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1 URBANISTIČNA ZASNOVA

1.1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV URBANISTIČNE IDEJE

Obravnavano območje je funkcionalno in pomensko središče občine, ne predstavlja pa prometnega 
vozlišča. Prometno vozlišče je na južnem robu območja, vendar danes poti do tja vodijo po robu 
območja. Zaradi centralne lege območja v naselju in občini ter povečanega pomena javnega potniškega 
prometa, pešačenja in kolesarjenja je integracija območja v prometne sheme naselja ključna. Rešitev 
zato predvideva prehodnost prostora v vseh smereh, predvsem za pešce, pa tudi za motorni promet in 
kolesarje. Območje s tem razumemo kot povezovalni člen med obstoječimi območji in ne kot širitev 
naselja navzven. Prometno se novi programi ne napajajo preko slepih ulic in prometnih žepov, temveč 
preko sistema povezanih ulic in drugih javnih prostorov. Tudi potrebam po parkiranju je v večji meri 
zadoščeno s parkirnimi mesti ob ulicah.

Javni prostori, ulice in trgi ter parki so vodilni organizacijski in oblikovalski element območja. Njihova 
zasnova izhaja iz funkcionalnih povezav znotraj območja in v širšem prostoru. Osnovni povezovalni 
smeri sta novi Grintovška ulica in in sistem povezanih trgov in ulic, imenovan Šmarjetna pot.

Grintovška ulica je namenjena dvosmernemu lokalnemu motornemu prometu, kolesarjem in pešcem. 
Oblikovana je kot drevored z obojestranskima širokima pločnikoma in bočnim parkiranjem. Grintovška 
ulica povezuje Kopitarjev trg z Brniško cesto, skupaj s Trgovsko ulico in Sankaškim Klancem pa tudi 
Brniško cesto s Krvavško ulico, Vodiško cesto in severnim ter vzhodnim delom naselja. Ob ulice so 
locirani nekateri ključni programi, ki morajo biti dobro dostopni tako pešcem, kot kolesarjem in 
avtomobilistom. Nestanovanjski objekti ob ulici s svojim aktivnim pritličjem izrabljajo ulično lego.

Šmarjetna pot je krožni sistem trgov, linearnih parkov, pešpoti in ulic z režimom skupnega 
prometnega prostora, ki povezuje Kopitarjev center in cerkev s stanovanjskim predelom na severu, 
odprtim prostorom zahodno od naselja, pokopališčem in avtobusno postajo. Gre za krožni potek poti, 
prednostno namenjenih pešcem, tako pri vsakdanjih opravkih, kot na priložnostnem sprehodu.

Šmarjetna pot v dveh ključnih točkah prečka Grintovško ulico – pri Kopitarjevem trgu in ob prehodu 
javnega v stanovanjski del severno od župnijskega doma.

Javni in stanovanjski objekti s svojo lego v prostoru in organizacijo sledijo zasnovi ulic, trgov in drugih 
javnih prostorov in ne obratno. Identiteto prostoru tako dajejo najprej javni prostor, šele nato objekti 
ob njem. Prostor je zato logično strukturiran in umerjen, objekti pa so medsebojno skladni, kljub 
heterogeni programski zasnovi.
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Kopitarjev center ni enovita stavba v javnem prostoru, temveč kompleks stavb in njihovega javnega 
prostora. Da je omogočen preplet javnega prostora in programa Kopitarjevega centra, je ta razdeljen 
na tri objekte. Kopitarjev center je tako sestava treh objektov in javnega prostora ob njih in med njimi. 
Javni prostor Kopitarjevega centra je ključna točka identitete območja in povezave centra z obstoječimi 
strukurami in sosednjimi programi.

1.2 VPETOST ZASNOVE OBMOČJA V ŠIRŠI PROSTORSKI KONTEKST

V skladu z osnovno idejo rešitve se območje intenzivno navezuje na širši kontekst na več ravneh. Na 
najširši ravni se v glavnih smereh odprtega javnega prostora odpirajo vedute, predvsem na Kamniške 
Alpe. Konkretno je Grintovška ulica postavljena v smer, ki omogoča poglede proti Krvavcu in skupini 
Grintovcev, trgi pred cerkvijo, župniščem, otroškim igriščem in knjižnico pa poudarjajo veduto Strožiča.

Zasnova odprtega prostora in postavitev objektov narekuje tudi znotraj naselja nekatere poglede 
in osi. Poudarjena in integrirana v zasnovo je stara povezava cerkve Sv. Marjete in pokopališča. Ob 
župnijskem domu se višinska razlika izrabi za pogled in sankališče.

