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NATEČAJ KULTURNI CENTER GROSUPLJE 
 
Datum razpisa:   12.2.2020  
 
Naročnik:   Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje 
 
I. Razpis natečaja 
 
 
Naročnik Občina Grosuplje, je v sodelovanju s pripravljavcem razpisno-natečajne 
dokumentacije razpisala javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro 
strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za »OBJEKT 
KULTURNEGA CENTRA V GROSUPLJEM« in dne 12.2.2020 na portalu javnih naročil RS 
in na portalu Občine Grosuplje javno objavila povabilo k oddaji natečajnih rešitev. 
 
Natečajni postopek: 
Natečaj poteka v skladu s točko b) prvega odstavka 100. člena ZJN-3 kot projektni natečaj z 
nagradami ali plačili udeležencev. Po zaključku natečaja bo naročnik predvidoma izvedel 
javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije, po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3, upoštevajoč vrstni 
red zmagovalcev projektnega natečaja. 
 
Namen natečaja je bila pridobitev: 
Namen javnega razpisa, ki ga razpisuje Občina Grosuplje je enostopenjski natečaj za: 

- Izbiro strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično, arhitekturno, konstrukcijsko in 
prometno zasnovo za gradnjo kulturnega centra V Grosupljem. Glavni namen 
izgradnje kulturnega centra je pridobiti kvalitetno rešitev za izgradnjo kulturnega 
centra ljubljanske urbane regije (LUR)  kot multifunkcionalni prostor, ki bo omogočal 
raznolike kulturne dejavnosti.  Objekt bo namenjen kulturnim ter tudi izobraževalnim 
in prireditvenim dejavnostim, v sklopu kulturnega centra bo tudi glasbena šola. V 
objektu bodo predvidene možnosti za raznolike vsebine, ki bodo omogočale razvoj 
kulture in izobraževanja v regiji. Kulturni center bo del infrastrukture za kandidaturo 
Ljubljane in ljubljanske urbane regije za prestolnico kulture Evrope.  

- Natečajno območje obsega del parkirišče med Taborsko cesto in železnico, kjer je v 
izgradnji tudi parkirna hiša P+R. Velikost območja je cca 4.870m2. Lokacija 
Kulturnega centra LUR se nahaja  v samem ožjem središču mesta Grosuplje v 
območju ureditve GR 67 CU. Območje novo predvidene pozidave se nahaja ob robu 
središča kraja in je namenjeno razvoju osrednjih upravnih in kulturnih dejavnosti. 
Lokacija zazidave omogoča dobro prometno dostopnost in možnost parkiranja za 
zunanje obiskovalce in obenem navezavo na predvideno osrednjo peš cono kraja. 

- Namen natečaja je tudi pridobiti kvalitetne urbanistične rešitve celotnega območja GR 
67 CU v velikosti 9.590m2, kjer je v prihodnosti predvidena gradnja stanovanjsko 
poslovnih stavb. Natečajne rešitve morajo pri urbanistični rešitvi upoštevati določila 
prostorskega akta. 

- Prvo nagrajeni natečajnik bo z naročnikom Občino Grosuplje sklenili Pogodbo za 
izdelavo projektne dokumentacije po izvedenem postopku s pogajanji brez 
predhodne objave.  
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Imenovana je bila ocenjevalna komisija v sestavi: 
Predsednica ocenjevalne komisije: mag. Polona Filipič, univ.dipl.inž.arh. 
Namestnik predsednice ocenjevalne komisije: mag. Dušan Hočevar, direktor občinske 
uprave   
Član:  Peter Lovšin, s.a.u., u.d.i.a., občinski urbanist 
Član: dr. Gregor Čok, univ.dipl.inž.arh. 
Namestnik člana: Miha Simončič, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž., vodja urada za prostor 
Poročevalec: Andrej Mlakar, univ.dipl.inž.arh. 
Skrbnik natečaja: Andrej Mlakar, univ. dipl. inž. arh.  
 
