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Priloga 6 Zahteve za večstanovanjske stavbe in stanovanja 
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STAVBA 
 
1  Zasnova stavbe: 
 

− pritličje in nadstropja so povezani preko stopnišč in z dvigalom (prednost imajo 
stopnišča z naravno osvetlitvijo); 

− individualni prostori naj bodo na hodniku skupnih prostorov poleg stanovanjskih enot; 
− zagotoviti nemoten in neoviran dostop za vzdrževanje vseh skupnih delov stavbe 

(vključno s streho), sistem odvodnjavanja, dimnikov, ventilacij, vseh instalacij in naprav 
in 

− podstavek in vhodi ter ostali bolj obremenjeni deli fasad naj bodo iz odpornejših 
materialov. 

 
2  Konstrukcija: 
 

− pod stavbo se predvidi izvedba AB temeljne plošče (brez kletne etaže); 
− nosilna konstrukcija naj bo armiranobetonska, z vertikalnimi stenami, stebri ter 

medetažnimi AB ploščami; 
− predelne stene v stanovanju naj bodo izvedene iz opečnih zidnih elementov, 

plinobetonskih zidakov (siporeks); 
− stopnice bodo iz AB stopniščnih ramen in AB plošč podestov; 
− balkoni iz armiranega betona; 
− streha je ravna, naj bo armiranobetonska z naklonskim betonom in hidroizolacijo, 

toplotno izolacijo in hidroizolacijsko folijo (toplotno izolativno obrnjena streha) vključno 
z vtočniki, žlebovi in odtočnimi cevmi iz pocinkane pločevine (namesti se, da so vidni 
po fasadi) z ustreznimi urejenimi pohodnimi pasovi za vzdrževanje stavbe, potrebno je 
preprečiti zmrzovanje vode v žlebovih in odvodnih vertikalah. 

 
3  Stavbno pohištvo: 
 

− okna in balkonska vrata se izdelajo iz PVC profilov bele barve, odpiranje okoli vertikalne 
in horizontalne osi; 

− pololiva iz barvanega aluminija (bele barve RAL 9010); 
− vsa okna in balkonska vrata v stanovanjih imajo zaščito proti soncu (zunanje žaluzije, 

rolete) ter so opremljena s notranjo PVC in zunanjo aluminijasto okensko polico; 
− fasadne odprtine se zasteklijo z varnostnim steklom (hodnik, stopnišče) in nimajo 

zaščite proti soncu. 
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4  Tlaki: 
 

− strojno zglajeni cementni estrihi z dodatkom vlaken po vseh prostorih s toplotno in 
zvočno izolativnostjo. 

 
 

 
SKUPNI POROSTORI 
 
1  Zasnova skupnih prostorov (vhodni prostor-vetrolov, hodniki, podesti stopnišč, 
stopnice, prostor za čistilko, prostor za hišnika, kolesarnica, prostor za vozičke, 
servisni in instalacijski prostori): 
 

− velikost kolesarnice zadostuje zahtevi 0,6 mesta/ležišče. V prostoru ni predvideno 
shranjevanje naprav z motorjem na notranje izgorevanje; 

− svetla širina stopniščnih ram, podestov in hodnikov skupnih prostorov stavbe je 1,20 
m; 

− svetla širina vetrolova najmanj 1,80 metra; 
− vsa vrata od vhoda v stavbo do stanovanja naj bodo široka najmanj 90 cm; 
− vhodni prostor mora omogočati nadzor nad vstopanjem v stavbo, komunikacijo s 

stanovalci in dostavo pošte; 
− funkcionalno oviranim osebam omogočen dostop do njih in vstop; 
− na vratih so razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke; 
− kontrola pristopa se predvidi: na glavnem vhodu objekta v vetrolov. 

 
2  Talne obloge: 
 

− talne obloge v vseh skupnih prostorih obložene z nedrsečim granitogresom s 
protizdrsnimi žlebinami (odporne na obrabo), nizkostenska obroba 8 cm višine, razen 
v servisnih in instalacijskih prostorih, kjer se predvidi tlak betonski estrih, obdelan s 
protiprašnim premazom; 

− stopnice naj bodo enako obdelane na nastopni ploskvi in čelu. 
 
