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0 VODILNA MAPA 

Vzgojno – izobraževalni objekt Hotič_variantna rešitev 

NAROČNIK:  Občina Litija 
Jerebova ulica 14 
1270 Litija
(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 

OBJEKT: VIO Hotič, novogradnja 
(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 
IDZ_idejna zasnova 
(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo) 

ZA GRADNJO: odstranitev objekta in nova gradnja  
(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja, 
pridobitev gradbenega dovoljenja za že zgrajen objekt)

PROJEKTANT: Jereb in Budja arhitekti d.o.o., 
Kočenska 5,  
1000 Ljubljana 

Blaž Budja, u.d.i.a.   
(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig) 

……….……….…………………………………. 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 

Blaž Budja, u.d.i.a.  
ZAPS 1268 
(ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig in podpis) 

……….……….…………………………………. 

ŠTEVILKA PROJEKTA: A04_2018 

ŠTEVILKA IZVODA:   1   2   3   arhiv 

KRAJ IN DATUM:  Ljubljana, februar 2018 
(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) 

VIO Hotič, Zgornji Hotič, IDZ, vodilna mapa 
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0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE 

0. VODILNA MAPA

0.1 Naslovna stran  
0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 
0.3 Kazalo vsebine projekta 
0.4 Splošni podatki o objektu in soglasjih 
0.5 Podatki o izdelovalcih projekta 
0.8 Lokacijski podatki  
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0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA A04_2018 

0. VODILNA MAPA
Jereb in Budja arhitekti d.o.o. št. projekta A04_2018 

1. NAČRT ARHITEKTURE
Jereb in Budja arhitekti d.o.o. št. načrta A04_2018 
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0.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH 

Vrsta gradnje oziroma 
izvajanje del:  nova gradnja 

(opis vrste gradnje oziroma izvajanja del: nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, 
odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja,) 

Naziv objekta, na 
katerega se nameravana 
gradnja nanaša:         Vzgojno – izobraževalni objekt Hotič_variantna rešitev 

(navedba naziva objekta) 

Klasifikacija objekta: cca 92%   
12630_stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskov. delo 
cca 8%        
12201_stavbe javne uprave 
(navedba klasifikacijske označbe objekta iz Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacije vrst 
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (uradni list RS, št. 33/03); če bo rezultat 
gradnje ali spremembe namembnosti večnamenski objekt, tudi navedba deležev uporabne 
površine celotnega objekta, ki jih zavzemajo posamezni deli objekta z istim namenom) * 

Druge klasifikacije: POŽARNO ZAHTEVNI OBJEKT 
(navedba klasifikacije glede na prilogo 1 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni 
varnosti v stavbah Uradni čist RS št. 14 / 2007)  

Zahtevnost objekta: manj zahteven objekt 
(navedba zahtevnosti objekta, na katerega se gradnja nanaša: 
enostaven, manj zahteven, zahteven) 

Lokacija: Zgornji Hotič:  
587/1, 587/2, 587/3, 605/3, 608/2, 608/4, 586/1, 586/3, 
v skupni velikosti 4565 m2. 
k.o. Hotič 
šifra k.o. 1835 

-   zemljišče z nameravano gradnjo: 587/1, 587/2, 587/3, 605/3, 608/2, 608/4, 586/1, 586/3, k.o. Hotič 

-   zemljišča preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo:  
Na območju obdelave stoji obstoječi objekt podružnične šole, ki je komunalno opremljen z že obstoječimi priključki. 
Zaradi predvidene novogradnje tangirani vodi (v obeh variantah) se bodo preuredili. V nadaljnih fazah projektiranja je 
potrebno pridobiti projektne pogoje soglasodajalcev. 
Obstoječi vodi se priključujejo na območju občinske ceste na parceli 1538/2 k.o. Hotič. 
Opomba: Podatki so pridobljeni iz javno dostopnih virov (www.geoprostor.net), v nadaljnih fazah projektiranja je 
nujno potrebna predhodna izdelava geodetskega posnetka območja.  

-   zemljišča preko katerih poteka priključek na javno občinsko cesto 208921 na parceli 1538/2, k.o. Hotič: 
varianta V1: 586/3, 586/1, 608/4, vse k.o. Hotič 
varianta V2: 586/3, 608/4, vse k.o. Hotič 
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Navedba veljavnega prostorskega akta: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 
58/2010) 

Oznaka prostorske enote: ZH – 04 CU naselja Zgornji Hotič 

VELIKOST OBJEKTA (VARIANTA 1): 
Zazidana površina 839.4 m2 
število etaž K+P+1 
absolutna višinska kota  ±0.00 m = 281.00 m.n.m. 
relativne višinske kote etaž K = -3.50 

P = ±0.00 
N = +4.00 

najvišja višina objekta + 12.50 (merjeno od kote terena) 

faktor zazidanosti FZ*:  0,18 
faktor izrabe zemljišča FI*: 0,47 
faktor zelenih površin FZP*: 0,63 
*Izračun je narejen na podlagi javno dostopnih prostorskih podatkov, geodetski posnetek za obravnavano območje ni
bil predložen. 

VELIKOST OBJEKTA (VARIANTA 2): 
Zazidana površina 636.75 m2 
število etaž  K+P+1+M 
absolutna višinska kota  ±0.00 m = 279.50 m.n.m. 
relativne višinske kote etaž  K = -3.00 

 P = ±0.00 
 N = +4.00 
 M = +8.00 

najvišja višina objekta  + 16.00 (merjeno od kote terena) 

faktor zazidanosti FZ*:  0,14 
faktor izrabe zemljišča FI*: 0,40 
faktor zelenih površin FZP*: 0,67 
*Izračun je narejen na podlagi javno dostopnih prostorskih podatkov, geodetski posnetek za obravnavano območje ni
bil predložen. 

Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe:  
Območje predvidene gradnje je komunalno že opremljeno; obstoječi kompleks je že priključen na javni vodovodni, 
električni in TK sistem. 
V nadaljnih fazah projektiranja je potrebno pridobiti projektne pogoje soglasodajalcev. 
Zaradi novogradnje tangirani vodi se bodo preuredili, izvedli se bodo novi jaški. 
Opomba: V nadaljnih fazah projektiranja je nujno potrebna predhodna izdelava geodetskega posnetka območja. 

Dostop do javne ceste: 
Obstoječi objekt podružnične šole Hotič se priključuje na javno občinsko cesto 208921 na parceli 1538/2, k.o. Hotič.  
Na območju obravnave je obstoječe parkirišče ter dostavni dovoz.  
Na območju urejanja sta glede na variantni rešitvi objekta predvideni dve različni novi prometni ureditvi: 
Varianta V1: 
Predvideno je novo enotno parkirišče z 22 PM na višinski koti 281.0 m n.v. s predvidenim enosmernim prometom. 
Dostop na parkirišče (za obiskovalce, zaposlene, dostavo in intervencijo) je z lokalne občinske ceste preko parcele 608/4 
k.o. Hotič ter izvoz na občinsko cesto preko parcel 586/1 in 586/3 k.o. Hotič. Ob občinski cesti se uredi avtobusno 
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postajališče (za avtobus in kombi za prevoz otrok) z urejeno varno potjo za pešce. 
Varianta V2: 
Predvideni sta dve ločeni parkirišči. »Spodnje« parkirišče s 14 PM na zahodni strani območja obdelave in višinski koti 
280.5 m n.v. je predvideno pretežno za potrebe vrtca. »Zgornje« parkirišče z 8 PM na vzhodni strani območja obdelave 
in višinski koti 283.5 m n.v. je predvideno za potrebe šole in dostave za kuhinjo. V popoldanskem času se po potrebi 
koristi obe parkirišči.   
Podobno kot v varianti V1 se ob občinski cesti uredi avtobusno postajališče (za avtobus in kombi za prevoz otrok) z 
urejeno varno potjo za pešce. 
V obeh variantah bo rekonstrukcija ceste potekala na celotnem obravnavanem odseku in hkrati predlagamo omejitev 
hitrosti vozil na 30 km/h in fizične ukrepe za umirjanje prometa, ki voznikom preprečuje visoko hitrost.  
Na celotnem obravnavanem odseku v dolžini cca 70 m  (ki je hkrati tudi šolska pot) se s predvideno prometno 
ureditvijo in rekonstrukcijo ceste zagotovi varen dostop šolarjev in vseh udeležencev v prometu.  

