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1. SPLOŠNI OPIS 
Predmet projekta so naslednje faze graditve: 

1. izvedba drugih gradbenih posegov: utrjene površine 31130 
 

2. postavitev samostojnega nezahtevnega objekta mobilne enote (celota dana na trg 
kot proizvod) in dvokapne strehe nad mobilno enoto  

 
 
Objekti so klasificirani z upoštevanjem naslednjih predpisov: 

 Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18)   
 Tehnična smernica TSG-V-006:2018 

 

Lokacija se nahaja na gradbeni parceli DUP Tržič na zemljiščih:  

parc.št. 270/1; 270/2; 270/3:270/4: 270/5: 270/6; 270/7; 270/8; 270/9 vsi k.o. 2016 Bistrica.  

A. Drugi gradbeni posegi: UTRJENA POVRŠINA 
Gradbena posega sta posledično povezana in sta načrtovana na parc.št. 270/5 k.o. 2016 Bistrica.  
 
Na mikro lokaciji je predviden odriv humusa in izvedba utrjene površine. Poseg ne spreminja drugih objektov na 
mikro lokaciji. 
 
Dostop na utrjeno površino je predviden po interni asfaltirani poti na območju DUP Tržič. 
 
Dimenzije utrjene površine:  9,6 m x 6,1 m + 1,6 m x 2,4 m 
Površina:   58,56 m2  + 3,84 m2 = 62,4 m2  
 
Načrtovana površina je manjša od 500 m2. Načrtovana utrjena površina je klasificirana kot nezahtevni objekt 
(Uredba o razvrščanju objektov, Priloga 1 (Uradni list RS, št. 37/18)).  

 

B. NEZAHTEVNI OBJEKT KOT PROIZVOD in ENOSTAVNI OBJEKT 
Postavitev samostojenega nezahtevnega objekta mobilne enote kot celota dana na trg kot proizvod (7. čl., 4. tč. 
Uredba o razvrščanju objektov) in dvokapno streho nad zabojniki. 
 
Projekt predvideva n.pr. sklop tipskih kontejnerjev oz. soroden proizvod, ki ustreza temu proizvodu (načelo 
svobodnega trga in objektivne izbire). 
 
Tipske standardne dimenzije zabojnikov so slednje: 

 Zunanje Notranje (predvidoma) 
Širina 2,40 m 2,20 m 
Dolžina 6,10 m 5,90 m 
Višina (visoki) 3,00 m 2,70 m 

 
Za mobilno enoto v tem projektu je izbran VISOKI kontejner. 
* Potreben drug tip prevoza in povečana teža enote. 
 
Etažnost: P 
Tlorisne dimenzije sklopa zabojnikov (zazidalna površina):  9,6 m x 6,1 m  
Dvokapna simetrična streha nad sklopom zabojnikov:  

Višina slemena: 5,42 m (525,19 mnm) 
Kapni rob: 2,84 m (522,61 mnm) 
Naklon:  38° 
Smer slemena: S-J 
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Lahka nadstrešnica pred vhodom v predvideni objekt:  1,6 m x 2,4 m 
 
 
Predvideni objekt se bo priključeval na obstoječe priključke na obravnavanih zemljiščih.  
 
Postavitev bo izvedena za namene premoščanja prostorske stiske v glavnem objektu med časom povečanih 
bolezenskih stanj med stanovalci in zaradi omogočanja delovanja administracije DUP Tržič tudi v času uvedenih 
rdečih con v glavnem objektu.  
 
Nezahtevni objekt kot proizvod je prostorsko zaznaven, a je njihovo varnost in gradbenotehnično neoporečnost 
zagotovil proizvajalec. Za take objekte preverjanje s postopkom projektiranja in gradnje ni potrebno in ni 
smiselno (glej TSG-V006:2018, str. 27). 
 

 Naročnik mora od proizvajalca pridobiti naslednje dokumente ali dokazila: 
 Objekt je dan na trg kot celota. 
 Proizvod ima določen namen uporabe. 
 Izpolnjuje zahteve predpisov o varnosti proizvodov. 
 Izpolnjuje bistvene in druge zahteve: gradben, funkcionalne, okoljske in druge prepise. 
 Ob proizvodu je priložena tehnična dokumentacija, ki izkazuje namen uporabe in izkazuje 

izpolnjevanje predpisanih zahtev. 
 Pri postavitvi objekta ne bo šlo za izvajanja gradbenih del (betonska, zidarja dela ali varjenje 

konstrukcijskih delov na lokaciji). 
 

