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1. TEHNIČNO POROČILO
1.1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI
1.1.1. SPLOŠNO
Obstoječi objekt lastnika Krajevna skupnost Pečine leži v osrednjem delu vasi Pečine
(Občina Tolmin), ob osrednji dostopni poti. Objekt leži na parceli št. 16/5, k.o. 2258
Pečine. Parcela je skupne izmere 1339,00 m2.

Orto-foto zračni posnetek območja

Obstoječi objekt je bil obnovljen v sklopu projekta »Sanacija zadružnega doma Pečine«, z
datumom september 2001. Izvedeni so bili ukrepi popotresne obnove, sanacija in
dozidava obodnih zidov ter izvedba novih opečnih vmesnih sten, z armirano betonskimi
vertikalnimi vezmi in nosilci. Notranje predelne stene niso izvedene.
Na objektu je poleg konstrukcije izvedena zunanja fasada, leseno ostrešje ter strešna
kritina in vse stavbno pohištvo. Objekt trenutno ni v uporabi.
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Južna fasada objekta proti glavni dostopni cesti

Dvoriščna stran objekta
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Notranjost objekta- nadstropje

Notranjost objekta- pritličje
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V sklopu tega projekta se deloma spreminja namembnost prvotno predvidenih prostorov.
Predvidi se izvedba sledečih prostorov v pritličju:
• večje dvorane v enem nivoju, ki jo je mogoče s predelno steno predeliti v dva
ločena dela
• gostinskega lokala z jedilnico (v delu dvorane) in kuhinjo
• osrednjega vstopnega dela s stopniščem in dvigalom
• prodajalne z lokalnimi izdelki
• dnevnega centra
• frizersko- kozmetičnega salona
V nadstropju pa se predvidi:
• štiri manjša stanovanja (1x garsonjera, 2x dvosobno stanovanje, 1x trosobno
stanovanje), ki so namenjena mladim ali starejšim vaščanom.
• poleg stanovanj se v nadstropju predvidi večji prostor na vzhodnem delu objekta,
namenjen turistični dejavnosti oziroma namestitvam. Prostor se lahko uporablja za
oddajo posameznih skupnih ležišč, z lastnimi kopalnicami in kuhinjo z jedilnico,
lahko pa se nameni tudi večjim skupinam (poletni mladinski tabori ipd) in oddaja
kot celota.
Za prilagoditev objekta novemu namenu je potrebna izvedba dodatnih strešnih oken,
dvigala (opcijsko), glavnega notranjega ab stopnišča ter dodatnih montažnih stopnišč za
dostop do mansardnih prostorov ter vseh predelnih sten in notranjih finalnih obdelav.
Predvideni novi prostori so zasnovani tako, da se v čim manjši meri posega v obstoječe
strukture. Potrebna je zgolj odstranitev manjših delov sten za potrebe novih prehodov ter
odstranitev dela medetažne plošče za potrebe izvedbe stopnišča ter dvigala.
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1.1.2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
Stene in stropi
Nove predelne stene bodo mavčno-kartonske ali opečne izvedbe. Mavčno kartonske
stene se bandažirajo, kitajo in finalno opleskajo z disperzijsko pralno barvo oziroma
obložijo s keramiko, kjer je to potrebno. Stene v mokrih prostorih (kopalnice) bodo
obložene s keramiko do primerne višine.
Stropi v pritličju bodo spuščeni mavčno-kartonski ali z revizijskimi loputami, ki bodo
omogočale servisiranje inštalacijskih naprav nad nivojem spuščenega stropa. Stropi bodo
pleskani v svetle tone. Stropi v nadstropju so deloma poševni, deloma ravni (brez
spuščene stropa), odvisno od posameznih prostorov.
Tlaki
Tlak vseh prostorov se izvede v celoti na novo, v obstoječem objektu tlaki še niso
izvedeni. Pri izvedbi tal in izbiri gradbenih je potrebno zagotoviti, da bodo materiali za
končno oblogo tal trdni, nedrseči in taki, da jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili; da bo v
vseh prostorih stik poda in stene izdelan tako, da ga bo mogoče preprosto in temeljito
čistiti; da bodo vrhnje talne obloge v mokrih prostorih (sanitarije) nedrseče. Medetažne
talne konstrukcije morajo zagotoviti tudi ustrezno zvočno zaščito proti udarnemu zvoku.
Notranja vrata
Notranja vrata so nova, klasična enokrilna, različnih dimenzij, glede na potrebe
posameznih prostorov. Vrata so svetle širine od 100 cm do minimalno 80 cm svetle širine
prehoda.
V dvorani se predvidi predelna drsna stena z vrati, ki omogoča fleksibilno uporabo
dvorane.
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1.1.3. IZRAČUN POVRŠIN PO STANDARDU SIST ISO 9836
Neto površina_ 745,72 m2
Bruto površina_ 969,60 m2
Neto prostornina_ 2.275,00 m3
Bruto prostornina_ 3.170,00 m3