Odvoz odpadkov: 
Področje komunalnih odpadkov v občini Litija ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija (Ur. I. RS, 
št. 55/2011, 30/2017).  
Odpadki se zbirajo v tipskih zabojnikih na za to določeni lokaciji v skladu s pravili pooblaščenega podjetja za odvoz 
odpadkov.  

OCENJENA VREDNOST OBJEKTA: 
Ocena investicije_varianta 1: 
GOI + ZUNANJA UREDITEV= 3.164.658 € + DDV 3.860.882 € z DDV 

Ocena investicije_varianta 2: 
GOI + ZUNANJA UREDITEV= 2.807.744 € + DDV 3.425.448 € z DDV 
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0.5  PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA 

• 0 VODILNA MAPA
• 1 NAČRT ARHITEKTURE št. projekta A04_2018 

Projektant: Jereb in Budja arhitekti, projektiranje d.o.o. 
Kočenska 5, 
1000 Ljubljana 
tel.: (01)  442 03 62 
e-mail: biro@jerebinbudja.si  
 (naziv, naslov, telefon, e-pošta) 

Odgovorni projektant: Blaž Budja, u.d.i.a. 
ZAPS 1268  

……….…………………………………. 

 (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska 
številka, osebni žig, podpis) 

• Odgovorni vodja
projekta: št. projekta A04_2018 

Projektant: Jereb in Budja arhitekti, projektiranje d.o.o. 
Kočenska 5, 
1000 Ljubljana 
tel.: (01)  442 03 62 
e-mail: biro@jerebinbudja.si  
 (naziv, naslov, telefon, e-pošta) 

Odgovorni vodja Blaž Budja, u.d.i.a. 
projekta: ZAPS 1268  

……….…………………………………. 

 (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska 
  številka, osebni žig, podpis) 
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0.8 LOKACIJSKI PODATKI 

 
 

 TEKSTUALNI DEL: 
0.8.1    Popis zemljiških parcel na katerih bo potekala predvidena gradnja 
0.8.2  Navedba veljavnega prostorskega akta, ki določa rešitve oziroma pogoje za gradnjo 
0.8.3  Opis obstoječega in predvidenega stanja 
0.8.4  Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo z navedbo predvidenih dimenzij oziroma predvideno kapaciteto z 

navedbo upravljavcev gospodarske javne infrastrukture 
 

GRAFIČNI DEL: 
0.8.1 Grafični prikaz obstoječega stanja_katastrski načrt parcele 
0.8.2a    Grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razvidna njegova tlorisna velikost in odmiki od sosednjih 
            zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območji in varovalnih pasov 
             (varianta V1) 
0.8.2b    Grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razvidna njegova tlorisna velikost in odmiki od sosednjih 
            zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območji in varovalnih pasov 
             (varianta V2) 
0.8.4a    Grafični prikaz značilnih prerezov (profilov) in oblikovanje objekta 
            (varianta V1) 
0.8.4b   Grafični prikaz značilnih prerezov (profilov) in oblikovanje objekta 
            (varianta V2) 

VIO Hotič, Zgornji Hotič, IDZ, vodilna mapa 
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TEKSTUALNI DEL: 
0.8.1 PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI ZA GRADNJO 

- katastrska občina: 
k.o. Hotič, šifra k.o. 1835 

- številka zemljiške parcele za gradnjo: 
 587/1, 587/2, 587/3, 605/3, 608/2, 608/4, 586/1, 586/3,  
v skupni velikosti 4565 m2 

- vrste zgrajenih objektov na zemljišču: 
Na gradbeni parceli je obstoječi objekt podružnične šole, predvidene za rušitev. 