 
2. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

2.1 Namembnost objekta  
Mobilna enota je zasnovana za namene pisarn in obiskov (prostori sejnih sob).  

 pisarne za zaposlene,  
 WC za zaposlene in obiskovalce,  
 prostor za obiske svojcev s stanovalci, 
 manjša, čajna kuhinja. 

 
2.2 Opis zunanje ureditve 

Izvede se podest oz. naklonski dostop za vozičkarje. 
Uredi se zelenica ob objektu in se mestoma nivelira z zmanjšanjem naklona terena ob poti (zmanjšanje 
nevarnosti padca). 
 
Mobilna enota bo imela enostavno fasado in tik ob njej nameščeno enostavno žičnato konstrukcijo za listnate 
popenjalke. Objekt bo v svojem življenjskem ciklu postal ozelenjen po fasadah in strehi, tako bo načrtovani objekt 
postal del kultivirane zelene krajine parka ob vili. Z arhitekturnega vidika bo to paviljon v parku.  
 
Za popenjalke naj se izbere Bršljan, navadni (Hedera helix) bršljan v kombinaciji z vejtičijeva divja trta 
(Parthenocissus tricuspidata ”Veitchii”).  
 

3. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 
 
Podatki o glavnem objektu se ne spreminjajo in ohranja se status objekta v stanju kot je v času izdelave te 
dokumentacije (junij 2021). 
 
Glavni objekt je klasificiran kot dom za starejše, Dom Petra Uzarja: 11302 Stanovanjske stavbe za druge 
posebne družbene skupine. 
 

4. TABELA NUMERIČNIH PODATKOV 
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4.1 Tabela neto površin prostorov  

Mobilna enota Pritličje 

Prostor Namembnost Površina m2 

Pisarna A Uprava 12,8 

Pisarna A Uprava 12,8 

Pisarna B Uprava 6,2 

Prostor obisk 
Socialne 
dejavnosti 

5,9 

Vetrolov z mini 
kuhinjo 

Komunikacija 10,2 

WC Mokri prostori 2,4 

    50,3 m² 

 

5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 

5.1 Nosilna konstrukcija objekt - moduli 
Moduli, ki tvorijo mobilno enoto so klasificirani kot celota dana na trg kot proizvod (7. čl., 4. tč. Uredba o 
razvrščanju objektov).  
 

5.2 Streha 
Predvidena je dvokapna streha z lesenim ali lahkim kovinskim ostrešjem vpetim v nosilno konstrukcijo 
zabojnikov. Streha bo krita s strešniki z enakimi  ali sorodnimi (barva, tipologija) so na glavnem objektu. Naklon 
strešine bo 38 stopinj. 
 
Na zabojnikih je izvedena ravna površina. Sestav mora biti negorljiv oz. zagotavljati ustrezno požarno odpornost. 
Sistemsko rešena kot po predlogu ponudnika z upoštevanjem klimatskih pogojev lokacije. 
 
Odvod padavin s strehe je izvedeno prek žlebov in  bočnega odtočnika objekta. Vertikalna cev je vidna in 
speljana prek PP peskolovov v ponikovalnico. 
 

5.3 Fasada 
Negorljiva, sistemsko rešena v dogovoru s ponudnikom mobilne enote (* sendvič paneli s kameno volno). Stiki 
panelov so prekrivani z zaključki pločevine po detajlu proizvajalca. Sendvič paneli so nameščeni (vijačeni) na 
konstrukcijo zabojnika. Fasadni elementi morajo zagotavljati ustrezno odvodnavanje s površin, imeti morajo 
sistemsko rešene robne zaključke (odkapni rob, odtočnik, strelovodi).  
 
Tipologijo fasadnega povoja in zaključkov predstavi izbrani ponudnik mobilne enote. Potrdi jo investitor in 
projektant. 
 
Na fasadi in strehi se izvede strelovod, ki se ga ustrezno poveže z valjancem v temelju glavnega objekta. Pred 
predajo objekta v obratovanje se izvede meritve. 
 

5.4 Seznam sestavov konstrukcij 
Praviloma so zabojniki sestavljeni iz dveh elementov: Kovinskih profilov in profiliranih sendvič plošč (zgibana 
pločevina s polnilom toplotne izolacije).  
 
DUP-ME-Z1 Zunanja stena     

1 TIPSKI OSNOVNI SESTAV MODULA 
Zidni pločevinasti panel  
(n.pr. Hosekra ISO TP micro, S 100 mm, izolativno polnilo: grafit, barva bela oz. 
RAL 9002) 

10,0 cm 



 
 

 

dup-trzic-mobilne-enote_tp_pzi-arh-23062021.docx  str. 6 

2 Stenska sestavljena obloga z vgradnjo toplotne izolacije. 
Pritrditev na panel. Lastna podkonstrukcija rastrsko postavljena / vpeta lesena 
nosilna konstrukcija  + zvočna negorljiva izolacija (n.pr. Knauf Insulation 
NaturBoard VENTI 50 mm) 
1 x OSB 3 plošča 15 mm 
1 x mavčno kartonska plošča (n.pr Silentboard Knauf) 
Stena je zaključena (bandažirani spoji plošč, izravnalno kitanje površin, brušenje 
sten). 

8,5 cm 

3 2 x oplesk zidne barve **     
 

debelina sestava 18,5 cm     
 

* na mestih obešene opreme se vgradijo dodatne ojačitve 
  

 
 

  

DUP-ME-Z2 Notranja predelna stena     
1 2x oplesk zidne barve 

  

2 Mavčno-kartonska stena * 
(n.pr.: W112 Knauf pregradna stena: 2x Silentboard+kovinska podkonstrukcija + 
2x Silentboard) 
Vgradnja zvočne izolacije v votla polja. (n.pr. Knauf Insulation NaturBoard VENTI 
50 mm) 
Stena je na obeh straneh zaključena (bandažirani spoji plošč, izravnalno kitanje 
površin, brušenje sten). 

10,0 cm 

3 2x oplesk zidne barve **     
 

debelina sestava 10,0 cm     
 

* na mestih obešene opreme se vgradijo dodatne ojačitve 
  

    

DUP-ME-S1      
1 TIPSKI OSNOVNI SESTAV MODULA 

Strešni pločevinasti panel modula ali kontejnerja 
10,0 cm 

2 Stropna sestavljena obloga z vgradnjo toplotne izolacije. 
Pritrditev na panel. Lastna podkonstrukcija rastrsko postavljena / vpeta lesena 
nosilna konstrukcija  + zvočna negorljiva izolacija (n.pr. Knauf Insulation 
NaturBoard VENTI 50 mm) 
1 x AMF Knauf Heradesign plošče 60x120 cm 

8,0 cm 

 
debelina sestava 18,0 cm     

DUP-ME-FT Finalni tlak prostori     

1 Finalni tlak: vinil 0,4 cm 

2 Lepilo 0,1 cm 
3 Talna sestavljena obloga z vgradnjo toplotne izolacije. 

Pritrditev na panel. Lastna podkonstrukcija rastrsko postavljena / vpeta lesena 
nosilna konstrukcija  + zvočna negorljiva izolacija (n.pr. Knauf Insulation 
NaturBoard VENTI 50 mm) 
1 x OSB 3 plošča 15 mm 

7,5 cm 

4 PE folija 
  

5 TIPSKI OSNOVNI SESTAV MODULA 
Pločevinasti panel modula ali kontejnerja 

10,0 cm 

 
debelina sestava 18,0 cm 

 
 

5.5 Stavbni elementi 
Stavbni elementi vgrajeni v objekt so različnih lastnosti. Material in izvedba morata zagotavljati: 

 kakovost vratnih okvirjev, kril in okovja glede na poškodbe in obrabo,  
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 nosilnost okovja mora biti prilagojena teži vratnega krila,  
 kakovost finalnih obdelav zaradi vzdrževanja higiene (ultrapas površine).  

 
Dimenzije vrat (predvsem širina) morajo zagotavljati normalen: 

 prehod osebju, stanovalcem in obiskovalcem,   
 morajo omogočati prehod težko gibljivim obiskovalcem s spremstvom,  
 transport na invalidskem vozičku, bolniškem vozičku (stretcherju), transport opreme,  
 varen evakuacijski prehod. 

 
Zasteklitve vratnih kril so predvidene na posameznih elementih. Vgrajeno steklo mora biti varnostno steklo (ob 
trku mora ohraniti obliko in se ne sme lomiti v večje kose, ki bi lahko dodatno omogočali poškodbe). 
 
Ob podbojih v mavčnih stenah je obojestransko predvidena dodatna nosilna konstrukcija iz jeklenih profilov. V 
prostorih, kjer je obiskovalec lahko sam (sanitarije, kopalnica) naj bo ključavnica z metuljčkom, da je v primeru 
potrebe nudenja prve pomoči mogoč dostop do osebe.  
 