3  Zidne obloge: 
 

− stene do višine 1,40 m bodo barvane z notranjimi akrilnimi pralnimi barvami oz. barvo, 
ki omogoča mokro čiščenje (stene so glajene in pleskane), nad 1,40 m pobarvane z 
disperzijsko belo barvo; 
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− stene v prostoru za čistilko obložene s keramičnimi ploščicami do višine 1,20 m; 
− stropne površine pobarvane z disperzijsko belo barvo; 
− stene v servisnih in instalacijskih prostorih v vidnem betonu; 
− vhod v dvigalo naj ima zaščitene vogale z trajno neobčutljivo oblogo. 

 
4  Vrata: 
 

− vhodna vrata v stanovanjski del stavb morajo biti aluminijasta vrata z varnostnim 
steklom, opremljena z električno ključavnico, samozapiralom; 

− vsa ostala vrata se izvedejo iz kovine skladno požarnim zahtevam, cilindrični vložki za 
posebne ključe; 

− izvedejo se sistemske ključavnice s prilagojenimi cilindri in varnostnimi ključi. 
 

5  Ograje: 
 

− ograja stopnišča naj bo iz jeklene konstrukcije iz vertikal ploščatega konstrukcijskega 
jekla, protikorozijska zaščita se izvede z vročim pocinkanjem, odprtine v ograji ne 
smejo biti večje od 12 cm in višine najmanj 1m; 

− stopnišča opremljena z oprijemalom za roke; 
 
6  Razsvetljava: 
 

− ustrezno osvetljeni prostori, namestijo se svetilke in električne sijalke s senzorji gibanja 
(senzorski vklop), ki so uvrščene v najvišji energijski razred A++; 

 
7  Inštalacije: 
 

− v prostoru za čistilko je vodovodna napeljava (oskrba s hladno in toplo vodo), odtok in 
vtičnici za elektriko; 

− niše z instalacijskimi napravami in revizijske odprtine naj se zapirajo z vratci; 
− na stalno dostopnem mestu se predvidi mesto za postavitev številčnih omar, kjer so 

vgrajena merilna mesta posameznih stanovanj, skupne rabe; 
− od merilnih mest do posameznih stanovanj se predvidijo vertikalni jaški, ki so dostopni 

s hodnikov oz. stopnišč. 
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Prezračevanje: 
 

− naravno; 
 
Oprema: 
 

− vetrolov z vhodnimi vežami je opremljen z domofonom in zvoncem, poštnimi nabiralniki 
ter ostalo potrebno opremo (oglasna deska, koš za papir, rešetke za čiščenje čevljev 
ali predpražnik v nivoju tal, odstavna klop); 

− zagotoviti osebno dvigalo s svetlimi merami kabine najmanj 110 cm x 210 cm x 220 cm 
(širina x globina x višina), svetla širina vhoda v kabino dvigala znaša 90 cm za vsak 
vhod posebej; 

− ostali vgrajeni elementi: hišna številka, plošča z letnico izvajalca del, drogovi za 
zastave, številke za stanovanjske etaže, stanovanja in individualnih prostorov; 

− skupni prostori ter vsako stanovanje ima svojo interno meritev (merilno mesto) za 
porabe hladne sanitarne vode, tople vode in ogrevne vode ter električne energije z 
modulom za daljinsko odčitavanje v lastnih omarah. Merilniki so vgrajeni zunaj 
stanovanj, dostopni iz njenih skupnih prostorov; 

− prostor za čistilko se opremi s trokaderom in mešalno vodovodno armaturo; 
 
 
STANOVANJA 
 
1  Zasnova: 
 

− stanovanje je projektirano tako, da omogoča namestitev opreme standardnih velikosti 
in zagotavlja ustrezne odmike; 

− pri tlorisni zasnovi se je potrebno izogibati neizkoriščenim hodnikom in prehodom; 
− svetla širina prehodov, namenjenih komunikaciji med prostori, je najmanj en meter, tudi 

ko je nameščena oprema; 
− nosilna konstrukcija stene, radiatorji in električne instalacije razporediti tako, da nimajo 

vpliva na organizacijo stanovanja; 
− organizacijo prostorov in okenskih odprtin znotraj posameznega stanovanja zasnovati 

tako, da bo omogočena največja mera variabilnosti brez posebnih gradbenih posegov; 
− odpiranje oken in vrat posameznega prostora mora biti neovirano; 
− prostori namenjeni uživanju in pripravi hrane, spanju in bivanju, so naravno osvetljeni; 
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− pri zasnovah tlorisov je potrebno stanovanjske prostore nizati in povezovati v skladu z 
logičnimi bivalnimi potmi stanovanju in funkcijo posameznih prostorov. Prostori se 
delijo na skupni bivalni del in mirni spalni del; 

− prostori namenjeni pripravljanju in uživanju hrane (kuhinja, kuhinjska niša, jedilnica, 
jedilni kot) ter prostori namenjeni bivanju (dnevna soba) so v enem prostoru vendar 
funkcionalno ločeni, zato se prostora projektirata kot ločena, ki ju je možno potencialno 
pregraditi. Pri vseh stanovanjih naj se predvidi večnamensko funkcijo dnevne sobe, ki 
se preko noči lahko uporabi kot dodatni spalni prostor; 

− priporočena svetla višina prostorov v stanovanju naj ne bo manjša od 2,55 m; 
− s funkcionalno organizacijo prostorov je potrebno omogočiti združevanje vertikalnih 

instalacijskih dvižnih vodov; 
− minimalna globina balkona mora biti najmanj 1,80 m; 
− vstop na površino za tuširanje (dimenzija 90 x 90 cm) je brez stopničke oz. robnika in 

mora imeti talni odtok. 
 

2 Talne obloge: 
 

− balkon in individualni prostor obložena z nedrsečim granitogresom s protizdrsnimi 
žlebinami (odporne na obrabo), nizkostenska obroba 8 cm višine; 

− v kopalnicah, straniščih, kuhinjah in hodnikih keramične ploščice, nizkostenska obroba 
iz enakega materiala višine 8 cm – razen v kopalnicah in straniščih; 

− v bivalnih prostorih naj bo finalna obloga leseni parket z nizkostensko obrobo iz kotnih 
letvic, lakiran. 

 
 

3 Zidne obloge: 
 

− vse zidane nosilne stene so z notranje strani ometane, kitane;  
− betonske stene so kitane; 
− predelne stene iz plinobetonskih zidakov so ojačane z mrežico, glajene; 
− vse ostale stenske in stropne površine v stanovanjih pobarvane z disperzijsko belo 

barvo; 
− stene v kopalnicah in straniščih obložene s keramičnimi ploščicami do višine 1,50 m 

razen v kopalnici, kjer je površina za tuširanje, so stene obložene do višine 2,00 m. 
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4 Vrata: 
 

− vsa vhodna vrata v stanovanja so svetle širine 90 cm in višine 210 cm in se izvedejo s 
kukalom, varnostno ključavnico, cilindrični vložek, kljuko, zvočna zaščita skladno 
veljavnim predpisom; 

− vhodna vrata v stanovanje niso predvidena kot protivlomna; 
− notranja vrata so lesena enokrilna svetle širine 90 cm brez nadsvetlobe vključno z 

podbojem na trojnih nasadilih, kljuka in ščit naj bosta kromirane oz. srebrne barve; 
− vrata kopalnice in stranišča se odpirajo navzven; 
− vrata individualnih prostorov so lesena in opremljena s številko pripadajočega 

stanovanja in cilindrično ključavnico z odprtinami za dovod in odvod zraka. 
 

5 Ograje: 
 
− ograja balkona naj bo iz jeklene konstrukcije iz vertikal ploščatega konstrukcijskega 

jekla, protikorozijska zaščita se izvede z vročim pocinkanjem, odprtine v ograji ne 
smejo biti večje od 12 cm in višine najmanj 1m; 

− ograjevanje atrijev stanovanj je z živico (v kombinaciji s skritimi mrežnimi ograjami) do 
višine 1,6 m. 

 
6 Razsvetljava: 
 

− bo s stropno svetilko izvedena v kopalnici, stranišču, balkonu, individualnem prostoru 
ter na hodniku; 

− namestijo se svetilke in električne sijalke, ki so uvrščene v najvišji energijski razred 
A++; 

− v ostalih prostorih naj bo izvedeni izpusti za stropne in stenske svetilke; 
− za individualni prostori mora biti poraba elektrike vezana na pripadajoče stanovanje. 

 
7 Inštalacije: 
 

− za vsako stanovanje je potrebno omogočiti instalacijske priključke z vsem potrebnim 
horizontalnim in vertikalnim razvodom in sicer: 

− ogrevanje: je predvideno z radiatorji v beli barvi ter s termostatskimi ventili in glavami 
na radiatorjih, v kopalnici naj bo cevni radiator, za razvode se predvidijo jeklene cevi, 
lahko se predvidijo tudi cevi iz nelegiranega jekla za sistem spajanja s stiskanjem, 
potrebno je predvideti izolacijo napeljav;  
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− vodovod: vsi vodniki so iz nerjavnih ali bakrenih cevi z oblikovnimi kosi za spajanje s 
stiskanjem (oskrba s hladno in toplo vodo), topla voda se pripravlja centralno v interni 
toplotni podpostaji (za vsako stanovanjsko stavbo posebej); 

− elektroinštalacije:  
− izvedba instalacij jakega toka v stanovanjih je preko posamičnih števcev,  
− vsako stanovanje ima svoj razdelilnik z varovalkami in varnostno stikalo v primeru 

dotika,  
− vse instalacije so podometne,  
− vsi vodniki so napeljani v podometnih PVC-ceveh,  
− število vtičnic je prilagojeno velikosti stanovanj in glede na opremo prostorov,  
− v vsakem prostoru je predvidena po ena vtičnica ob vhodu v prostor, dodatno pa še 

več vtičnic v kuhinji in sobah (v kopalnici in na balkonu je predvidena vtičnica z 
zaščitnim pokrovom),  

− instalacije šibkega toka – predvidena je napeljava za telefone, domofone in odpiranje 
ključavnice vhodnih vrat, individualni prostor je opremljen z vtičnico, 

− predvidi se predpriprava instalacij za video nadzor. 
− kanalizacijo; 
− prezračevanje: mehansko prezračevanje stanovanjskih enot s centralnim sistemom 

prezračevanja, zaokrožene celote prezračevanja se lahko delijo po etažah, vertikalah 
ali po celotni stavbi, prezračevalne naprave morajo imeti poleg ventilatorjev za dovod 
in odvod vgrajene ustrezne filtre na dovodu in odvodu, rekuperatorje oziroma 
regeneratorje toplote, dogrelnike in hladilnike zraka ter ustrezne dušilnike zvoka; 

− regulacija prezračevalnih naprav mora omogočati enostavno spreminjanje količin 
prezračevanja, urnik delovanja ter temperatur vpiha svežega zraka, ki mora biti 
nastavljiva po časovnem programu; 

− zagotoviti je potrebno ustrezno prezračevanje individualnih prostorov (prezračujejo 
mehansko, praviloma z mehanskim odvodom zraka); 

− telekomunikacije oz. kabelsko razdelilni sistem: dovod priključka se predvidi v omarici 
nad vrati v stanovanje, namestitev televizijske in terminalske vtičnice v vseh prostorih 
razen v kopalnici in kuhinji, dovodi do terminalskih vtičnic se izvedejo z UTP kablom;  

− predpriprava instalacij za možnost namestitve klimatske naprave (zunanja in notranja 
enota); 

− vsako stanovanje mora imeti električni priključek za kuhalnik, pečico, hladilnik, pralni 
stroj, sušilni stroj, pomivalni stroj, napo, telekomunikacijski priključek, telefon in 
domofon; 

− priključek tople in hladne vode in odtok za korito in pomivalni stroj; 
− prostor, v katerem je vodovodni priključek, mora imeti urejen odtok odpadne vode; 



 
 
 
 

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN – 10. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014 – 2020. Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, 
sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje 
onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v 
urbanih območjih. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 
9 / 9 

− kuhinje niso opremljene s plinskim priključkom za kuhinje; 
− individualni odvod (odzračevalna PVC cev) za kuhinjske nape; 
− revizijske odprtine naj se zapirajo z vratci. 

 
Oprema: 
 

− sanitarni elementi bodo umivalnik, straniščna školjka, mešalne enoročne kromirane 
vodovodne armature, tuš slušalka nastavljiva po višini, ogrodje za zaveso (površina za 
tuširanje), ogledalo s svetilko in polico; 

− nadometni splakovalni sistemi za stranišča naj vključujejo napravo za varčevanje z 
vodo, ki omogoča, da se celotna količina vode za splakovanje izpusti prek mehanizma 
z dvojnim delovanjem (s prekinitvijo) ali mehanizma z dvojnim krmiljenjem (dvojno 
splakovanje); 

− zaradi enotnega izgleda in omogočanja delne zasebnosti stanovalcev se na ograji 
balkona opcijsko predvidi snemljiva plahta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