0.8.2   NAVEDBA VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI DOLOČA REŠITVE OZIROMA POGOJE ZA GRADNJO 
Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010) 
Oznaka prostorske enote: ZH – 04 CU naselja Zgornji Hotič  

0.8.3  OPIS OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA STANJA 
Predvidena lokacija novega vzgojno izobraževalnega kompleksa je v vaškem jedru, zahodno od cerkve Sv. Helene 
v Zgornjem Hotiču. 
Na zemljišču stoji obstoječa stavba POŠ Hotič, ki se jo poruši ter nadomesti z novogradnjo. 
Obstoječi dostop z občinske ceste do obstoječega objekta je na parceli 586/3 k.o. Hotič.  Na vzhodni strani 
objekta je urejena asfaltirana ploščad s parkiriščem ter manjšim športnim igriščem, na zahodni in severni strani 
se nahajajo zelene igralne površine. 
Zemljišče je komunalno opremljeno. 

Podatki o območjih varovanj in omejitev, vrsta varovanja oziroma omejitve: 
Na območju predvidene gradnje veljajo naslednje vrste varovanja oziroma omejitve: 
- zemljiške parcele št. 608/1, 586/1 in 586/3 so delno v varovalnem pasu javne občinske ceste 208921 na parceli 
1538/2, k.o. Hotič. (odmik min. 6m) 
- vse predmetne zemljiške parcele so v erozijskem območju E3, območju kjer so določeni običajni ukrepi. 

V samem vaškem jedru, na mestu obstoječe podružnične šole, je predvidena izgradnja novega vzgojno – 
izobraževalnega kompleksa za potrebe nove šole, vrtca ter krajanov (večnamenska dvorana, prostori KS).  
Vas leži na reliefno razgibanem terenu z razpršeno pozidanostjo pretežno stanovanjskih objektov in 
gospodarskih poslopij. Vaško jedro predstavlja neposredna okolica cerkve Sv. Helene s pokopališčem, Župnijskim 
domom in obstoječo stavbo šole. 

Izdelani sta dve urbanistični zasnovi novega kompleksa, ki kljub različnim zasnovam in umestitvi znotraj območja 
obdelave, skušata čimbolj slediti morfologiji obstoječega prostora. 

VARIANTA 1 
Nov kompleks je vizualno sestavljen iz dveh navidez ločenih volumnov, umeščenih na zahodni del območja 
obdelave. Tako načrtovana ureditev vsaj delno ohranja obstoječi zeleni tepih pred objekti osrednjega vaškega 
jedra. 
Delitev kompleksa na dva povezana objekta omogoča delno avtonomnost programa ter ločene dostope šole, 
vrtca in zunanje uporabnike prostorov KS.   
Objekta sta med seboj pravokotna, severni objekt ima intimnejšo, manj izpostavljeno lego, zato so v pritličju 
tega objekta predvideni prostori vrtca z zunanjim otroškim igriščem na sončni južni strani. 
V južnem objektu kompleksa je predvidena delno vkopana večnamenska dvorana, ki ima zaradi svoje umestitve 
v kompleksu bolj izpostavljeno vlogo. S svojim delno javnim programom (večnamenska dvorana, prostori 
Krajevne skupnosti, rekreacija krajanov) ter svojo lego nagovarja vaščane ter komunicira z vasjo. Na stičišču 
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volumnov je predviden glavni vhod v šolske prostore s kuhinjo, jedilnico in večnamenskim prostorom v pritličju 
ter učnim šolskim programom v celotnem nadstopju kompleksa.  
Postavitev objektov posledično tvori dva ločena zunanja prostora, vhodni predprostor – šolsko dvorišče s 
parkiriščem ter zelene zunanje igralne površine vrtca ter športno šolsko igrišče na »višjem« severnem delu 
ureditvenega območja. 
Predvidi se novi uvoz na parkirišče za 22 PM z enosmernim prometom, obstoječa dostopna cesta se uredi kot 
izvoz iz območja.  
Kompleks se bo z novimi priključki priključeval na obstoječo javno infrastrukturo. 

VARIANTA 2 
Predviden je nov enovit kompleks na sredini obravnavanega območja. Zaradi želje po vizualnem zmanjšanju 
pojavnosti objekta v prostoru ter možnostjo koriščenja obstoječega razgibanega terena, je večnamenska 
dvorana v celoti vkopana z zagotovljeno posredno osvetlitvijo z zahodne strani. Nad dvorano je urejeno šolsko 
dvorišče.  
Osrednja umestitev objekta, ki je delno vkopan v teren, omogoča ločevanje programa po etažah z ločenimi 
samostojnimi vhodi. Programi v kompleksu se povezujejo preko skupnega vertikalnega jedra. 
Predvideni sta dve parkirišči na različnih nivojih (zgornje šolsko - 8 PM  + dostava in spodnje pri glavnem vhodu 
vrtca - 14 PM). 

0.8.4  POPIS PREDVIDENIH PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO Z NAVEDBO PREDVIDENIH DIMENZIJ OZIROMA 
 PREDVIDENO KAPACITETO Z NAVEDBO UPRAVLJAVCEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 

Zemljišče za predvideno gradnjo je komunalno opremljeno.  
Na območju obdelave stoji obstoječi objekt podružnične šole, ki je komunalno opremljen z že obstoječimi 
priključki na javni vodovodni, električni in TK sistem. Obstoječi vodi se priključujejo na območju občinske ceste 
na parceli 1538/2 k.o. Hotič. 
Zaradi predvidene novogradnje tangirani vodi (v obeh variantah) se bodo preuredili; predvideni novi kompleks 
se bo z novimi priključki priključeval na obstoječo javno infrastrukturo. Kompleks je lahko delno samozadostnen 
z alternativnim načinom pridobivanja el. energije, energije za ogrevanje in hlajenje ter pripravo tople sanitarne 
vode. 
V nadaljnih fazah projektiranja je potrebno pridobiti projektne pogoje soglasodajalcev. 

Opomba:  
Podatki so pridobljeni iz javno dostopnih virov (www.geoprostor.net); v nadaljnih fazah projektiranja je nujno 
potrebna predhodna izdelava geodetskega posnetka območja.  
Na podlagi izdelanega geodetskega posnetka bo narejen grafični prikaz predvidenih priključkov na 
infrastrukturo z navedbo predvidenih dimenzij oziroma predvideno kapaciteto z navedbo upravljavcev 
gospodarske javne 
infrastrukture 

VIO Hotič, Zgornji Hotič, IDZ, vodilna mapa 
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GRAFIČNI DEL: 

0.8.1 Grafični prikaz obstoječega stanja_katastrski načrt parcele 
0.8.2a    Grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razvidna njegova tlorisna velikost in odmiki od sosednjih 

zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območji in varovalnih pasov 
      (varianta V1) 

0.8.2b    Grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razvidna njegova tlorisna velikost in odmiki od sosednjih 
zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območji in varovalnih pasov 
(varianta V2) 

0.8.4a    Grafični prikaz značilnih prerezov (profilov) in oblikovanje objekta 
     (varianta V1) 

0.8.4b   Grafični prikaz značilnih prerezov (profilov) in oblikovanje objekta 
(varianta V2) 
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