 
II. Poročilo o delu natečajne komisije 
 
1.1. Potek dela ocenjevalne komisije 
Ocenjevalna komisija se je sestala na šestih sejah. Na eni korespondenčni seji pred 
razpisom na eni za predhodno ugotavljanje usposobljenosti, na treh ocenjevalnih sejah in eni 
seji za ugotavljanje naknadne usposobljenosti in potrditev zaključnega poročila. 
 
1.2. Povzetek sej ocenjevalne komisije 
 
1. korespondenčna seja 14.01.2020 
Pred objavo natečaja je ocenjevalna komisija na korespondenčni seji potrdila natečajno 
gradivo v celoti. 
 
2. seja, 08.05.2020 – Odpiranje natečajnih elaboratov in predhodno ugotavljanje 
usposobljenosti 
Ugotovitve in sklepi komisije: 

1. komisija ugotovi, da so prispeli 4 natečajni elaborate, 
2. komisija ugotovi, da so vsi elaborati prispeli pravočasno, 
3. komisija odpre natečajne elaborate in preveri predhodno ugotavljanje usposobljenosti 

z zapisnikom, ki je sestavni del zapisnika 2. seje OK. Vsi natečajni elaborate so 
prestali predhodno ugotavljanje usposobljenosti in jih OK vključi v ocenjevanje. 

Zaprte kuverte Avtor, Kontakt, Reference, Ponudba so ostale deponirane pri skrbniku 
natečaja.  
Dogovorjeno je bilo:  
 da bo poročevalec takoj začel s svojim delom in do 13.5.2020 izdelal poročilo za vse 

natečajne elaborate, ki so prestali predhodni preizkus. 
 
3. seja, 13.5.2020 – Uvodni sestanek, predstavitev poročila, uskladitev dela 
ocenjevalne komisije in prvo ocenjevanje 
Poročevalec predstavi poročilo natečajnih elaboratov. OK pristopi k pregledu in ocenjevanju 
natečajnih elaboratov. 
Ugotovitve in sklepi OK: 

1. komisija se seznani s poročilom in ugotovi, da vsi natečajni elaborati zadosti 
upoštevajo zahteve iz natečajne naloge in zato pristopijo k ocenjevanju vseh 
elaboratov, 

2. komisija pristopi k prvemu ocenjevanju in ugotovi, da elaborata 23996 in 40801 
uspešneje rešujeta vse zahteve iz natečajne naloge in da sta urbanistično in 
arhitekturno bolje zasnovana kot elaborata 17958 in 24738, 

3. komisija ugotovi, da lahko za prvo in drugo nagrado konkurirata elaborata 23996 in 
40801 in za tretjo elaborata 17958 in 24738, razlogi za odločitev bodo podrobneje 
podani v zaključnem poročilu, 
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4. komisija sklene, da sta elaborata 23996 in 40801 po zasnovi bolj ustrezna od ostalih 
dveh in po zasnovi precej podobna zato bodo člani do naslednje komisije podrobneje 
pregledali oba elaborata in se na podlagi tega odločili kateri prejeme prvo in kateri 
drugo nagrado, 

5. prav tako sklene za  elaborata 17958 in 24738 glede tretje nagrade, 
 
 
4. seja, 21.5.2020 –ocenjevanje in prve odločitve  

1. komisija sklene, da vsak član do prihodnje seje podrobneje pregleda in oceni 
elaborata 23996 in 40801 ter se na naslednji seji odloči glede podelitve prve in druge 
nagrade, 

2. komisija sklene, da imata oba elaborata 17958 in 24738 določene prednosti in 
pomanjkljivosti ter kvalitete in obema podeli tretjo deljeno nagrado, podrobnejši 
razlogi bodo podani v zaključnem poročilu, 