Na ravni fizičnih povezav so poudarjene predvsem peš povezave skozi območje, saj je nujno, da javni 
program Kopitarjevega centra, kot tudi cerkve z župniščem pridobi pomen tudi s peš dostopnostjo, ki je 
bila v zadnjih desetletjih izrazito zanemarjena na račun motoriziranega dostopa. V kontrast velikemu 
prometnemu otoku med Kamniško in Vodiško cesto, ki je za pešce težko prehoden in s tem spodbuja 
uporabo avtomobila tudi za najkrajše poti, je manjši prometni otok občinskega upravnega, kulturnega 
in župnijskega središča zamišljen kot v vseh smereh čim bolj prehoden. Temu konceptu sledi tudi 
zasnova omrežja cest za motorni promet, ki se pripenja na okoliške ulice na več mestih. 

1.3 OPIS PROGRAMSKE ZASNOVE

Mešana raba prostora je ključ do živahnega in uspešnega občinskega središča, kakršnega si Vodice 
zaslužijo. Rešitev zato predvideva mešanje programov in predvsem njihovo prostorsko bližino, kjer je to 
le smiselno. Programsko težišče je zato razširjeno od Kopitarjevega trga proti notranjosti območja. 

Kopitarjev center je tako sestavljen iz več objektov, ki jih povezuje skupen javni odprti prostor. V 
objektu A-a ob Kopitarjevem trgu so občinska uprava in lokali, v objektu A-b ob Trgu pod lipami so 
kulturna dvorana, VIP dvorana, s foyerjem povezana kavarna in prostori godbe, v objektu A-c nasproti 
župnijskega doma pa so knjižnica s Kopitarjevim muzejem, mladinski center in prostori društev. Glavni 
vhodi v objekte Kopitarjevega centra so z javnih trgov, povezanih s krožno Šmarjetno potjo, nanjo 
pa se odpirajo tudi cerkev, župnišče in župnijski dom, v nadaljevanju pa tudi programi zdravstvenih 
storitev v nekdanji knjižnici, lokali in avtobusna postaja. V jugovzhodnem vogalu trga pod lipami je 
predviden paviljon z odprtim odrom za javne prireditve.

Večja samopostrežna trgovina je v severnem delu stavbe občine. Tako je zagotovljena dobra dostopnost 
za pešce in kolesarje iz smeri naselja, hkrati pa ima trgovina parkirišče locirano ob Brniški cesti, kar 
omogoča tudi dobro dostopnost z avtomobilom.
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Dom za starejše občane je lociran ob osrednjo Grintovško ulico, tako da ima v pritličju prostor za 
dobro dostopne lokale za storitve (frizer, pediker …) in možnost neposredne komunikacije z uličnim 
vrvežem. Na severni strani je dom preko parka povezan s stanovanjskim območjem znotraj istega 
stavbnega otoka. V severnem delu območja je stanovanjsko območje, ki smiselno zaključuje obstoječe 
stanovanjske površine in jih navezuje na center naselja.

1.4 OPIS PROMETNE UREDITVE (PEŠCI, KOLESARJI, JAVNI PROMET, AVTOMOBILI, PARKIRANJE)

Hrbtenica omrežja peš povezav v območju je krožna »Šmarjetna pot«, ki vodi preko sistema trgov in 
linearnih parkov skozi območje, se navezuje na pešpot, ki je predlagana na trasi obstoječih kolovozov 
zahodno od Brniške ceste, na jugu do pokopališča in nazaj po stari cesti proti cerkvi. Pot ima izven 
naselja predvsem rekreativen pomen in značaj, v stanovanjskem delu ima dodaten pomen kot peš 
povezava s centrom, v jedru naselja pa vodi preko za promet zaprtih javnih trgov in povezuje javne 
programe.

Poleg tega imajo vse ulice v območju obojestranske pločnike, kar omogoča optimalno povezanost 
znotraj območja in navzven, s sosednjimi območji. Na delu stanovanjskega območja je pešpot urejena 
kot skupni prometni prostor, »shared space«. Taka površina je urejena za pešce, dopuščen pa je tudi 
promet osebnih vozil do lastnih parkirnih mest, vendar imajo prednost pešci, hitrost avtomobilov pa je 
omejena na 10 km/h.

Kolesarji znotraj območja v skladu z umirjenim prometom souporabljajo cestišče. Ločena kolesarska 
steza je predvidena ob Brniški cesti, kot del omrežja medobčinskih hitrih kolesarskih poti.

Tudi za motorni promet je osnovni princip prehodnost območja. Rešitev se tako izogiba dolgim slepim 
ulicam, mestoma pa so predvideni parkirni žepi, ki jih povezujejo pešpoti. Grintovška ulica je primarna 
os za notranji motorni promet območja in neposredna navezava na Kamniško cesto pri Kopitarjevem 
trgu in na Brniško cesto na severu območja. Poleg tega se območje navezuje še na Brniško cesto na 
južnem delu med trgovino in domom za starejše občane ter severovzhodno preko Krvavške ulice na 
Vodiško cesto.

Primarni dostop za dostavo je z Brniške ceste preko Trgovske ulice. S Trgovske ulice je dostop do 
manipulacijskega dvorišča objekta A-a, preko večnamenske površine ob Grintovški ulici pa poteka 
dostava do zaodrja objekta A-b.