Kljuke notranjih vrat (razen na mestih evakuacijskih izhodov) so enostavne za uporabo, vzdrževanje in mehkih 
oblik. Priporočljiv je RF z antibakterijsko prevleko n.pr. kljuka VOVKO 703 MR 008 

 
 
 
Na vseh pozicijah so načrtovani podboji kovinski, praviloma so to standardni kovinski podboji (mokra ali suha 
vgradnja), ki jih nudi oz. zahteva proizvajalec stavbnega elementa. Okviri notranjih vrat so standardni kovinski 
podboji in zaobjamejo celotno debelino sten. Podboji so izdelani iz hladno valjane elektro pocinkane pločevine 
v kvaliteti SIST EN 10152 oznake DC01 EZ25/25 A-PC. Izbor podboja je pogojen glede na tip stene 
(suhomontažna vgradnja, mokra vgradnja). 
 
Okna predstavljajo glavni vir pribitkov dnevne svetlobe. V skladu s standardom o dnevni svetlobi SIST EN 
17037: 2019 morajo imeti okna vgrajena ustrezna zunanja senčila za zmanjšanje ravni vrednosti DGP z zaščito 
pred bleščanjem. Senčila morajo biti trpežna, priporočamo vgradnjo jeklenih zunanjih žaluzij s preklopom lamel 
(tip Z) in z možnostjo reguliranja naklona žaluzij. 
 
Zasteklitev vseh oken je minimalno trislojna z vmesnim prostorom. Stekla niso tonirana in nimajo različnih 
barvnih odtenkov. Kljuke na elementih so RF oz. kromirane v mat izvedbi. Na posameznih pozicijah morajo 
kljuke imeti sistemsko cilindrično ključavnico.  
 
Vsi stavbni elementi vgrajeni v fasadni ovoj objekta ter drugi stavbni elementi na meji zunaj – znotraj objekta 
morajo imeti sistemsko rešeno tesnjenje po vseh stranicah vgradnje elementa in vseh pripir.  
 
V načrtu so podane oblikovne smernice stavbnih elementov, načini odpiranj in splošne dimenzije. 
 
Pri določanju svetle mere stavbnih elementov smo izhajali iz določil standarda SIST ISO 21542 in z 
upoštevanjem načina gibanja obiskovalcev in značilnim delovanjem osebja dnevnem centru.  
 
Evakuacijska vrata so opremljena z ustreznimi kljukami: glej sheme v načrtih! 
 
Zunanje okenske police naj bodo kovinske, npr. sistemska polica z jekleno podkonstrukcijo in z 
zvočno blažilna pena na spodnji strani, odkapni rob 50 mm in ALU bočni zaključek. 
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Notranje police bodo iz PVC.  
 

5.6 Notranje obdelave prostorov 
Obdelava prostorov mora ustrezati pogojem univerzalne in protipožarne gradnje ter nuditi ustrezno uporabo, 
čiščenje. Prostori morajo biti poleg tehničnih, zdravstveno-higienskih pogojev tudi estetsko prilagojeni 
stanovalcem, osebju in obiskovalcem. Notranje stene v objektu morajo biti ravne in glajene oz. obdelane tako, 
da omogočajo enostavno čiščenje in vzdrževanje. 
 
Prostori so v osnovi svetli z ustreznimi količinami penetracije dnevne svetlobe, dodatno so umetno osvetljeni 
(obvezna topla rumena svetloba, ki je po fizikalnih lastnostih sorodna osnovni dnevni svetlobi).  
 
Zvočna krajina v objektu je zelo pomembna. Izhajajoč iz te premise, je na mestih skupnih prostorov, mokrih 
prostorih in izpostavljenih prostorih uporabe predviden spuščen strop z vgradnjo akustičnih plošč z ustrezno 
absorpcijo zvoka.  
 
V stropu potekajo SI in EL razvodi. 
 
Obdelava stropov : akustične mavčnokartonske plošče (n.pr.: Cleano Akustik Kanuf https://www.knauf.si/d112-
knauf-stropni-sistemi-cleaneo-akustik/) ali akustične plošče dim 60 cm x 120 cm x 2 cm (n.pr.: KNAUF AMF 
HERADESIGN fine A2, rob AK – 01, način izvedbe stropa Spuščeni strop s skritimi T-profili). 
 

 
Primer videza plošče HERADESIGN fine A2 
 

 
6. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 

Načrtovani objekt je skladen s standardi, zadnjo tehniko v gradbeništvu in sledi Pravilniku o minimalnih 
tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ). 
 