 
5. seja, 2.6.2020 –ocenjevanje in odločitve  

1. komisija sklene, da se denarni sklad za tretjo nagrado razdeli enakovredno med 
elaborata 17958 in 24738, 

2. komisija sklene, da se druga nagrada podeli elaboratu 40801, 
3. komisija sklene, da se prva nagrada podeli elaboratu 23996, 

 
4. OK določi višine nagrad glede na natečajne pogoje in sicer: 

a. Prvo nagrado v višini 7.000,00€ podeli elaboratu 23996, 
b. Drugo nagrado v višini 5.000,00€ podeli elaboratu 40801, 
c. Tretjo enakovredno nagrado v višini vsak 1.500,00€ podeli elaboratoma 

17958 in 24738, 
5. Komisija sklene, da do 11.6.2020 napiše in uskladi končno poročilo ter ga na 

naslednji seji OK s podpisi potrdi in pristopi k identificiranju avtorjev ter pristopi k 
ugotavljanju sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev 

 
 
6. seja, 11.6.2020 – potrditev zaključnega poročila in drugi preizkus ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev  
OK pregleda in potrdi zaključno poročilo in pristopi k identificiranju avtorjev ter k ugotavljanju 
sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev. 
 
Skrbnik natečaja je v prisotnosti članov OK izvedel odpiranje kuvert (identifikacija 
natečajnikov, ugotavljanju sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev).  
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V tabeli so razvrščeni vsi elaborati glede na vrstni red prispelosti. 
 

št. šifra  AVTOR / SUBJEKT 

Vodja 
projekta 
avtor in 
vpisan v 
ZAPS

Sedež 
gospo. 
subjekta 

Avtor 
samo v 
eni 
skupini  

Izpolnjevanje 
nasprotja 
interesov 

1. 
23996 
 

Mihael Dešman, u.d.i.a. 0533 A 
Eva Fišer Berlot, u.d.i.a. 
Vlatka Ljubanović, u.d.i.a. 
Katarina Pirkmajer Dešman, 
u.d.i.a. 
Maja Cvelbar, abs.arh. 
Žiga Erjavec, abs.arh. 
Gregor Gašperšič, štud.arh. 
Matija Goljar, štud.arh. 
 
Dans arhitekti d.o.o.,  
Zornikova ulica 16, 1000 Ljubljana 
 

DA DA DA DA 

2. 
17958 
 

Radivoj Mohorič, m.i.a. 0573 A 
Urh Wiegele, m.i.a. 
Mladen Mavrović, štud.arh. 
Iza Šentjurc, štud.arh. 
Nina Friškovec, d.i.k.a. 
 
Sodelavci: 
doc. dr. Domen Kušar, u.d.i.a. 
Mitja Kopušar, u.d.i.g. 
 
Vebiro d.o.o. 
Stari trg 35, 3320 Velenje 
 

DA DA DA DA 

3. 
40801 
 

Gregor Trplan, u.d.i.a. 0895 A 
Mojca Gužič, u.d.i.a. 
 
Sodelavci: 
Anže Čuden, m.i.a. 
Sanja Daljavec, m.i.a. 
Vladimir Briški u.d.i.g. 
Marko Vrabec, u.d.i.s. 
Boštjan Vindšnurer, u.d.i.e. 
Marko Kastelic, u.d.i.e. 
Saša Galonja, u.d.i.a. 
 
Gužič Trplan arhitekti d.o.o. 
Ciril-Metodov trg 15, 
1000 Ljubljana 
 

DA DA DA DA 

4. 
24738 
 

Tomaž Krištof, u.d.i.a. A-1444 
Urška Turk, m.i.a. 
Špela Zore, u.d.i.a. 
Taja Dežman, m.i.a. 
 
Sodelavci: 
Bruno Dujić, u.d.i.g. 
Tomi Celarc, u.d.i.s. 
Saša Galonja, u.d.i.a. 
Aleš Drnovšek, u.d.i.e. 
Vladimir Avramovič, u.d.i.a. 
 