Na omrežju ulic za motorni promet je predvideno bočno parkiranje in drugi elementi umirjanja 
prometa, saj so pešci primarni uporabniki tega prostora. Dostop do posameznih stanovanjskih 
objektov in pripadajočih parkirnih mest je tudi preko skupnega prometnega prostora. Večina potreb 
po parkiriščih je tako rešena s samo ulično mrežo, na mestih večje zgostitve, pri trgovini in domu za 
starejše občane pa so predvidena manjša parkirišča. Obe parkirišči sta dostopni po ulicah iz naselja, 
enostavno pa tudi z Brniške ceste, tako da obiskovalci iz drugih naselij občine in ostalih krajev ulic ne 
obremenjujejo pretirano, hkrati pa so z bližino programov povabljeni, da se v jedru Vodic zadržijo dlje.

Podzemna garaža pod objektom A-a ima uvoz in izvoz na zahodnem robu Kopitarjevega trga, po trasi 
obstoječega dovoza na parkirišče ob občinski stavbi.

PROMET



2.3 OKOLICA CERKVE

Okolica cerkve se ureja razmeroma asketsko, predvsem v smislu prenove kakovostnih obstoječih 
elementov. Poleg tega so urejene nove poti, saj z novim pomenom in funkcijo trgov prehodnost 
prostora proti Vodiški cesti postaja bolj pomembna. Na večjem dvorišču med župnijskim domom in 
župniščem je urejeno novo športno igrišče, vrt pa je na novo urejen vzhodno pod župnijskimi objekti. 
Objekti cerkve in župnišča pridobijo na pomenu z umikom motornega prometa s trase nekdanje ceste 
tik ob njihovi zahodni strani na Grintovško ulico. Serija trgov Šmarjetne poti tako ločuje posvetno, 
upravno, kulturno in trgovsko središče občine od njenega duhovnega središča.

2.4 ULIČNI PROSTOR

Ulični prostor Grintovške ulice, pa tudi ostalih ulic v območju je urejen pretežno kot dvostranski 
drevored z obojestranskim pločnikom in bočnim parkiranjem. Ulični karakter je dodatno poudarjen 
s postavitvijo objektov v nize, ki zamejijo ulico in s pomočjo umirjanja prometa s pogostimi prehodi 
za pešce in z dvigom nivoja v križiščih in pri križanju s pešpotmi in trgi. Ob ulici je v južnem delu 
predviden javni in komercialni program z aktivnimi, pretežno odprtimi in steklenimi fasadami, v 
stanovanjskem delu pa so z ulice vhodi v stanovanjske objekte.

3 ARHITEKTURNA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA OBJEKTOV

3.1 KOPITARJEV CENTER

3.1.1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZASNOVE

Da je omogočen preplet javnega prostora in programa Kopitarjev center sestavljajo trije objekti in javni 
prostori ob njih. Taka zasnova omogoča tudi zelo enostavno faznost gradnje in veliko fleksibilnost 
zasnove. Različni deli centra imajo tudi različne režime uporabe. 

Vsi objekti imajo proti javnemu prostoru obrnjena aktivna pritličja – vhode, lokale, izložbe, večje 
steklene površine, medtem ko so na stranicah, kjer je ljudi manj fasade manj odprte. Oblikovanje 
fasad tako tudi poudari pomen dejavnosti, ki se odvija za njimi.

Zasnova z več objekti in odprtim javnim prostorom pomeni tudi racionalno zasnovo zaradi bistveno 
manjših površin notranjih komunikacij v objektu.

2 ODPRTI PROSTORI

2.1 KOPITARJEV TRG

Kopitarjev trg je pomemben s stališča reprezentančnosti občinske stavbe in kot glavno prometno 
vozlišče pešpoti, ki konvergirajo k avtobusni postaji. Na trg se glavni vpadnici v naselje, Kamniška in 
Škofjeloška cesta priključita kot trgu pomensko podrejeni ulici. To je doseženo predvsem z dvigom 
tlaka, ki je hkrati prometna hitrostna ovira. Na samem trgu sta odcepa nove Grintovške ulice ter uvoza 
v garažo.

Problem Kopitarjevega trga kot formalnega predprostora občinske stavbe je v tem, da so ostale tri 
stranice zelo slabo artikulirane. To težavo rešuje na vzhodni strani – pred stanovanjsko hišo linija 
dreves, ki tudi poudarja smer Grintovške ulice, na zahodni strani rob trga formira stena uvoza v garažo 
in zelenje, na južni strani pa se objekt z mesnico nadomesti z ustreznejšim, programsko sorodnim 
objektom.

Trg opredeljujejo tri smeri gibanja. Poleg tranzitne smeri vzhod – zahod na južnem robu trga, ki služi 
tako motornemu prometu kot pešcem, je pomemben tudi vstop v območje obdelave ob vzhodnem 
robu trga. Za organizacijo in oblikovanje površine trga in za povezanost prostora v celoti pa je 
najpomembnejša diagonalna smer JZ – SV, ki je del “Šmarjetne poti” in predstavlja del stare poti med 
cerkvijo in pokopališčem. Diagonalna smer trg navidezno deli na mirnejši, bolj statičen del pred občino 
in bolj odprt, dinamičen in prehoden del z avtobusno postajo na JV.

Mirnejši del pred občino je v SZ vogalu zasajen s skupino dreves, ki lahko služijo tudi kot senca 
letnemu vrtu gostinskega lokala. Drevesa pred zahodnim, nižjim delom fasade hkrati poudarjajo vhod 
v občinsko stavbo, ki je pod višjim delom objekta na vzhodnem delu fasade.

Jugozahodni vogal trga definira prestavljen Vurnikov spomenik, ki tu dobi primernejši prostor in ozadje.

2.2 TRG POD LIPAMI 

Trg pod lipami je razmeroma velik odprt prostor pred cerkvijo Sv. Marjete, ki ga obvladuje s svojo lego 
in višinsko dominanto zvonika. Trg nasproti cerkve zaključuje dvonadstropna stavba občine (objekt A-a 
Kopitarjevega centra), ki ima sicer glavni vhod s Kopitarjevega trga, tako da pomensko ne konkurira 
cerkvi. Na severni strani je objekt A-b, v katerem so kulturna dvorana in povezani programi. Objekt se 
na trg odpira z dvoetažnim vhodnim delom in VIP ložo – svečano dvorano v nadstropju.

Površina trga je od vzhoda do zahoda razdeljena v tri dele. Po zahodnem delu pred občino je 
Grintovška ulica, ki prevzema ves notranji motorni promet območja, z drevoredom pred stavbo občine. 
Osrednji del pred kulturnim domom je umirjen senčni prostor pod lipami, vzhodni dela pa je odprt trg, 
kot predprostor cerkve in hkrati občasni avditorij letnega odra, ki je umeščen ob južni rob trga.

Vzhodno stranico trga zaključuje prenovljena ureditev pred cerkvijo s stopnicami in zelenjem, na severu 
pa trg preko v otroško igrišče preurejenega župnijskega vrta in predprostora župnišča prehaja v serijo 
manjših odprtih prostorov in linearnih parkov, ki proti stanovanjskemu delu postajajo manjši, ožji in 
linearnejši.

ODPRT PROSTOR



3.1.2 OPIS RAZPOREDITVE PROGRAMSKIH SKLOPOV IN POVEZAV MED NJIMI

Programski sklopi se zgoščajo v posameznih objektih, pri čemer je osnovno vodilo mešanje rabe in 
razporeditev aktivnih površin ob zunanje javne površine. Zasnova Kopitarjevega centra zato ne sledi 
preživetemu modelu »notranje ulice«, ampak formira kakovostne in živahne odprte javne prostore 
– ulico in trge. Vsi programi imajo načeloma neposreden vhod z javne ulice ali trga. Javni prostor 
Kopitarjevega centra je tako povezava med posameznimi programi.

V objektu A-a je ob občinski upravi, ki zaseda zgornjo etažo, v pritličju več lokalov, med njimi tudi 
pošta in lokali vezani na trgovino in dnevno ponudbo. Na Kopitarjevem trgu je predviden manjši 
gostinski lokal, ki lahko izrabi tudi del trga, na severnem delu pa je večja samopostrežna trgovina. Vsi 
programi imajo neposreden vhod z javne ulice ali trga.

V objektu A-b na severni strani Trga pod lipami je kulturna dvorana in programi, ki se navezujejo 
nanjo. V sprednjem delu je vhodni foyer s Kopitarjevim muzejem in v nadstropju VIP loža, ki je hkrati 
večnamenska dvorana. Dostopna je iz zgornje etaže foyerja. V zahodnem delu pritličja, ob Grintovški 
ulici je kavarna, ki služi tudi pogostitvam ob dogodkih in med odmori pri predstavah, ima pa tudi 
možnost odpiranja neposredno na ulico. V zgornji etaži so še prostori godbe in drugih društev.

Objekt A-c je najmanjši in najbolj odmaknjen del Kopitarjevega centra. V sprednjem delu, ki gleda proti 
otroškemu igrišču je knjižnica, v zadnjem delu pa so prostori društva upokojencev in mladinski center. 
Vsi programi imajo neposreden vhod z ulice ali trga in možnost začasne uporabe javnega prostora pred 
njimi. Vsak program se odpira na svojo stran, kar omogoča diferenciran značaj manjših odprtih javnih 
prostorov ob objektu.

Del Kopitarjevega centra so tudi odprti javni prostori ob in med objekti, predvsem otroško igrišče v 
nekdanjem župnijskem vrtu, tržnica pod lipami in prireditveni prostor na vzhodnem delu Trga pod 
lipami. Za potrebe prireditvenega prostora je predviden manjši letni oder v obliki paviljona, ki trg 
zapira na jugu proti stanovanjski hiši.

Programi zdravstva so umeščeni v objekt nekdanje knjižnice, ki smiselno poveže Kopitarjev center 
preko Šmarjetne poti tudi v prostor južno od Kopitarjevega trga. 

