
V območju objekta -2 –veznega trakta, ki je leta 1995 nadomestil predhodnega.
Pritličje :
Rekonstrukcija in prizidava k objektu -2 in adaptacija dela objekta -4-aneksa oz. sklopa sanitarij z
garderobami ob telovadnici, ter dela obst. kurilnice oz. delavnice v delu objekta-1.
1.in 2.Nadstropje :
Delna (manjša) rekonstrukcija objekta 2 in prizidava k objektu -2.
Mansarda oz. terasna etaža:
Delna rekonstrukcija objekta 2 – obstoječe male učilnice (izvedba strešnih oken)
in prizidava k objektu -2 – vertikalna komunikacija do terase na ravni strehi prizidka.
FUNKCIONALNO PROSTORSKA ZASNOVA –VAR. 4 :
PRITLIČJE
Pritličje glavnega prizidka se višinsko naveže na nivo obstoječe pritlične etaže tako, da se zunanje
diferenčne stopnice in klančine do glavnega šolskega vhoda navežejo nanj preko pokrite,
večnamenske vhodne ploščadi (šolsko dvorišče).
Del prizidka ob ploščadi se nameni ureditvi prostorov zobne ordinacije in tehničnemu prostoru z
delavnico za hišnika, shrambi, ter sanitarijam igrišča. Dostop v ordinacijo in teh. prostore je
omogočen s pokrite ploščadi preko vetrolova; za prostor hišnika in sanitarije namenjene igrišču na
novopredvideni zeleni površini, pa se omogoči dodaten zunanji dostop v JV vogalu etaže.
Del obstoječega prostora delavnice in kurilnice v najstarejšem delu šole (1), se preuredi v učilnico,
v preostalem prostoru z izmero ca. 48 m2 pa se predvidoma uredi nova kotlovnica (plinsko
ogrevanje) in del prostorov zaposlenih- tehnično osebje.
Ambulanta z ločenim vhodom lahko obratuje tudi v popoldanskem času in se nameni širšemu krogu
uporabnikov (otroci in mladina). Zobna ordinacija v obravnavani varianti upošteva 2.prostorski
program iz te dokumantacije, v izmeri 68 m2.
Pozicija glavnega vhoda za 2. in 3. triletja se ohranja, uredi pa se ga preko vetrolova in naveže na
vhodno avlo (ki je del večnamenskega prostora) do obstoječih garderob na mestu dvonamenskaga
zaklonišča. Iz vetrolova se omogoči tudi direktni dostop do etaž in prostorov šole- preko triramnega
stopnišča v jedru katerega se predvidi tudi gibalno oviranim ustrezno dvigalo, ki povezuje vse etaže
in večji del šolskih površin. Obstoječe diferenčne stopnice pa se opremi z dvižno ploščadjo (s katero
šola že razpolaga), ob njih pa se predvidijo sanitarije za funkcionalno ovirane.
Večnamenski prostor oz. jedilnica, je zasnovana na mestu nekdanje ambulante in zajema tudi del
prizidka na nivoju pritličja, z ustrezno navezavo na zunanji prostor. Jedilnica v predvideni izmeri
240 m2, bo zajemala tudi del obstoječe jedilnice (souporaba-učitelji).
Kuhinji se zagotovi dodatno potrebno površino s prizidavo dveh manjših prizidkov na severnem
delu tako, da bo za njeno ureditev po tehnološkem načrtu zagotovljenih 180 m2. Pozicija klančine
za dostavo in odvoz v dislocirane enote se ohranja na istem mestu.
1.NADSTROPJE
Tlorisni gabarit prizidka se členi in prilagodi obstoječim krakom šolske stavbe tako, da se zagotovi
ustrezno osvetljenost obstoječim prostorom za pouk.
V območju navezave prizidka na obstoječi objekt, je predvidena rekonstrukcija (prostor čistil in
šolskega radia) dela obstoječe etaže, za ureditev povezovalnega hodnika, ob njem pa kabineta in
sanitarij za učence( zaradi oddaljenosti novopredvidenih učilnic in obstoječega sanitarnega sklopa).
Novi prostori v prizidku : s hodnika ob novi vertikalni komunikaciji sta dostopni dve veliki učilnici,
ena mala učilnica in dva kabineta.
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Upravni prostori v etaži se vključno z vhodom, ohranjajo nespremenjeni s tem, da se eni od pisarn
ob stopnišču zagotovi posredno osvetlitev.
V obravnavani varianti je del prizidanih površin v pritlični izvedbi z ravnimi strehami s tem, da se
ravno streho v območju jedilnice dodatno zastekli.
Opomba : V kolikor se investitor odloči tudi za širitev obstoječe zbornice se prizidek na severni
strani izvede v gabaritu P+1 in zaključi z ravno streho (IDP).
2.NADSTROPJE
V območju navezave prizidka na obstoječi objekt, je predvidena rekonstrukcija (učilnica) dela
obstoječe etaže, za ureditev povezovalnega hodnika, ob njem pa dveh kabinetov (en od kabinetov
s posredno osvetlitvijo) in sanitarnega sklopa za učence. Opomba: učilnico se nadomesti z novo
pridobljeno v pritličju, na mestu obstoječega tehničnega prostora.
Novi prostori v prizidku : s hodnika ob novi vertikalni komunikaciji so dostope tri velike učilnice in
en kabinet.
MANSARDA- Terasna etaža
Obstoječi mali učilnici v mansardi objekta 2, se zagotovi ustrezno osvetlitev z vgradnjo tipskih
strešnih oken.
Prizidek: vertikalna komunikacija omogoča dostop do terase na ravni strehi prizidka. Površino se
nameni igrišču, delno zatravi in tlakuje, po obodu pa izvede ustrezno varovalno ograjo.
Zaključek :
Prednosti idejne zasnove po VAR.4 so predvsem : ohranitev centralne pozicije VN prostora oz.
jedilnice ob glavnem šolskem vhodu, kratkih in prepoznavnih komunikacijah in ustrezni funkcionalni
povezavi posameznih sklopov šolskih prostorov, ter manjših konstrukcijskih posegih v obstoječi
objekt.
Op.:Prizidek je zasnovan tako, da omogoča tudi naknadno prizidavo, v kolikor se v prihodnosti
izkažejo potrebe zanjo. V tem primeru bi bila potrebna odstranitev objekta vrtca na Govekarjevi.