Studio Krištof arhitekti d.o.o., 
Praprotnikova 5, 1000 Ljubljana 

DA DA DA DA 
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Ugotovitve ocenjevalne komisije: 
 

 Od vseh prispelih natečajnih elaboratov so vsi elaborati ustrezni. 
 Od prispelih natečajnih elaboratov, so z vidika izpolnjevanja pogojev ustrezni   

vsi elaborati. 
 
 
Ocenjevalna komisija je sprejela naslednje sklepe o dodelitvi nagrad in odškodnin: 
 
Ocenjevalna je komisija skladno z natečajno razpisno dokumentacijo soglasno sprejela 
sklep, da se elaboratom podeli nagrade v skladu z natečajnimi pogoji, nenagrajenih 
natečajnih elaboratov ni zato se odškodnine ne podelijo.  
 
Tako so predvidene nagrade in odškodnine v naslednjih zneskih: 
 
1. NAGRADA 
Prvo nagrado v višini 7.000,00€ podeli elaboratu 23996 
Avtorji:  
Mihael Dešman, u.d.i.a. 0533 A 
Eva Fišer Berlot, u.d.i.a. 
Vlatka Ljubanović, u.d.i.a. 
Katarina Pirkmajer Dešman, u.d.i.a. 
Maja Cvelbar, abs.arh. 
Žiga Erjavec, abs.arh. 
Gregor Gašperšič, štud.arh. 
Matija Goljar, štud.arh. 
 
Dans arhitekti d.o.o.,  
Zornikova ulica 16, 1000 Ljubljana 
 
 
2. NAGRADA 
Drugo nagrado v višini 5.000,00€ podeli elaboratu 40801 
Avtorji:  
Gregor Trplan, u.d.i.a. 0895 A 
Mojca Gužič, u.d.i.a. 
 
Sodelavci: 
Anže Čuden, m.i.a. 
Sanja Daljavec, m.i.a. 
Vladimir Briški u.d.i.g. 
Marko Vrabec, u.d.i.s. 
Boštjan Vindšnurer, u.d.i.e. 
Marko Kastelic, u.d.i.e. 
Saša Galonja, u.d.i.a. 
 
Gužič Trplan arhitekti d.o.o. 
Ciril-Metodov trg 15, 
1000 Ljubljana 
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3. ENAKOVREDNA NAGRADA 
Tretjo nagrado v višini 1.500,00€ podeli elaboratu 17958 
Avtorji:  
Radivoj Mohorič, m.i.a. 0573 A 
Urh Wiegele, m.i.a. 
Mladen Mavrović, štud.arh. 
Iza Šentjurc, štud.arh. 
Nina Friškovec, d.i.k.a. 
 
Sodelavci: 
doc. dr. Domen Kušar, u.d.i.a. 
Mitja Kopušar, u.d.i.g. 
 
Vebiro d.o.o. 
Stari trg 35, 3320 Velenje 
 
 
3. ENAKOVREDNA NAGRADA 
Tretjo nagrado v višini 1.500,00€ podeli elaboratu 24738 
Avtorji:  
Tomaž Krištof, u.d.i.a. A-1444 
Urška Turk, m.i.a. 
Špela Zore, u.d.i.a. 
Taja Dežman, m.i.a. 
 
Sodelavci: 
Bruno Dujić, u.d.i.g. 
Tomi Celarc, u.d.i.s. 
Saša Galonja, u.d.i.a. 
Aleš Drnovšek, u.d.i.e. 
Vladimir Avramovič, u.d.i.a. 
 
Studio Krištof arhitekti d.o.o., Praprotnikova 5, 1000 Ljubljana 
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2. Poročilo o natečajnih elaboratih  
 
2.1. Merila za ocenjevanje iz natečajnih pogojev 
 
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, 
podanih v natečajnem gradivu. Ocenjevalna komisija elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh 
pogojev, ne bo ocenjevala.  
 