Na mestih možnih arhitekturnih ovir so načrtovane nivojske izenačitve. 
 
Načrtovani objekt ne bo imel arhitekturnih ovir in bo nudil obiskovalcem, zaposlenim ugodno izkušnjo ter 
omogočal, da bodo v teh prostorih in zunanjih ureditvah doživeli prijetne življenjske izkušnje. 
 

7. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
Tu povzemamo 15. člen Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.): 
(1) Objekti morajo izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive 
in druge značilnosti objekta ter druge zahteve. 
 
(2) Bistvene zahteve za objekte so: 
1.      mehanska odpornost in stabilnost, 
2.      varnost pred požarom, 
3.      higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 
4.      varnost pri uporabi, 
5.      zaščita pred hrupom, 
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6.      varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 
7.      univerzalna graditev in raba objektov, 
8.      trajnostna raba naravnih virov. 

 

7.1 Mehanska odpornost in stabilnost 
Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve 
celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih delih gradbenega 
objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi 
nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

 
7.2 Varnost pred požarom 

Varnost pred požarom se ohranja v nespremenjenem režimu.  
Na ustreznih mestih bodo nameščene požarne evakuacijske oznake, požarne svetilke in gasilni aparati. 
 
Pri električnih kablih priporočamo uporabo B2ca s1 d2 a1 (glede na TSG-1-001:2019; tabela 22: Zahteva za 
kable). 
 

7.3 Higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolja 
Nameravana gradnja je 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. 
 
Pri vzdrževalnih delih niso predvideni posegi ali dela, ki bi zmanjšala higiensko, zdravstveno ali okoljsko stanje. 

 
7.4 Varnost pri uporabi 

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, 
opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil. 

 
7.5 Zaščita pred hrupom 

Za ustrezno omejevanje ogrožanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih možnosti za počitek in delo uporabnikov 
objekta, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred različnimi oblikami hrupa. Obstoječe stropne 
obloge spuščenega stropa bodo nadomeščene z novimi ploščami (z večjo absorpcijo zvoka) v veliki meri 
zmanjšajo vpliv hrupa na stanovalce in izboljšajo izkušnjo bivanja v objektu. 
 

7.6 Varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije 
Objekt bo v največji meri sledil režimu ogrevanja kot velja v glavnem objektu. 
 

7.7 Univerzalna graditev in uporaba objekta 
Načrtovani objekt je skladen s standardi, zadnjo tehniko v gradbeništvu in sledi Pravilniku o minimalnih 
tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ). 
Upoštevani so standardi: SIST ISO 21542: 2012, SIST 1186 in SIST EN 60118-4. 
Upoštevane so sprejete in veljavne smernice EU. 
Upoštevan je priročnik Univerzalna stanovanjska graditev, 2017. 
 
Pri urejanju ambienta (zunaj in znotraj v objektu) smo v celoti sledili priporočilom in pravilniku, ki ureja 
področje univerzalne graditve in uporabe objektov. Tu povzemamo bistvene načrtovane dele: 

1. Enakovredna raba prostora 
2. Prilagodljivost ob uporabi 
3. Preprosta in intuitivna uporaba 
4. Jasna zaznavnost informacij 
5. Upoštevanje majhnega fizičnega napora ob uporabi 
6. Ustrezne velikosti dostopanje in uporabe javnih in drugih prostorov, kjer se bodo uporabniki objekta 

zadrževali 
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Objekt bo ob uporabi nudil ustrezno mehansko odpornost in stabilnost. Nosilna konstrukcija bo izvedena 
skladno z zahtevami načrta požarne varnosti. Uporabljeni bodo težko vnetljivi materiali, ki ne proizvajajo večjih 
količin dima ali toplote. V največji meri smo zagotavljali uporabo materialov, ki imajo visok delež recikliranja. 

 
7.8 Trajnostna raba naravnih virov 

Načrtovani objekt in gradnja je zasnovana tako, da bo uporaba naravnih virov skladna z zadnjo tehniko v 
gradbeništvu. 
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8. OPREMA 

8.1 Splošni opis 
Ročaji na krilih elementov morajo biti mehkih oblik, brez ostrih robov in izboklin, ki bi lahko povzročile poškodbe.  

 
Površine morajo omogočati kvalitetno mehansko in kemično čiščenje z antibakterijskimi in drugimi čistili. 
 