3.1.3 OPIS ETAPNOSTI GRADNJE

Razdelitev Kopitarjevega centra na več stavb kot rečeno omogoča lažjo etapnost gradnje. Izvedljive so 
različne kombinacije etap, ki jih je moč prilagajati tudi glede na dinamiko financiranja iz lastnih virov, 
evropskih skladov in zasebnih soinvestitorjev. Z umikom objekta A-a za gradbeno mejo je mogoča 
zakasnitev rušitve obstoječega objekta. Lokacija uvoza v garažo je po sedanjem uvozu na parkirišče in 
ne vpliva na faznost gradnje.

3.1.4 OBLIKOVNA ZASNOVA

Oblikovno so objekti Kopitarjevega centra usklajeni z obdelavo fasad, medtem ko se odprtine 
in oblikovanje samih stavb prilagaja različnim programom, ki jih naseljujejo. Objekt z občino je 
tako najbolj umirjen v oblikovanju volumna, objekt kulturnega doma in objekt s knjižnico sta bolj 
razgibana, z volumnom pa se tudi prilagajata deajnskim potrebam javnega prostora in programa v 
notranjosti.

Objekti Kopitarjevega centra so zasnovani tako, da soustvarjajo gradacijo javnega prostora od bolj 
mestnega značaja na Kopitarjevem trgu pred stavbo občine, do nizkega merila stanovanjske pozidave 
na severnem delu.
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Objekt A-a je sestavljen iz dveh volumnov. Osnovo tvori »plošča« s trgovskim programom, v katero se 
zajeda volumen občinske uprave, ki je hkrati tudi nadstrešek in poudarek vhoda. 

Objekt A-b ima enoten volumen, ki  s strani trga pod lipami sledi višini občinske stavbe, proti severni 
strani pa raste, v skladu s potrebami odrske tehnike. Objekt A-c temu principu sledi na način, da se 
njegova ravna streha v smeri proti severu transformira v dvokapnico.

Kulturni dom in knjižnica imata leseno fasadno oblogo, fasada občine pa bi ima spodnji del v 
kombinaciji lesa in stekla kjer je to potrebno, zgornji volumen pa ima oblogo iz temne pločevine. 
Objekt A-a torej povzema leseno fasado ostalih dveh objektov, vendar ta razpada v bolj prosojno 
strukturo. Oba materiala povezuje vertikalni raster, ki ga tvorijo različno široke lamele lesa oz. 
pločevine.

3.1.6.2 GRADIVA IN OBDELAVE

Objekti so predvideni kot AB konstrukcija s pretežno lesenimi fasadnimi oblogami in poudarki iz 
temnejše fasadne pločevine.

3.2 DOM STAREJŠIH OBČANOV

Objekt doma starejših občanov leži ob Grintovški ulici in se preko nje povezuje z jedrom naselja, preko 
lastnih in skupnih parkovnih površin pa se na severu navezuje na stanovanjsko območje. Vhod v DSO je 
na križišču Grintovške in Trgovske ulice, kar omogoča dobro integriranost v okolico in dostopnost.

3.2.1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZASNOVE

Objekt je sestavljen iz dveh stanovanjskih lamel, višine P+1 in vmesnega dela s skupnimi programi, 
ki imajo deloma dvojno etažno višino. V pritličju, ki gleda na Grintovško ulico so lokali, s poudarkom 
na programih, ki jih pogosto uporabljajo tudi varovanci doma. Službeni vhod, dostava ter dostop za 
reševalce je z zahodne strani, kjer je tudi parkirišče za obiskovalce doma. Na zahodu in severu so 
parkovne površine, z različno odprtim režimom.

3.2.2 OPIS RAZPOREDITVE PROGRAMSKIH SKLOPOV IN POVEZAV MED NJIMI

Lega vhoda omogoča dober dostop do vseh programskih sklopov doma. V spodnji etaži so skupni 
prostori doma. V srednjem delu so odprti prostori in povezave, v zahodnem delu pa prostori, vezani na 
dostavo, kuhinja, tehnični prostori in uprava. V prostorih, ki gledajo na ulico so storitve, ki so deloma 
sestavni del doma, načeloma pa so odprte na ulico in lahko delujejo tudi za zunanje obiskovalce in 
tako oskrbovance doma dodatno integrirajo v življenje lokalne skupnosti.

3.3 STANOVANJA

Stanovanja so načrtovana v skladu s centralno lego območja v naselju razmeroma gosto in urbano. 
Predvideni so štirje stavbni tipi, ki se razlikujejo glede na lego v prostoru in prehodnost. Predvideni so 
tudi večstanovanjski objekti, ki so namenjeni predvsem reševanju stanovanjskega problema mladih 
družin iz občine Vodice s pomočjo stanovanjske kooperative, ki bi jo soustanovila občina ali občinskega 
stanovanjskega sklada.