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, 
kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 5., pri čemer je vsebina 
navedena v padajoči pomembnosti (najpomembnejša točka 1. najmanj pomembna točka 8. 
(7.točka 84. člena ZJN-3)): 
 
1. Kakovost, funkcionalnost, fleksibilnost in izvirnost arhitekturnega izraza, 
2. kakovost urbanistične rešitve (urbanistična rešitev območja GR 67 CU, umestitev v širši 

kontekst, povezave s kontaktnimi območji, upoštevanje prostorskih aktov…), 
3. kakovost in racionalnost gradbenih konstrukcij stavbe,  
4. funkcionalna zasnova in kakovost prometne rešitve z navezavami na kontaktna območja, 
5. racionalnost zasnove, izvedbe in obratovanja ter vrednost investicije. 
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2.3. Poročilo in usmeritve za posamezne natečajne elaborate 
 

Natečajna rešitev: 23996  
 

 
 
Poročilo: 
Prva nagrada_ elaborat št. 23996 
 
Avtorji natečajne rešitve umestijo stavbo kulturnega centra neposredno ob garažno hišo. 
Pred stavbo smiselno oblikujejo glavni trg po celotni površini do Taborske ceste. Trg se rahlo 
dviguje od ceste proti kulturnemu centru in postane novi urbani pol v mestu, ki smiselno 
ustvarja, skupaj s stavbo kulturnega centra in občino, novi epicenter naselja. Na ta način 
avtorji zelo premišljeno prostorsko zaokrožijo prostor železniške in avtobusne postaje s 
stavbo občine, novim kulturnim centrom in poslovnim trikotnikom v jasno urbanistično 
potezo, ki generira prepoznavno silhueto mestnega središča, kar komisija prepozna kot 
smelo, a prostoru prilagojeno rešitev. 

Stavba kulturnega centra je zasnovana ikonično, s stavbnim volumnom, ki elegantno 
dopolnjuje urbanistično in arhitekturno podobo mesta. Stavba kulturnega centra odraža 
izviren arhitekturni izraz, ki  je členjen po vertikali. S svojo obliko se spretno pripne na glavni 
trg, v osrednjem delu se višinsko naveže na obstoječ gabarit garažne hiše in v zgornjem delu 
s poudarkom, v dialogu z občinsko stavbo, soustvarja silhueto kraja. Po mnenju komisije 
predlog ob upoštevanju prostorskih aktov, na ustrezen način uspešno urbanistično reši in 
označi zaokrožitev središča kraja, z ohranjanjem vseh prostorskih povezav s kontaktnimi 
območji. 

Trg in stavba kulturnega centra sta zasnovana soodvisno in celostno. Stavbni volumen je 
jasno členjen tudi programsko. V spodnjem delu so tehnični prostori in parkirišča, nad njim 
se vrstijo sklopi kulturnega programa, v zgornjem delu, v stolpu pa je urejena glasbena šola. 
Posamezni programski sklopi so zgoščeni in smiselno povezani. Komisija prepozna 
premišljenost tlorisa in funkcionalnih povezav, ki so zasnovane racionalno, brez predolgih 
horizontalnih komunikacij. Rešitev označuje jasnost prometnih povezav, dostopov, vhodov in 
komunikacijskih povezav znotraj stavbe. Racionalno je rešena tudi konstrukcijska zasnova 
stavbe. Avtorji v rešitvi premislijo možno prilagodljivost stavbe in faznost izgradnje. Komisija 
prepozna tudi prednosti rešitve zaradi izbire materialov, kjer je jasna namera o strokovni in 
racionalni obvladljivosti stavbe, tako v smislu gradbeno tehnične obvladljivosti in ekonomike 
med gradnjo kot tudi v času obratovanja. 