Prednosti VAR. 4
-

Zagotovitev zadostnih programskih površin in ustrezne funkcionalno prostorske sheme
Ohranitev namembnosti zunanjih funkcionalnih površin šolskega zemljišča in
dostopov v objekt
Možnost eventuelno potrebne dodatne prizidave prostorov
Ustrezni odmiki od sosednjih stanovanjskih objektov
Manjši posegi v obstoječi objekt in možnost fazne gradnje kot npr.:
1. Faza – rekonstrukcija obstoječega dela pritličja in izvedba prizidka na S strani; ter
delna rekonstrukcija obstoječe strehe- izvedba strešnih oken in finalne predelave
notranjosti obstoječe male učilnice.
2. Faza – izvedba prizidave na J strani ob hkratni izvedbi delne rekonstrukcije po obstoječih
etažah, katere velikost in pozicija ne vpliva na funkcioniranje etaž (ustrezne zaščite)

Slabosti VAR. 4
-

Oddaljenost glavnega prizidka od obstoječega vrtca –objektu vrtca se približa na njegovi
severni strani in predvidoma ne vpliva bistveno na osvetlitev prostorov vrtca, potrebna pa
bo ustrezna obravnava vseh ostalih parametrov (požarni odmiki in zaščite…); v primeru
dodatnih prizidav pa bo potrebno objekt vrtca odstraniti.
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Legenda površin posegov po VAR. 4:
Ocenjena BRUTO POVRŠINA potrebnih posegov po idejni variani –4 v m2 :
PRITLIČJE
1. NADSTROPJE
2. NADSTROPJE
Mansarda-Terasa

Var. 4 skupaj :
ODPRTE POVRŠINEvhodna ploščad, terasa

PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

ADAPTACIJA

298.55
308.65
308.65
35.85

368.55
69.30
92.00
46.25

158.80
-

951.70 m2

576.10 m2

158.80 m2

504.45

Ocenjena NETO POVRŠINA potrebnih posegov po idejni variani –4 v m2 :
PRITLIČJE
1. NADSTROPJE
2. NADSTROPJE
Mansarda-Terasa

Var. 4 skupaj :
ODPRTE POVRŠINEvhodna ploščad, terasa

PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

ADAPTACIJA

251.00
267.65
269.20
24.70

346.85
60.70
81.10
40.00

140.50
-

812.55 m2

528.65 m2

140.50 m2

479.50

OPOMBA :

Shema idejne variante možne ureditve oznake VAR. 4 je tudi grafično prikazana - priloge 06-06/7.