3.3.1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZASNOVE

Stanovanjsko območje sestavlja več stavbnih otokov, ki jih povezujejo interne ulice in poti. Objekti so 
postavljeni glede na ulično mrežo, po principu kakovostnega uličnega niza in dodatnih skupnih zelenih 
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površin v zaledju. Večstanovanjski objekti so postavljeni v območje med potokom, Krvavško ulico in 
ob Vodiški cesti, kjer je tako dosežena večja prehodnost prostora, predvsem ob stari vaški lipi in ob 
potoku. Proti prometni Brniški cesti so postavljene atrijske hiše, ki imajo atrije obrnjene na jugovzhod, 
stran od prometne ceste, dostop pa imajo s cestne strani. Ob notranjih ulicah so predvidene večinoma 
vrstne hiše, prostostoječe hiše, postavljene v nizu na rob parcel pa so predvidene v nizu nad obstoječim 
nizom ob Krvavški ulici in v notranjosti stavbnih otokov.

3.3.2 OPIS TIPOLOGIJ

C1 so pritlične atrijske hiše. Postavljene so na mestu, ki je zaradi hrupa manj primerno za druge 
stanovanjske tipologije . Zaradi pritličnosti je orientacija z vhodi z zahodne strani in atriji na 
jugovzhodu ugodna. Objekti so v dveh nizih, skupaj sedem enot.

C2 so enonadstropne vrstne hiše. To je osnovni tip v območju, saj je najprimernejši za večjo gostoto 
poselitve v središču primestne občine in za sestavo v ulične nize. V tipologiji vrstnih hiš je predvidenih 
14 enot.

C3 so prostostoječe enonadstropne hiše, ki so v skladu z namenom doseganja večje gostote 
postavljene na manjše parcele. Pozicionirane so na rob zemljišča na način, da tvorijo ulično gradbeno 
linijo. 12 enot je razporejenih ob treh ulicah, pri čemer ima niz severno od Grintovške ulice nekoliko 
večje gradbene parcele, ker izhajajo iz obstoječe parcelacije ob Krvavški ulici. Taka postavitev omogoča 
stanovalcem Krvavške ulice, da dokupijo parcele in si tako povečajo vrtove, ali da na združeni parceli 
zgradijo dodaten objekt tipa C3.

C4 so trije dvoetažni štiristanovanjski objekti. Gre za nizke blokce s po dvema stanovanjema na 
etažo. S štirimi stanovanji na enoto so primerni tudi za vaško okolje, predstavljala pa bi lahko tudi 
bazo najemniških stanovanj, s katerimi bi občina lahko izvajala aktivno stanovanjsko politiko. V treh 
objektih je skupaj 12 stanovanjskih enot, kar je primeren obseg tudi za kooperativno gradnjo in 
lastništvo.



3.4 PRIKAZ POVRŠIN

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNA REŠITEV
sklop prostor enota / m2 količina skupaj / m2 enota / m2 količina skupaj / m2

A: KOPITARJEV CENTER 7105 7278

012/102/106 sklop 1 OBČINA 610 638
1.01 vložišče 20 1 20 29 1 29
1.02 mala sejna soba 30 2 60 30 2 60
1.03 sanitarije, čistila 20 1 20 18 2 36
1.04 čajna kuhinja 10 1 10 10 2 20
1.05 podžupan 15 1 15 19 1 19
1.06 župan 30 1 30 31 1 31
1.07 tajništvo 20 1 20 17 1 17
1.08 direktor uprave 20 1 20 20 1 20
1.09 družbene dejavnosti 20 1 20 20 1 20
1.10 računovodstvo in 30 1 30 29 1 29
1.11 urejanje prostora 20 1 20 20 1 20
1.12 premoženjske zadeve 20 1 20 20 1 20
1.13 investicije 20 1 20 20 1 20
1.14 JP komunala 20 1 20 20 1 20
1.15 krajevni in matični 20 1 20 20 1 20
1.16 inšpektorat, policija 15 1 15 16 1 16
1.17 info pisarna 15 1 15 16 1 16
1.18 računalniška centrala 10 1 10 11 1 11
1.19 garderoba 10 1 10 11 1 11
1.20 arhiv 200 1 200 203 1 203
1.21 pomožna pisarna 15 1 15 16 1 16
1.22 vhodna avla 99 1 99

139/166/038 sklop 2 KULTURA 995 1099
2.01 vstopna avla 150 1 150 185 1 185
2.02 muzej Jerneja 40 1 40 0 1 0
2.03 sanitarije, čistila 35 1 35 50 1 50
2.04 garderobe 10 1 10 0 1 0
2.05 dvorana 200 1 200 192 1 192
2.06 VIP balkon / velika 60 1 60 80 1 80
2.07 tehniška kabina 10 1 10 11 1 11
2.08 oder, zaodrje 200 1 200 210 1 210
2.09 garderobe nastopajoči 40 2 80 17 4 68
2.10 skladišče opreme 100 1 100 99 1 99
2.11 mladinski center 100 1 100 194 1 194
2.12 hišnik 10 1 10 10 1 10

089/133/030 sklop 3 DRUŠTVA 355 439
3.00 komunikacije 63 1 63
3.01 klub 40 1 40 49 1 49
3.02 sejna soba 60 1 60 55 1 55
3.03 godbeni prostor 90 1 90 83 1 83
3.04 pisarna godbe 10 1 10 9 1 9
3.05 skladišče glasbil 10 1 10 11 1 11
3.06 arhiv glasbenih not 10 1 10 9 1 9
3.07 društva 10 2 20 20 2 40
3.08 politične stranke 10 2 20 16 2 32
3.09 upokojenci 60 1 60 59 1 59
3.10 sanitarije, čistila 15 1 15 9 1 9
3.11 bazna postaja GSM 10 2 20 10 2 20

  

063/108/022 sklop 4 KNJIŽNICA 310 371
4.01 sprejemni prostor, 30 1 30 44 1 44
4.02 neknjižno gradivo 30 1 30 34 1 34
4.03 oddelek odrasli 60 1 60 67 1 67
4.04 mladinski oddelek 60 1 60 67 1 67
4.05 otroški oddelek 60 1 60 79 1 79
4.06 igralnica, soba za 25 1 25 34 1 34
4.07 garderoba obiskovalci 5 1 5 8 1 8
4.08 sanitarije, čistila 20 1 20 15 1 15
4.09 skladišče z delovnim 20 1 20 23 1 23

140/007/064 sklop 5 ZDRAVSTVO 230 230
5.01 splošni zdravnik 30 1 30 30 1 30
5.02 pediater 30 1 30 30 1 30
5.03 patronažna sestra 10 1 10 10 1 10
5.04 ginekolog 30 1 30 30 1 30
5.05 stomatolog 15 2 30 15 2 30
5.06 fizioterapija 30 1 30 30 1 30
5.07 čakalnice 6 5 30 6 5 30
5.08 čajna kuhinja 10 1 10 10 1 10
5.09 garderobe zaposleni 10 1 10 10 1 10
5.10 sanitarije zaposleni 10 1 10 10 1 10
5.11 sanitarije, čistila 10 1 10 10 1 10

207/011/095 sklop 6 LEKARNA 100 100
6.01 lekarna - oficina 40 1 40 40 1 40
6.02 materialka 20 1 20 20 1 20
6.03 zaledje 40 1 40 40 1 40

219/103/000 sklop 7 SUPERMARKET 735 735
7.01 prodajni prostor 520 1 520 530 1 530
7.02 skladišča 110 1 110 100 1 100
7.03 tehnologija 60 1 60 61 1 61
7.04 garderobe 20 1 20 9 2 18
7.05 sanitarije, čistila 10 1 10 7 2 14
7.06 čajna kuhinja 15 1 15 12 1 12

184/069/000 sklop 8 LOKALI, STORITVE 655 790
8.01 svetovalne storitve 60 1 60 80 1 80
8.02 lokali 60 4 240 68 5 340
8.03 trafika 25 1 25 30 1 30
8.04 lokalni izdelki 30 1 30 40 1 40
8.05 poslovni lokali 60 5 300 60 5 300
8.06 sanitarije, čistila 12 1 12

140/039/000 sklop 9 POŠTA 250 225
9.01 pošta - stranke 90 1 90 89 1 89
9.02 dostava 55 1 55 54 1 54
9.03 čajna kuhinja 15 1 15 12 1 12
9.04 garderobe 25 1 25 9 2 18
9.05 sanitarije, čistila 15 1 15 7 1 7
9.06 trezor 30 1 30 26 1 26
9.07 kolesarnica 20 1 20 19 1 19

203/183/000 sklop A-0 OSTALI PROSTORI 2865 2651
204/151/000 A-0.01 garžna klet 1875 1 1875 2052 1 2052

A-0.02 komunikacije 990 1 990 599 1 599
A-0.03 0 1 0 0 1 0



NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNA REŠITEV
sklop prostor enota / m2 količina skupaj / m2 enota / m2 količina skupaj / m2

A: KOPITARJEV CENTER 7105 7278

012/102/106 sklop 1 OBČINA 610 638
1.01 vložišče 20 1 20 29 1 29
1.02 mala sejna soba 30 2 60 30 2 60
1.03 sanitarije, čistila 20 1 20 18 2 36
1.04 čajna kuhinja 10 1 10 10 2 20
1.05 podžupan 15 1 15 19 1 19
1.06 župan 30 1 30 31 1 31
1.07 tajništvo 20 1 20 17 1 17
1.08 direktor uprave 20 1 20 20 1 20
1.09 družbene dejavnosti 20 1 20 20 1 20
1.10 računovodstvo in 30 1 30 29 1 29
1.11 urejanje prostora 20 1 20 20 1 20
1.12 premoženjske zadeve 20 1 20 20 1 20
1.13 investicije 20 1 20 20 1 20
1.14 JP komunala 20 1 20 20 1 20
1.15 krajevni in matični 20 1 20 20 1 20
1.16 inšpektorat, policija 15 1 15 16 1 16
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1.18 računalniška centrala 10 1 10 11 1 11
1.19 garderoba 10 1 10 11 1 11
1.20 arhiv 200 1 200 203 1 203
1.21 pomožna pisarna 15 1 15 16 1 16
1.22 vhodna avla 99 1 99

139/166/038 sklop 2 KULTURA 995 1099
2.01 vstopna avla 150 1 150 185 1 185
2.02 muzej Jerneja 40 1 40 0 1 0
2.03 sanitarije, čistila 35 1 35 50 1 50
2.04 garderobe 10 1 10 0 1 0
2.05 dvorana 200 1 200 192 1 192
2.06 VIP balkon / velika 60 1 60 80 1 80
2.07 tehniška kabina 10 1 10 11 1 11
2.08 oder, zaodrje 200 1 200 210 1 210
2.09 garderobe nastopajoči 40 2 80 17 4 68
2.10 skladišče opreme 100 1 100 99 1 99
2.11 mladinski center 100 1 100 194 1 194
2.12 hišnik 10 1 10 10 1 10

089/133/030 sklop 3 DRUŠTVA 355 439
3.00 komunikacije 63 1 63
3.01 klub 40 1 40 49 1 49
3.02 sejna soba 60 1 60 55 1 55
3.03 godbeni prostor 90 1 90 83 1 83
3.04 pisarna godbe 10 1 10 9 1 9
3.05 skladišče glasbil 10 1 10 11 1 11
3.06 arhiv glasbenih not 10 1 10 9 1 9
3.07 društva 10 2 20 20 2 40
3.08 politične stranke 10 2 20 16 2 32
3.09 upokojenci 60 1 60 59 1 59
3.10 sanitarije, čistila 15 1 15 9 1 9
3.11 bazna postaja GSM 10 2 20 10 2 20

  

063/108/022 sklop 4 KNJIŽNICA 310 371
4.01 sprejemni prostor, 30 1 30 44 1 44
4.02 neknjižno gradivo 30 1 30 34 1 34
4.03 oddelek odrasli 60 1 60 67 1 67
4.04 mladinski oddelek 60 1 60 67 1 67
4.05 otroški oddelek 60 1 60 79 1 79
4.06 igralnica, soba za 25 1 25 34 1 34
4.07 garderoba obiskovalci 5 1 5 8 1 8
4.08 sanitarije, čistila 20 1 20 15 1 15
4.09 skladišče z delovnim 20 1 20 23 1 23

140/007/064 sklop 5 ZDRAVSTVO 230 230
5.01 splošni zdravnik 30 1 30 30 1 30
5.02 pediater 30 1 30 30 1 30
5.03 patronažna sestra 10 1 10 10 1 10
5.04 ginekolog 30 1 30 30 1 30
5.05 stomatolog 15 2 30 15 2 30
5.06 fizioterapija 30 1 30 30 1 30
5.07 čakalnice 6 5 30 6 5 30
5.08 čajna kuhinja 10 1 10 10 1 10
5.09 garderobe zaposleni 10 1 10 10 1 10
5.10 sanitarije zaposleni 10 1 10 10 1 10
5.11 sanitarije, čistila 10 1 10 10 1 10

207/011/095 sklop 6 LEKARNA 100 100
6.01 lekarna - oficina 40 1 40 40 1 40
6.02 materialka 20 1 20 20 1 20
6.03 zaledje 40 1 40 40 1 40

219/103/000 sklop 7 SUPERMARKET 735 735
7.01 prodajni prostor 520 1 520 530 1 530
7.02 skladišča 110 1 110 100 1 100
7.03 tehnologija 60 1 60 61 1 61
7.04 garderobe 20 1 20 9 2 18
7.05 sanitarije, čistila 10 1 10 7 2 14
7.06 čajna kuhinja 15 1 15 12 1 12

184/069/000 sklop 8 LOKALI, STORITVE 655 790
8.01 svetovalne storitve 60 1 60 80 1 80
8.02 lokali 60 4 240 68 5 340
8.03 trafika 25 1 25 30 1 30
8.04 lokalni izdelki 30 1 30 40 1 40
8.05 poslovni lokali 60 5 300 60 5 300
8.06 sanitarije, čistila 12 1 12

140/039/000 sklop 9 POŠTA 250 225
9.01 pošta - stranke 90 1 90 89 1 89
9.02 dostava 55 1 55 54 1 54
9.03 čajna kuhinja 15 1 15 12 1 12
9.04 garderobe 25 1 25 9 2 18
9.05 sanitarije, čistila 15 1 15 7 1 7
9.06 trezor 30 1 30 26 1 26
9.07 kolesarnica 20 1 20 19 1 19

203/183/000 sklop A-0 OSTALI PROSTORI 2865 2651
204/151/000 A-0.01 garžna klet 1875 1 1875 2052 1 2052

A-0.02 komunikacije 990 1 990 599 1 599
A-0.03 0 1 0 0 1 0