Seznam prostorov in neto površin
OZNAKA
pritličje
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26

nadstropje
N1
N2
N3
N4.1
N4.2

PROSTOR
vhod/ vetrolov
stopnišče
dvigalo
sanitarije
prostor pod stopnicami
prodajalna
dnevni center
sanitarije M
sanitarije INV/ Ž
frizerski salon/ kozmetični salon
sanitarije
kuhinja
skladišče kuhinja
pomivanje posode
gostinski lokal
skladišče lokal
predprostor
garderoba
čistila
sanitarije
dvorana 1/ jedilnica
dvorana 2/ jedilnica
predprostor
sanitarije INV/ Ž
sanitarije M
kotlovnica
skupaj neto pritličje

stopnišče
dvigalo
hodnik/ skupni prostor
stanovanje 1- hodnik/ garderoba
stan 1- kopalnica

16027_IDZ PEČINE

NETO POVRSINA (m2)
12,48
7,48
2,11
2,01
3,85
27,61
37,00
1,95
4,48
27,28
1,39
41,43
10,66
7,40
38,66
4,87
4,05
2,77
1,91
1,97
69,91
36,16
4,49
4,76
3,44
13,37
373,49

5,67
2,12
27,20
5,27
5,27
8

N4.3
N4.4
N4.5
N5.1
N5.2
N5.3
N5.4
N6.1
N6.2
N7.1
N7.2
N7.3
N7.4
N8.1
N8.2
N8.3
N8.4
N8.4
N8.5
N8.6

stan 1- bivalni del
stan 1- spalnica
stan 1- balkon
stanovanje 2- stopnišče/ garderoba
stan 2- kopalnica
stan 2- bivalni del
stan 2- balkon
stanovanje 3- bivalno spalni del
stan 3- kopalnica
stanovanje 4- hodnik/ garderoba
stan 4- kopalnica
stan 4- bivalni del
stan 4- spalnica
namestitve- hodnik
namestitve- kopalnica Ž
namestitve- kopalnica M
namestitve- kuhinja z jedilnico
namestitve- spalni del
namestitve- stopnišče
namestitve- galerija/ podest
skupaj neto nadstropje

22,85
13,34
2,44
9,65
4,76
31,64
2,44
26,00
4,91
4,36
4,27
26,54
10,77
8,42
8,34
5,19
24,92
24,92
3,05
3,05
287,39

M1.1
M1.2
M1.3
M1.4
M2.1

stan 2- hodnik z garderobo
stan 2- shramba
stan 2- spalnica
stan 2- soba
namestitve- spalni del
skupaj neto mansarda

11,15
13,24
13,82
10,47
36,16
84,84

skupaj neto objekt

745,72
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2. GRAFIČNI PRIKAZI
List

Opis

Merilo

2.1 Tloris pritličja

1:100

2.2 Tloris nadstropja in mansarde

1:100

2.3 Prerez AA

1:100

2.4 Prerez BB/ CC/ DD

1:100

2.5 Fasade

1:150
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Contract No AGRI-2019-409 supported by the European Union contributed to the results presented
in this document. The opinions expressed are those of the contractor only and do not represent
the Contracting Authority’s official position.

Prepared in the framework of the ‘Preparatory Action on Smart Rural Areas
in the 21st Century’ project funded by the:

