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PROJEKTNA NALOGA

ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJO IN
NADZIDAVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA »MENSANA CENTER« V MURSKI SOBOTI

Projektna naloga zajema izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadzidavo obstoječega
objekta »Mensana center« oziroma »bivše družbene prehrane«, ki je lociran v središču mesta Murska
Sobota na naslovu Slomškova ulica 49 in obsega zemljišče s parcelo št. 1745/1 k.o. 105 – Murska Sobota
v izmeri 3433 m2, na kateri se nahaja pritlični objekt (delno podkleten) in asfaltni parkirni prostor ter
zemljišče s parcelo št. 1745/2 k.o. 105 – Murska Sobota v izmeri 724 m2, ki v naravi predstavlja zelenico.
Zemljišči sta v lasti naročnika CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci.

lokacija kompleksa Mensana center Murska Sobota



Bližnja okolica je pozidana s stanovanjskimi hišami in manjšimi poslovnimi objekti podobnih višin. Na
severni strani preko glavne ceste je večje parkirišče, širša okolica je pozidana z južne strani s
stanovanjskimi hišami, s severne strani so poslovni objekti višjih gabaritov. Dostop do objekta je možen
z dveh strani, s severne samo za pešce, z južne strani pa za ves promet s širše republiške ceste.
Osončenost parcele je dobra. Parceli, ki sta v celoti stavbno zemljišče, sta opremljeni z vso potrebno
komunalno infrastrukturo (vodovodno, elektro in kanalizacijsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje,
organiziran je odvoz odpadkov).

Objekt je delno podkletena pritlična stavba, grajena na betonske temelje. Stene so armirano betonske.
Streha je klasična ravna z armirano betonsko konstrukcijo. Stropna konstrukcija je armirano betonska
preko nosilnih betonskih sten in nosilcev. Svetla višina prostorov v pritličju je 3,05 m do 3,85 m, v
kletnih prostorih pa cca 3,40 m. Objekt je bil več let neuporabljen, občasno so ga koristile marginalne
skupine odvisnikov in brezdomci. Kar v njem ni pokradenega, je povsem uničeno. Objekt je v notranjosti
povsem uničen in tudi v ostalem delu fizično nadpovprečno obrabljen. Obrtniško instalacijski izdelki,
kot so tlaki, stenske obloge, pretežni del stavbnega pohištva, spuščeni stropovi, kakor tudi notranja
vodovodna, kanalizacijska, strojna in elektro instalacija ter oprema so popolnoma uničeni.

fotografije zunanjosti predmetnega objekta

fotografije notranjosti predmetnega objekta



Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati izhodiščne programske vsebine, ki se bodo izvajale v
objektu, ki je predmet rekonstrukcije in nadzidave, po njegovem dokončanju, kakor tudi Urbanistični
dokument OPN Mestna občina Murska Sobota, Uradni list RS, št. 63/2014 z dne 01.07.2014

Programske vsebine:

Objekt bo prvenstveno namenjen različnim generacijam obiskovalcev oziroma prebivalcev, ki bodo tu
imeli svoj začasni ali trajni dom - kot medgeneracijski center.

V kletnih prostorih se bodo prvenstveno odvijale vsebine povezane s popravljanjem in obnavljanjem
pohištva in oblačil ter malih gospodinjskih aparatov oziroma vsebin povezanih s centrom ponovne
uporabe – v tem delu bo delovalo cca 10 ljudi. Del kleti je potrebno predvideti tudi za kletne prostore
stanovalcev.

Predvideva se, da bo pritlične prostore delila pot – javna pasaža – ki bo ponoči zaprta.
Del pritličja bo namenjen prodajno razstavnemu prostoru za obnovljeno pohištvo, oblačila in drugo
drobno opremo, ki bi jo občani želeli oddati oziroma zamenjati – predvidevamo, da bi ob nedeljah bil
na dvorišču in pasaži organizirani bolšji sejmi – v teh prostorih bi se preko tedna odvijale rokodelske
delavnice za mlade in starejše – tudi v tem delu objekta bo delovalo do 10 ljudi.
Drugi del pritličja pa bo namenjen trgovinski in gostinski ponudbi v obliki kavarn ali opcijsko oddaja
enemu večjemu gostinskemu ponudniku.

Prvo, drugo in tretje nadstropje bo delno namenjeno stanovalcem (mladi in starejši), ki rabijo manjša
stanovanja … možnost odkupa. V okviru socialnega podjetja, ki bo upravljalo s centrom ponovne
uporabe, bo poskrbljeno tudi za starejše, ki rabijo dnevno pomoč .... to bo del programa.
V delu prvega in drugega nadstropja se predvidijo poslovni prostori uprave socialnega podjetja in
sorodnih dejavnosti … neke vrste center socialnih podjetij Pomurja – tudi tu se predvideva zaposlitev
do 10 ljudi. V delu drugega nadstropja se predvidi dvorana za 50 ljudi, kakor tudi strešni vrt in bivalna
terasa.

Predvidene neto tlorisne površine objekta in zunanjih površin po investiciji

Kletni prostori – center ponovne uporabe 500 m2

Kletni prostori – stanovalci 100 m2

Pritličje – center ponovne uporabe 500 m2

Pritličje – prostori za stanovanja 60 m2

Pritličje – gostinski del 350 m2

Pritličje – pasaža 130 m2

Tri nadstropja:
- oskrbovana stanovanja in stanovanja za mlade (predvidoma
tri etaže) – skupaj
- pisarne, medgeneracijski center (predvidoma dve etaži) –
skupaj

2.400 m2

1.800 m2

600 m2

SKUPAJ OBJEKT 4.040 m2

ZUNANJE UREDITVE 3.200 m2



Obseg razpisanih del:

1. IDZ - idejna zasnova in pridobitev projektnih pogojev

Vodilna mapa in arhitektura
tehnično poročilo – opis zasnove
situacija, tlorisi, prerezi, 3D predstavitve
pregled površin objekta
razpošiljanje soglasodajalcem, pridobivanje projektnih pogojev

1.1 Prospektni material

Priprava za tisk in priprava digitalnega gradiva
priprava prospektnega materiala na osnovi izdelane idejne zasnove – situacija, tlorisi,
perspektivni pogledi, tehnični in programski opis

2. PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Vodilna mapa
izjave o skladnosti
lokacijski podatki – pisni in grafični podatki
izkazi požar, gradbena fizika, prezračevanje

Arhitektura
tehnično poročilo
vsi potrebni tlorisi, prerezi, fasade

Načrt konstrukcij
statični izračun obstoječe nosilne konstrukcije za potrebe rekonstrukcije in nadgradnje,
vključno s temeljenjem ter potrebnimi ukrepi ojačitev
statični izračun zidanih, AB in Fe konstrukcij
dimenzioniranje konstrukcijskih elementov in pozicijski načrti
tehnično poročilo

Strojne instalacije
priprava ogrevne in sanitarne tople vode, vir alternativni viri
priprava hladilne vode – vir alternativni viri
ogrevanje in hlajenje objekta
vodovodna instalacija, hidrantno omrežje in vertikalna kanalizacija
tehnično poročilo

Elektro instalacije jakega toka
energetski razvod
splošna in varnostna razsvetljava, vtičnice
instalacija za strojne naprave
NN razvod in električne meritve
strelovod in ozemljitev



osvetlitev zunanjih površin
tehnično poročilo

Elektro instalacije šibkega toka
IKS sistem (telefonija, hišna govorna naprava)
regulacija prometa in video nadzor
javljanje požara in javljanje vloma skupnih prostorov
avtomatika, krmiljenje instalacij
tehnično poročilo

Načrti obnove komunalnih priključkov (vsi priključki so že obstoječi)
prikjuček vodovoda in kanalizacije
priključek elektrike in telekomunikacijskega omrežja
priključek plina
tehnično poročilo

Načrt izkopov in osnovne podgradnje
izkopi za izvedbo temeljenja dela dozidave (stopnišče, dvigalo)
tehnično poročilo

Načrt zunanje ureditve
situacija zakoličbe in ureditve dostopov
ureditve tlakov utrjenih površin in ureditev parkirne sheme
načrt hortikulturne ureditve
odvodnjavanje površin
tehnično poročilo

Elaborati
zasnova varstva pred požarom in izkaz požarne varnosti – PGD
elaborat gradbene fizike  in elaborat učinkovite rabe energije
elaborat  zvočne zaščite
elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki
elaborat sanacije in obnove obstoječe nosilne konstrukcije

2.1 Pridobitev soglasij na PGD in priprava vloge za gradbeno dovoljenje

priprava potrebnih izvodov PGD
razpošiljanje  soglasodajalcem, pridobivanje soglasij s področja: komunalne opreme
(vodovod, kanalizacija, plin, elektrika, ....), mestne uprave (promet, komunalni prispevek,
usklajenost z veljavnim urbanističnim dokumentom), državne uprave (ARSO)

3. PZI - projekt za izvedbo in projekt za razpis

Arhitektura
vsi tlorisi, prerezi, fasade
arhitektonski detajli, sheme vrat in oken
prerezi fasadnih pasov, barvne sheme in izbor materialov



izdelava tehnične priloge razpisnih pogojev z opisi elementov investicije
popisi del

Načrt konstrukcij
načrti ojačitev obstoječih konstrukcij
opažni in armaturni načrti  betonskih konstrukcij
PZI načrti jeklenih konstrukcij (delavniške načrte izdela izbran izvajalec gradnje)

Projekt strojnih in elektro instalacij
dopolnitve projektov PGD z elementi za izvedbo
popisi del

načrt zunanje ureditve
ureditev zunanjuh utrjenih površin in odvodnjavanje meteornih voda
ureditev ozelenjenih površin
popisi del

4. PID – projekt izvedenih del

Arhitektura, konstrukcije, strojne in elektro instalacije
dokumentacija sprememb med gradnjo, ki so bile z odgovornimi projektanti in vodjo projekta
usklajene, vsebina projekta v skladu z ZGO

5. Projektantski nadzor

izvajanje projektantskega nadzora - tolmačenje projektov in obiski arhitekta na gradbišču  v
času izvedbe 1 x tedensko oz. po potrebi, udeležba vseh odgovornih projektantov na
gradbišču po potrebi, dodatna udeležba vseh odgovornih  projektantov na tehničnem pregledu
objekta

6. Skladno z ZGO bo moral izbrani izvajalec zagotoviti tudi vodstvo in koordinacijo pri
projektiranju ter koordinacijo pri izvedbi projektantskega nadzora objekta

Vaneča, 18. 02. 2016

Direktor:
FRANC CIPOT

Sestavni del te projektne dokumentacije je tudi:
SITUACIJA IN TLORISNE RAZPOREDITVE OBSTOJEČEGA OBJEKTA – Priloga 2
SITUACIJA IN TLORISNE RAZPOREDITVE NOVO PREDVIDENEGA OBJEKTA – Priloga 3