XIII.5

IDEJNA VARIANTA – 5 ( PRIZIDAVA in delna /manjša/ rekonstrukcija+ 2 UČILNICI )
Po preučitvi 4. variante , vključno z njeno investicijsko oceno, je investitor dne 23.02.2017 podal
dodatne usmeritve, ki smo jih upoštevali v osnovni varianti oznake 5 /op.: - korigirana menjava dela
zemljišča tako, da se k predvideni površini šolskega zemljišča pripoji tudi parc. št. 151/1 (južni krak), na račun
dela zelenih površin šole, pa se v isti izmeri poveča menjani del parcele. Tako je predvidena menjava dela
parcele št. 150/18 za parcelo št. 150/5 in 151/1, v izmeri ca. 943.60 m2./

Dne 04.05.2017 je na osnovi preučitve možnosti menjave zemljišča na drugi lokaciji (vezano na
območje družbene infrastrukture), podal nova izhodišča vezana na določitev šolskega zemljišča in
sicer: k obstoječemu šolskemu zemljišču se pripoji parcela št. 150/5 v celoti in del parcele št. 151/1.
Varianta ozneke 5 je nadgradnja prejšnje variante ob upoštevanju spodaj navedenih izhodišč :
Natančno izmero menjave zemljišča bo prikazal geodetski načrt, izdelan na osnovi postopka
menjave zemljišč in določitve dokončnosti parcelnih meja (dokončne meje celotnega oboda šoli
pripadajočega zemljišča).
Navedeno je upoštevati pri določanju parcelacije oboda šoli pripadajoče gradbene parcele v fazi
IDP in PGD, ko se definirajo podrobna merila in pogoji (PMP), skladno z OPR občine Ig.
- ureditev dveh dodatnih učilnic v območju prizidka in dodatnega kabineta v obstoječi mansardi;
- preureditev obstoječe avle v 1. nadstropju ob telovadnici v večnamenski prostor ;
- preureditev dela podstrešja za namen ureditve centralnega arhiva.
Navedeno pomeni, da se tako površine kot organizacija predvidenega prizidka, kot tudi površine
posegov v obstoječi objekt nekoliko povečajo, v primerjavi s predhodno varinto.
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Razlog za dodatno obravnavo ureditve prostorov OŠ Ig je namen ustanovitelja, da zagotovi
trajnejšo rešitev na področju osnovnošolskega izobraževanja v občini, upoštevajoč tako prostorske
razmere podružnic, ki so vezane na matično OŠ Ig ( op.: zagotavljanje prostora v oddelkih vrtca v
podružnici-PŠ Tomišelj) , kot tudi predvideno dodatno priseljevanje v občino, pogojeno z območji
predvidenimi za novogradnje v stanovanjske namene na območju občine, kot jih določa občinski
prostorski red.
Predstavniki OŠ Ig so na podlagi zgoraj navedenega in preverbe oblikovanja oddelkov ugotovili,
da bi bilo za ustrezno organizacijo pouka, prostorski program potrebno povečati za dve učilnici ,
ki bi služili bodisi kot matični ali pa predmetni učilnici (op.: prilagajanje spreminjajočim se
razmeram vpisa učencev).
Obravnavana varianta oznake 5. zato upošteva prostorski normativ za 28 oddelčno šolo, z dvema
dodatnima oddelkoma in enim kabinetom.
Idejna varianta 5 je delna nadgradnja predhodne 4. variante, saj hkrati vsebuje in prikazuje tudi
reorganizacijo prostorov v predvidenem prizidku, upoštevajoč umestitev dveh dodatnih učilnic
tako, da le ta zagotavlja funkcionalno celoto.
Sama lokacija prizidka se ohranja, povečanje le tega pa je zasnovano tako, da se zagotovi ustrezen
odmik od sosednje parcelne meje, predvsem pa omogoči osvetljenost oz. funkcioniranje vrtca v
sosednjem objektu na Govekarjevi. Zato je prizidek zasnovan na način, da se v JV delu zaključi v
ožjem gabaritu, konstrukcijska zasnova pa lahko še vedno zagotovi morebitno dodatno prizidavo.
Zasnova, tako kot predhodna, ohranja centralno pozicijo VN prostora oz. jedilnice ob glavnem
šolskem vhodu za 2. in 3. triletje in zagotavlja normativno ustrezno funkcionalno shemo šole, ter
povezavo posameznih sklopov šolskih prostorov.
SITUACIJA, ZUNANJA UREDITEV IN GABARITI PRIZIDAVE :
Prizidek je umeščen v osrednji del šole, v podaljšku »veznega trakta 2«, v območju obstoječega
šolskega dvorišča s tem, da njegovo funkcijo nadgradi in se z zasnovo pritličja tudi ustrezno naveže
na novo predvidene zelene površine.
Mikrolokacija prizidka ne vpliva na obstoječe dovoze, dostope, gospodarsko dvorišče, površine
mirujočega prometa , saj se le ti ohranjajo nespremenjeni.
Urbanistični parametri FZ, FI...se na podlagi novopredvidenega šolskega zemljišča , določijo v
projektni dokumentaciji IDZ in PGD.
Gabariti prizidave :
Največja zunanja tlorisna dimenzija (skupaj z oblogo) glavnega prizidka znaša 28.50 m x 17.60 m
z delnimi zamiki, ki omogočajo ustrezno osvetlitev obstoječih prostorov za pouk, v delu šolskega
objekta oznake 1 in 3. Zaključni krak prizidka se na JV strani, zaradi bližine objekta z vrtcem,
zmanjša na dim. 9.45 m x 7.20 m in zagotavlja ustrezen odmik od sosednje parcele.
Izven navedenih tlorisnih gabaritov se zasnuje del pokrite vhodne ploščadi s stopnicami in klančino
in zunanje stopnice za dostop v sanitarije igrišča in delavnico hišnika.
Višinski gabarit glavnega prizidka je P + 2N, s tem da se višino pritličja zasnuje na izhodiščni višini
obstoječe etaže šole. Tudi nadstropja se na obstoječi šolski objekt navežejo direktno, brez višinskih
razlik ali diferenčnih stopnic.
Delna pritlična prizidava za povečanje površine kuhinje, tlorisne izmere 13.40m x 3.52m, je
predvidena ob Troštovi ulici in sledi gradbeni liniji telovadnice, torej regulacijski liniji, ki je v
prostoru že vzpostavljena. Za potrebe kuhinje je predviden tudi izkoristek dela ploščadi ob klančini
oz. zunanjem vhodu v kuhinjo, s pritličnim gabaritom in tlorisno izmero ca. 3.30 m x 3.04 m.
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OBMOČJE POSEGOV - po varianti 5 :
V območju objekta -2 –veznega trakta, ki je leta 1995 nadomestil predhodnega.
Pritličje :
Rekonstrukcija in prizidava k objektu -2 in adaptacija dela objekta -4-aneksa oz. sklopa sanitarij z
garderobami ob telovadnici, ter prostora obstoječe hišniške delavnice v delu objekta-1.
1. Nadstropje :
Prizidava k objektu oznake 2 in delna (manjša) rekonstrukcija objekta 2.
Delna rekonstrukcija oz. preureditev obstoječe avle ob telovadnici tako, da bo le ta služila šoli kot
dodatni večnamenski prostor.
2.Nadstropje :
Prizidava k objektu oznake 2 in delna (manjša) rekonstrukcija objekta 2.
Mansarda oz. terasna etaža:
Prizidava k objektu -2 – vertikalna komunikacija do terase na ravni strehi prizidka.
Delna preureditev mansarde objekta 2 – v rastru obstoječe male učilnice, se za potrebe prostorov
za pouk, poveča uporabna površina do zunanje stene objekta in izvede poleg male učilnice še
dodatni kabinet, oba prostora pa se osvetlita preko strešnih oken.
V nižjem podstrešnem delu etaže, se ohranja obstoječe skladišče, del podstrešja na JV strani pa
preuredi v centralni arhiv šole.
FUNKCIONALNO PROSTORSKA ZASNOVA –VAR. 5 :
PRITLIČJE
Pritličje glavnega prizidka se višinsko naveže na nivo obstoječe pritlične etaže tako (polvkopana
etaža), da se zunanje diferenčne stopnice in klančine do glavnega šolskega vhoda za 2. in 3. triado,
navežejo nanj preko pokrite, večnamenske vhodne ploščadi (šolsko dvorišče).
Del prizidka ob ploščadi se nameni ureditvi prostorov zobne ordinacije in tehničnemu prostoru z
delavnico za hišnika, shrambi, ter sanitarijam igrišča. Dostop v ordinacijo in teh. prostore je
omogočen s pokrite ploščadi preko vetrolova; za prostor hišnika in sanitarije namenjene igrišču na
novopredvideni zeleni površini, pa se omogoči dodaten zunanji dostop v JV vogalu etaže, preko
zunanjih stopnic.
Ambulanta z ločenim vhodom lahko obratuje tudi v popoldanskem času in se nameni širšemu krogu
uporabnikov (otroci in mladina). Zobna ordinacija v obravnavani varianti upošteva 2.prostorski
program iz te dokumantacije.
Pozicija glavnega vhoda za 2. in 3. triletja se tako ohranja, uredi pa se ga preko vetrolova in naveže
na vhodno avlo (ki je del večnamenskega prostora) do obstoječih garderob na mestu
dvonamenskega zaklonišča. Iz vetrolova se omogoči tudi direktni dostop do etaž in prostorov šolepreko triramnega stopnišča v jedru katerega se predvidi tudi gibalno oviranim ustrezno dvigalo, ki
povezuje vse etaže in večji del šolskih površin. Obstoječe diferenčne stopnice pa se opremi z dvižno
ploščadjo (s katero šola že razpolaga), ob njih pa se predvidijo sanitarije za funkcionalno ovirane.
Večnamenski prostor oz. jedilnica, je zasnovana na mestu nekdanje ambulante in zajema tudi del
prizidka na nivoju pritličja, zaključenega z ravno streho, v katero se za izboljšanje dnevne osvetlitve
interpolirajo svetlobniki. S stekleno steno se omogoči tudi ustrezno navezavo na zunanji (pokriti)
prostor. Jedilnica v predvideni izmeri 240 m2, bo zajemala tudi del obstoječe jedilnice (souporabaučitelji).
Kuhinji se zagotovi dodatno potrebno površino s prizidavo dveh manjših pritličnih prizidkov na
severnem (SZ) delu tako, da bo za njeno ureditev po tehnološkem načrtu zagotovljenih ca. 180 m2
neto površine.
Pozicija klančine za dostavo in odvoz v dislocirane enote se ohranja na obstoječem mestu.
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Del obstoječega prostora delavnice ob kurilnici v najstarejšem delu šole (1), se preuredi v učilnico,
v preostalem tehničnem prostoru pa se predvidoma uredi nova kotlovnica (plinsko ogrevanje)
in del prostorov zaposlenih- tehnično osebje.
Prostor delavnice hišnika v najstarejšem delu šole, je možno preurediti z manjšimi posegi,
saj je že navezan oz. dostopen iz avle med razredi in dnevno osvetljen.
Preureditev delavnice hišnika v učilnico je predmet posebnega projekta za izvedbo (PZI),
saj bo le ta predvidoma izvedena v letošnjem šolskem letu in bo pripomogla k lažji organizacijski
shemi šole v prehodnem obdobju -do izvedbe vseh predvidenih posegov.
Zato je iz investicijske ocene izmera tega prostora izuzeta (ca. 55,50m2).
Zaradi problemov z vlago potreben poseg v obstoječi sanitarni sklop ob telovadnici, ne vpliva na
funkcionalno shemo etaže in se ga detajlno obravnava v naslednjih fazah dokumentacije.

1.NADSTROPJE
Tlorisni gabarit prizidka se v nadstropjih členi in prilagodi obstoječim krakom šolske stavbe tako,
da se zagotovi ustrezno osvetljenost obstoječim prostorom za pouk.
V območju navezave prizidka na obstoječi objekt, je predvidena rekonstrukcija (prostor čistil in
šolskega radia) dela obstoječe etaže, za ureditev povezovalnega hodnika, ob njem pa kabineta in
sanitarij za učence( zaradi oddaljenosti novopredvidenih učilnic in obstoječega sanitarnega sklopa).
Novi prostori v prizidku : s hodnika ob novi vertikalni komunikaciji s stopniščem in dvigalom, so
dostopne tri velike učilnice, ena mala učilnica in dva kabineta. Lokacija enega od kabinetov
omogoča tudi direktno navezavo na eno malo in eno veliko učilnico.
Navezava etaže prizidka na obstoječi del šolskega trakta se izvede brez višinskih razlik.
Upravni prostori v etaži se vključno z vhodom, ohranjajo nespremenjeni s tem, da se eni od pisarn
ob stopnišču zagotovi posredno osvetlitev.
V obravnavani varianti je del prizidanih površin v pritlični izvedbi z ravnimi strehami s tem, da se
ravno streho v območju jedilnice dodatno zastekli.
Opomba : V kolikor se investitor odloči tudi za širitev obstoječe zbornice se prizidek na severni
strani izvede v gabaritu P+1 in zaključi z ravno streho (obravnava v dokumentaciji IDP).
Kot dodatna možnost izkoristka znotraj obstoječih površin šole, ki vpliva na funkcionalno zasnovo
v etaži, je dodatno predvidena rekonstrukcija oz. preureditev obstoječe avle ob telovadnici tako,
da bo le ta služila šoli kot dodatni večnamenski prostor.

2.NADSTROPJE
V območju navezave prizidka na obstoječi objekt, je predvidena rekonstrukcija (učilnica) dela
obstoječe etaže, za ureditev povezovalnega hodnika, ob njem pa dveh kabinetov (en od kabinetov
s posredno osvetlitvijo) in sanitarnega sklopa za učence. Opomba: učilnico se nadomesti z novo
pridobljeno v pritličju, na mestu obstoječe delavnice hišnika.
Navezava etaže prizidka na obstoječi del šolskega trakta se izvede brez višinskih razlik.
Novi prostori v prizidku so : s hodnika ob novi vertikalni komunikaciji so dostope štiri velike učilnice
in en kabinet.

TERASNA ETAŽA PRIZIDKA :
Etažo predstavlja vertikalna komunikacija – stopnišče v jedru katerega je umeščeno dvigalo in
predprostor . Z njega je omogočen dostop do terase, na ravni strehi prizidka.
Površino se nameni igrišču, delno zatravi in tlakuje, po obodu pa izvede ustrezno varovalno ograjo.
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obstoječa MANSARDA :
Preureditev obstoječe male učilnice v mansardi objekta 2, se izvede po posebni PZI dokumentaciji,
ki bo obravnavala ureditev predprostora, kabineta in male učilnice, vključno z osvetlitvijo male
učilnice preko strešnih oken.
Poseg bo predvidoma izveden v letošnjem šolskem letu in bo pripomogel k lažji organizacijski
shemi šole v prehodnem obdobju -do izvedbe vseh ostalih predvidenih posegov.
Zato DIIP te površine (ca. 76.80m2) ne obravnava oz. ne upošteva .
Del podstrešja, ki služi skladišču se ohranja nespremenjen, del podstrešja pod JV strešino, pa se v
izmeri ca. 99 m2 preuredi v centralni arhiv šole. Ureditev le tega je vezana na obvezna izhodišča, ki
jih bo v nadaljnih fazah projektne dokumentacije podala zasnova požarne varnosti in pa statična
presoja, vezana na dodatne obtežbene obremenitve.
Zaključek :
Prednosti idejne zasnove predhodne 4. variante kot so : ohranitev centralne pozicije VN prostora
oz. jedilnice ob glavnem šolskem vhodu, kratke in prepoznavne komunikacije, ustrezna
funkcionalna povezava posameznih sklopov šolskih prostorov, ter manjši konstrukcijski posegi v
obstoječi objekt, so v obravnavani 5. varianti nadgrajene, na osnovi že opisanih odločitev
investitorja.
Op.: Tudi prizidek obravnavan v tej varianti je možno konstrukcijsko zasnovati tako, da se omogoči
tudi naknadno prizidavo, v kolikor se v prihodnosti izkažejo potrebe zanjo. V tem primeru bi bila
potrebna odstranitev objekta vrtca na Govekarjevi.

Prednosti VAR. 5
-

Zagotovitev trajnejše rešitve na področju osnovnošolskega izobraževanja v občini,
z zadostnimi programskimi površinami in ustrezno funkcionalno prostorsko shemo
Ohranitev namembnosti zunanjih funkcionalnih površin šolskega zemljišča in
dostopov v objekt
Možnost eventuelno potrebne dodatne prizidave prostorov
Ustrezni odmiki od sosednjih stanovanjskih objektov
Manjši posegi v obstoječi objekt in možnost fazne gradnje, ki se definira v nadaljnih fazah
investicijskega procesa.

Slabosti VAR. 5

-

Oddaljenost glavnega prizidka od obstoječega vrtca –objektu vrtca na Govekarjevi se
najbolj približa na njegovi severni strani in predvidoma ne vpliva bistveno na osvetlitev
prostorov vrtca, potrebna pa bo ustrezna obravnava vseh ostalih parametrov (požarni
odmiki in zaščite…); v primeru dodatnih prizidav pa bo potrebno objekt vrtca odstraniti.
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Legenda površin posegov po VAR. 5:
Ocenjena BRUTO POVRŠINA potrebnih posegov po idejni variani –5 v m2 :
PRITLIČJE
1. NADSTROPJE
2. NADSTROPJE
Mansarda-Terasa

Var. 5 skupaj :
ODPRTE POVRŠINEvhodna ploščad, terasa

PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

ADAPTACIJA

366.60
377.15
377.15
35.85

368.55
191.00
92.00
93.60

158.80
239.00

1156.75 m2

745.15 m2

397.80 m2

572.45

Ocenjena NETO POVRŠINA potrebnih posegov po idejni variani –5 v m2 :
PRITLIČJE
1. NADSTROPJE
2. NADSTROPJE
Mansarda-Terasa

Var. 5 skupaj :
ODPRTE POVRŠINEvhodna ploščad, terasa

PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

ADAPTACIJA

340.35
328.35
329.85
24.70

346.85
182.45
81.10
76.80

140.50
239.00

1023.25 m2

687.20 m2

379.50 m2

541.95

OPOMBA :

Shema idejne variante možne ureditve oznake VAR. 5 je tudi grafično prikazana - priloge 07-07/7.

PROSTORI ZA ŠPORTNO VZGOJO
Pri vseh opisanih idejnih variantnih rešitvah je upoštevano in prikazano v grafičnih prilogah tudi :
Šola bo za izvajanje športne vzgoje zagotovila sledeče manjkajoče normativne
nepokrite športne površine :
Kot že omenjeno v tej nalogi, se za ureditev zunanjih nepokritih športnih površin nameni površino
zemljišča nekdanjega vrtca, ki po izgradnji novega ne služi več svojemu namenu.
Zemljišče s parc. št. 156/1 in 158/1 se pripoji k površini šolskega zemljišča in nameni ureditvi
zunanjih nepokritih površin :
KIE
kompleksna igralna enota
250 m2
UP
univerzalna ploščad 24 x 15
650 m2
ATT
4 stezno tekališče 60 m
400 m2
SHZ
shramba za zunanjo športno opremo
15 m2
Zemljišče bo delno namenjeno tudi zelenim površinam in v celoti ograjeno z ograjo primerne višine
H od 2.20m do 4.40 m v območju visokih žog.
Kompleks je opremiti tudi s pitno vodo in sanitarijami in delom urbane opreme.
Lokacija novo predvidenih zunanjih nepokrtitih športnih površin ob šoli se približa nekaj
stanovanjskim objektom, zato je potrebno posebno pozornost posvetiti zmanjševanju
obremenjevanja s hrupom, tudi z ustrezno hortikulturno ureditvijo - zasaditvijo avtohtonih dreves
in ostalega rastja.
Dostop do površin je potrebno urediti tako, da bo uporabnikom zagotovljena zadostna varnost.
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XIV. ZAKLJUČEK
Projektna naloga je zgodnja faza investicijskega procesa in vodilo k projektiranju, pripravljena z
namenom, da bo investitor uspešno izvedel investicijo v delno rekonstrukcijo in sanacijo
obstoječega objekta OŠ Ig in v novogradnjo prizidka na način, da bo objekt varen, zanesljiv,
trajen in ekonomsko upravičen.
V projektni nalogi prikazana 5. Idejna varianta izvedbe, se kot najustreznejša obdela v nadaljnih
fazah projektne dokumentacije.
V prizidku se zagotovi naslednje prostore za pouk : 7 velikih učilnic, 1 malo učilnico in 3 kabinete
tako, da bodo prostori OŠ Ig skladni z normativnim prostorskim programom za 28. oddelčno šolo,
z dodatnima 2 učilnicama in 1 kabinetom.
Oš Ig bo obsegala naslednje prostore za pouk:
- 15 MU - matičnih učilnic
8 PU – predmetnih učilnic
5 SPU – specialnih predmetnih učilnic
- 15 K - kabinetov in
2 Mu - mali učilnici
2 U - učilnici (matični ali predmetni)
V kolikor se v projektni dokumentaciji ugotovi boljšo rešitev oz. izboljšano predlagano varianto,
le to obvezno potrdi investitor.
Dopolnjevanje projektne naloge je smiselno do vključno pred pričetkom izdelave projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.

XV. SOGLASJE K PROJEKTNI NALOGI
Spodaj podpisani župan Občine Ig Janez Cimperman, v imenu Občine Ig,
soglašam s projektno nalogo za izgradnjo prizidka in delno rekonstrukcijo in sanacijo objekta OŠ Ig,
izdelano v podjetju Česnik projekt d.o.o. v marcu 2016,
z dopolnitvijo v decembru 2016, marcu in maju 2017.

IG,

2017

Župan Janez Cimperman
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XVI. Seznam grafičnih prilog
Opomba :
Vsi grafični prikazi so izdelani po razpoložljivi obstoječi dokumantaciji :
Situacije so v grafičnih prikazih izdelane na osnovi skenirane situacije iz načrta zun.ureditve za objekt oznake
4- aneks in nova telovadnica -2001 in skice parcele -2015. V 4. varianti in 5. Varianti pa so upoštevani podatki
delnega geodetskega posnetka.
Izrisi obstoječih etaž objekta so izdelani na osnovi razpoložljive PGD in PZI dokumentacije (iz leta 1994 in
2001-gradbene konstr.,notranja oprema- za najstarejši del objekta in vezni trakt).

Ozn. priloge

GRAFIČNI PRIKAZ

cca.merilo

list št.

Priloga – 0
Priloga – 1

Lokacija OŠ Ig (Piso 2016) z območjem urejanja
Shema izgradnje objekta OŠ Ig (časovnica :1964-2001)

1:500

0
01

OBSTOJEČE STANJE:
Priloga – 2
SITUACIJA – obstoječe stanje (sken)
Priloga – 2-1 tloris PRITLIČJA in 1. NADSTROPJA
Priloga – 2-2 tloris 2. NADSTROPJA in MANSARDE

1:500
1:500

02
02/1
02/2

IDEJNA VARIANTA 1 : Shema idejne variante možne ureditve
(nadzidava in rekonstrukcija)
Priloga – 3
SITUACIJA

1:1000

03

IDEJNA VARIANTA 2 : Shema idejne variante možne ureditve
(prizidava in rekonstrukcija – različne možne lokacije)
Priloga – 4a
SITUACIJA (var.-2-Piso)
Priloga 4
SITUACIJA - pritličje
Priloga – 4-1 tloris PRITLIČJA
Priloga – 4-2 tloris 1. NADSTROPJA
Priloga – 4-3 tloris 2. NADSTROPJA

1:500
1:1000
1:250
1:250
1:250

04
04/1
04/2
04/3

IDEJNA VARIANTA 3 : Shema idejne variante možne ureditve
(prizidava in rekonstrukcija)
Priloga – 5a
SITUACIJA (var.-3-Piso)
Priloga – 5
SITUACIJA - pritličje
Priloga – 5-1 SITUACIJA – 1. in 2. nadstropje
Priloga – 5-2 tloris PRITLIČJA
Priloga – 5-3 tloris 1. NADSTROPJA
Priloga – 5-4 tloris 2. NADSTROPJA
Priloga – 5-5 tloris Mansarde

1:500
1:1000
1:1000
1:250
1:250
1:250
1:250

05
05/1
05/2
05/3
05/4
05/5
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IDEJNA VARIANTA 4 : Shema idejne variante možne ureditve
(prizidava in manjša rekonstrukcija)
Priloga – 6
Priloga – 6-1
Priloga – 6-2
Priloga – 6-3
Priloga – 6-4
Priloga – 6-5
Priloga – 6-6
Priloga – 6-7

SITUACIJA (po delnem geodetskem posnetku)
-obstoječe stanje s predlogom menjave zemljišč
SITUACIJA - pritličje
SITUACIJA- 1. nadstropje (prikaz osenčenja)
tloris PRITLIČJA
tloris 1. NADSTROPJA
tloris 2. NADSTROPJA
tloris Mansarde - Terase
Prostori za pouk po izvedbi variante 4

1:1000

06

1:1000
1:1000
1:250
1:250
1:250
1:250

06/1
06/2
06/3
06/4
06/5
06/6
06/7

IDEJNA VARIANTA 5 : Shema idejne variante možne ureditve
(prizidava in manjša rekonstrukcija z dvema dodatnima učilnicama in kabinetom)
Priloga – 7

SITUACIJA (po delnem geodetskem posnetku)
-obstoječe stanje s prikazom menjave zemljišča

1:1000

07

1:1000
1:1000
1:250
1:250
1:250
1:250

07/1
07/2
07/3
07/4
07/5
07/6
07/7

(izhodišče za določitev šolskega zemljišča)

Priloga – 7-1
Priloga – 7-2
Priloga – 7-3
Priloga – 7-4
Priloga – 7-5
Priloga – 7-6
Priloga – 7-7

SITUACIJA - pritličje
SITUACIJA- 1. nadstropje (prikaz osenčenja)
tloris PRITLIČJA
tloris 1. NADSTROPJA
tloris 2. NADSTROPJA
tloris Mansarde - Terase
Prostori za pouk po izvedbi variante 5

Kraj in datum :
Izdelala :

Ljubljana, marec 2016;
dopolnitve: december 2016, marec 2017 in maj 2017
Ksenija Cankar, univ.dipl.inž. arh.
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