Vsi vgrajeni materiali morajo biti po kvaliteti ustrezni za javne zdravstvene objekte glede odpornosti na redno 
mehansko in kemično čiščenje (medicinska razkužila), površine morajo biti enostavne za čiščenje, higiensko 
neoporečne pri dotiku s hrano, bakterijsko odporne, odporne proti svetlobi in  imeti visoko mehansko (praske, 
odrgnine, udarci), kemijsko in termično obstojnost. 
 
Spoji med elementi morajo omogočati dobro čiščenje. 
 
Nasadila in vodila front oz. predalnikov morajo biti vzdržljiva in robustna ter visoke kvalitete.  
 
Steklena polnila in zasteklitve front morajo ob lomu ohraniti obliko oz. ne smejo imeti večjih ostrih kosov. 

 

dr. Domen Zupančič, u.d.i.a. ZAPS 1798 
  

DZ-ULFA
ZAPS-DZ
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Varovalni pasovi GJI

investitor:

risba št.: ME Tržič.3

Dom Petra Uzarja Tržič
Ročevnica 58, 4290 Tržič, Slovenija

objekt: MOBILNE ENOTE

številka projekta: 12-2020 datum izdelave: junij 2021

DGDvrsta projekta:

odg. vodja projekta:

odg. projektant:

sodelavka:

vrsta načrta: Za pridobitev mnenj in GD

dr. DOMEN ZUPANČIČ u.d.i.a. ZAPS 1798 A

Gank d.o.o., Na bregu 7 SI - 4282 Gozd Martuljek Slovenija

merilo:

Maša Iša Bračevac, m.i.a.

Za pridobitev mnenj soglasjedajalcev in ponudb izvajalcev.
vir GN podlage: UNIPROJEKT, d.o.o., arh. U. Lokan; 2018; INGLINE plus, d.o.o., arh. B. Prešern, 2014;
SGP Tržič, AB Kranj, arh. F. Nadižar, 1978
vir varovalnih pasov GJI, GM in RL: OPN
Trase GJI so pridobljene iz evidenc katastra in posredovanih podatkov GJI upravljavcev.
Vse trase GJI, regulacijske linije in druge meje morajo biti pred izvedbo del na lokaciji zakoličene.

opombe: KOTA PRITLIČJA ±0,00  =
ABSOLUTNA KOTA  521,26 mnm

A3

P.

P.

P.

LEGENDA

projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: info@uniprojekt.si

NEPOOBLAŠČENO RAZMNOŽEVANJE NAČRTA NI DOVOLJENO!

investitor:

Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti
Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana

objekt in lokacija:

DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA OBSTOJEČEGA
OBJEKTA
parc. št. 270/1, 270/2, 270/3, k. o. Bistrica
vsebina načrta:

PRIKAZ LEGE OBJEKTA - ODMIK OD VAROVALNIH PASOV
faza:

PGD

odgovorni vodja projekta:

Uroš Lokan,  u. d. i. a. A-1030

vrsta načrta:

0 - VODILNA MAPA
št. projekta:

UP-009/2015
št. načrta:

UP-009/2015 - 0

S

odgovorni projektant:

Uroš Lokan,  u. d. i. a. A-1030
izdelali:

mag. Jože Grobelnik, G-1332

Ditka Čakš, u. d. i. g.

merilo:

1:500

datum:
maj 2015, dopolnitev
marec 2016

faza:

PGD
št. lista:

3.3

varovalni pas trase javnega vodovoda

varovalni pas trase javne kanalizacije

varovalni pas vodotoka

varovalni pas občinske ceste z oznako JP 928903

varovalni pas elektro instalacij NN

varovalni pas infrastrukture zemeljskega plina

varovalni pas elektronskih komunikacij

P.

P.
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LEGENDA

projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: info@uniprojekt.si

NEPOOBLAŠČENO RAZMNOŽEVANJE NAČRTA NI DOVOLJENO!

investitor:

Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti
Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana

objekt in lokacija:

DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA OBSTOJEČEGA
OBJEKTA
parc. št. 270/1, 270/2, 270/3, k. o. Bistrica
vsebina načrta:

PRIKAZ LEGE OBJEKTA - ODMIK OD VAROVALNIH PASOV
faza:

PGD

odgovorni vodja projekta:

Uroš Lokan,  u. d. i. a. A-1030

vrsta načrta:

0 - VODILNA MAPA
št. projekta:

UP-009/2015
št. načrta:

UP-009/2015 - 0

S

odgovorni projektant:
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3.3
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varovalni pas infrastrukture zemeljskega plina

varovalni pas elektronskih komunikacij

objekt DSO / del površina zemljišča
za gradnjo 
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stebrič NN EL

NOV KA jašek
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odmik od 
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JV dovod
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2 x PP peskolov +
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PVC 100, L 12,5 m
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L 26 m (razvod od omarice)
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predlog trase
L 26 m (razvod od omarice)

KA odvod
PVC 125, L 2,5 m
+ PVC 160, L 18 m



Utrjena površina
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Tloris enote

investitor:

risba št.: ME Tržič.5

Dom Petra Uzarja Tržič
Ročevnica 58, 4290 Tržič, Slovenija

objekt: MOBILNE ENOTE

številka projekta: 12-2020 datum izdelave: junij 2021

DGDvrsta projekta:

odg. vodja projekta:

vrsta načrta: Za pridobitev mnenj in GD

dr. DOMEN ZUPANČIČ u.d.i.a. ZAPS 1798 A

sodelavka: Maša Iša Bračevac, m.i.a.
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DUP-M
E-Z1

Jašek +
kompozitni pokrov

Jašek +
kompozitni pokrov

Jašek +
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Pisarna A
12,77 m2

Pisarna A
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Vetrolov z mini kuhinjo
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Žičnata konstrukcija na
fasadi za popenjalke
n.pr. tipska žičnata plastificirana panelna
ograja

El radiator

Mobilna enota Pritličje
Prostor
Pisarna A
Pisarna A
Pisarna B
Prostor obisk
Vetrolov z mini kuhinjo
WC
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Tloris z opremo in strop

investitor:

risba št.: ME Tržič.6

Dom Petra Uzarja Tržič
Ročevnica 58, 4290 Tržič, Slovenija

objekt: MOBILNE ENOTE

številka projekta: 12-2020 datum izdelave: junij 2021

DGDvrsta projekta:

odg. vodja projekta:

odg. projektant:

sodelavka:

vrsta načrta: Za pridobitev mnenj in GD

dr. DOMEN ZUPANČIČ u.d.i.a. ZAPS 1798 A

Gank d.o.o., Na bregu 7 SI - 4282 Gozd Martuljek Slovenija

merilo:

Maša Iša Bračevac, m.i.a.

Za pridobitev mnenj soglasjedajalcev in ponudb izvajalcev.
vir GN podlage: UNIPROJEKT, d.o.o., arh. U. Lokan; 2018; INGLINE plus, d.o.o., arh. B. Prešern, 2014;
SGP Tržič, AB Kranj, arh. F. Nadižar, 1978
vir varovalnih pasov GJI, GM in RL: OPN
Trase GJI so pridobljene iz evidenc katastra in posredovanih podatkov GJI upravljavcev.
Vse trase GJI, regulacijske linije in druge meje morajo biti pred izvedbo del na lokaciji zakoličene.

opombe: KOTA PRITLIČJA ±0,00  =
ABSOLUTNA KOTA  521,26 mnm

A B C D E
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Pisarna A
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Pisarna B
6,19 m2
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2,43 m2

Prostor obisk
5,89 m2

Vetrolov z mini kuhinjo
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2 x UTP / TK
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1x priklop kuhalna plošča
1x priklop HL
1x priklop bojler pod pultom
2x vtičnica nad pultom

WC
1x vtičnica za el radiator (pod stopom)
1 x luč nad lijakom
1 x vtičnica ob ogledalu

El kineta
3 x 220V vtičnica

2 x UTP / TK
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M 1:50

Prerezi

investitor:

risba št.: ME Tržič.7

Dom Petra Uzarja Tržič
Ročevnica 58, 4290 Tržič, Slovenija

objekt: MOBILNE ENOTE

številka projekta: 12-2020 datum izdelave: junij 2021

DGDvrsta projekta:

odg. vodja projekta:

odg. projektant:

sodelavka:

vrsta načrta: Za pridobitev mnenj in GD

dr. DOMEN ZUPANČIČ u.d.i.a. ZAPS 1798 A

Gank d.o.o., Na bregu 7 SI - 4282 Gozd Martuljek Slovenija

merilo:

Maša Iša Bračevac, m.i.a.

Za pridobitev mnenj soglasjedajalcev in ponudb izvajalcev.
vir GN podlage: UNIPROJEKT, d.o.o., arh. U. Lokan; 2018; INGLINE plus, d.o.o., arh. B. Prešern, 2014;
SGP Tržič, AB Kranj, arh. F. Nadižar, 1978
vir varovalnih pasov GJI, GM in RL: OPN
Trase GJI so pridobljene iz evidenc katastra in posredovanih podatkov GJI upravljavcev.
Vse trase GJI, regulacijske linije in druge meje morajo biti pred izvedbo del na lokaciji zakoličene.

opombe: KOTA PRITLIČJA ±0,00  =
ABSOLUTNA KOTA  521,26 mnm
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Arhitekturno projektiranje,  d.o.o.
Na bregu 7, SI4282 Gozd Martuljek

domen.zupancic@gank.si
+386 41 795 267

M 1:50

Fasade

investitor:

risba št.: ME Tržič.8

Dom Petra Uzarja Tržič
Ročevnica 58, 4290 Tržič, Slovenija

objekt: MOBILNE ENOTE

številka projekta: 12-2020 datum izdelave: junij 2021

DGDvrsta projekta:

odg. vodja projekta:

odg. projektant:

sodelavka:

vrsta načrta: Za pridobitev mnenj in GD

dr. DOMEN ZUPANČIČ u.d.i.a. ZAPS 1798 A

Gank d.o.o., Na bregu 7 SI - 4282 Gozd Martuljek Slovenija

merilo:

Maša Iša Bračevac, m.i.a.

Za pridobitev mnenj soglasjedajalcev in ponudb izvajalcev.
vir GN podlage: UNIPROJEKT, d.o.o., arh. U. Lokan; 2018; INGLINE plus, d.o.o., arh. B. Prešern, 2014;
SGP Tržič, AB Kranj, arh. F. Nadižar, 1978
vir varovalnih pasov GJI, GM in RL: OPN
Trase GJI so pridobljene iz evidenc katastra in posredovanih podatkov GJI upravljavcev.
Vse trase GJI, regulacijske linije in druge meje morajo biti pred izvedbo del na lokaciji zakoličene.

opombe: KOTA PRITLIČJA ±0,00  =
ABSOLUTNA KOTA  521,26 mnm
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Stavbni elementi

investitor:

risba št.: ME Tržič.9

Dom Petra Uzarja Tržič
Ročevnica 58, 4290 Tržič, Slovenija

objekt: MOBILNE ENOTE

številka projekta: 12-2020 datum izdelave: junij 2021

DGDvrsta projekta:

odg. vodja projekta:

vrsta načrta: Za pridobitev mnenj in GD

dr. DOMEN ZUPANČIČ u.d.i.a. ZAPS 1798 A

sodelavka: Maša Iša Bračevac, m.i.a.

A3

Oznaka (ID) O1
Ime objekta Double Window 24
Količina 6
Dimenzije 150,0×125,0
Odpiranje R
Parapet 107,5
Višina 232,5

2D Simbol
150,0

Pogled od zunaj

150,0

11
8,

5

Senčilo Zunanje žaluzije
Požarna odpornost Ni določeno
Material Umetna masa
Toplotna prevodnost =< 1,3 W/m²K
Zvočna izolacija min R'w 52

Shema oken
Oznaka (ID) Vh-01 V-P V-P V-P
Ime objekta Door 24 Pocket Door 24 Pocket Door 24 Pocket Door 24
Količina 1 1 1 1
Št. prostora
Dimenzije 110,0×205,0 85,0×205,0 85,0×205,0 85,0×205,0
Odpiranje R L L L

Parapet (kota vrh AB plošče) 18,0 11,0 11,4 18,0

Višina (kota vrh AB plošče) 223,0 216,0 216,4 223,0

2D Simbol

110,0

85,0 85,0

Pogled od zunaj

110,0

20
5,

0

85,0

20
5,

0

85,0

20
5,

0

Požarna odpornost EI 30-C; Evakuacijska vrata Ni določeno Ni določeno Ni določeno
Toplotna prevodnost =< 1,3 W/m²K =< 1,3 W/m²K =< 1,3 W/m²K =< 1,3 W/m²K
Material ALU-steklo Les Les Les
Zvočna izolativnost min R'w 37 min R'w 37 min R'w 37 min R'w 37

Požarni izhod (standard EN 179)

Shema vrat



Prostorski prikaz
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dr. Domen Zupančič

risba št.: ME Tržič.10
MOBILNE ENOTE

junij 2021

A4



Fotografije lokacije postavitve
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dr. Domen Zupančič

risba št.: ME Tržič.11
MOBILNE ENOTE

junij 2021
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