Oblikovanje stavbe izraža jasno arhitekturno misel, ki izraža karakterno močan in artikuliran 
ovoj iz fasadne opeke. Le ta odseva tako zgodovino kot tudi sodobnost. Njena tekstura in 
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členjenost pa dajeta fasadnemu ovoju globino in taktilnost. Aktivna fasadna opna po mnenju 
komisije spretno vzpostavlja povezavo med zunaj in znotraj, tako v vizualnem in klimatskem 
ter pomenskem smislu. Tudi v oblikovanju interjera je jasno izražen koncept trajnostne 
gradnje in ekološke optimizacije, saj je uporabljen pretežno les slovenskega izvora. 

Komisija pri elaboratu prepozna premišljeno namero vzpostaviti novo središče kraja s trgom 
in stavbo kulturnega centra. To nalogo avtorji izpeljejo kakovostno tako v zasnovi in 
oblikovanju tržne površine, prometni zasnovi, z glavnimi vhodi v stavbo, kot tudi v oblikovanju 
stavbnega volumna, ki s svojo členjenostjo vzpostavlja jasen odnos do sosednjih stavb, trga 
in javnega parterja ter v višino do silhuete mestnega središča.   
 
Po mnenju komisije rešitev spretno obvlada vse programske, funkcionalne in prezentacijske 
zahteve naloge ter s podanim predlogom vzpostavi urejeno središče kraja, z urejenim 
parkiranjem in dinamičnim javnim prostorom, ki bo služil kulturi, upravi, razvojnim in javnim 
vsebinam, ob tem pa tudi rekreaciji, bivanju, gostinstvu in sploh živahnemu javnemu 
življenju. 

Predlagani rešitvi zato komisija soglasno dodeli prvo nagrado. 
 

Priporočila ocenjevalne komisije pri nadaljnji obravnavi projekta: 
- premisliti možne programske menjave, tudi v smislu boljše aktivacije strešne površine na 
nivoju glasbene šole.  
- premisliti možnost umeščanja restavracije na nivo etaže s strešno teraso. 
- preveriti možnost izvedbe trga in stavbe v ločenih fazah, glede na investicijske zmožnosti 
investitorja. 
- premisliti oblikovanje in organizacijo vhodne avle v smislu bolj vabljivega in odprtega 
prostora s skulpturalnim stopniščem. 
- preveriti možnost preprojektiranja male dvorane z ravnim podom in preostanek prostora 
nameniti drugim vsebinam. 
- premisliti lokacijo peš vhoda iz trga v spodnjo etažo v smislu oblikovanja čim bolj enovite 
tržne površine. 
- predlagati bolj podrobno rešitev in oblikovanje zunanjih površin, tudi v navezavi s Taborsko 
cesto in Kolodvorsko ulico, ki bo peš cona. 
- preveri naj se ustreznost velikosti scenskega dvigala. 
- premisli naj se predlagana širša urbanistična zasnova območja, v skladu s konkretnimi 
željami in namerami investitorja.  
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Natečajna rešitev: 40801  

 
 
Poročilo: 
Druga nagrada _ elaborat št. 40801 
 
Avtorji so koncipirali prostorsko rešitev kulturnega centra kot večplastni prostorski poseg, ki 
se vpenja v degradirano območje in vzpostavlja sosledje različnih ambientov. Tako ustvarja 
interaktiven javni prostor v središču kraja. V urbanistični in arhitekturni kompoziciji gre za 
stopničasto členjen monolit, ki ga tvorijo transparentni, asimetrično zamaknjeni etažni 
volumni. 
 
Stavbni kompleks je v zasnovi trapezne tlorisne oblike, postavljen tik ob garažno hišo. V 
kletnih etažah so urejena parkirišča, kolesarnice, vsi dostopi za dostavo ter tehnični prostori. 
V pritličju (prva etaža) je zasnovan večji vhodni predprostor, povezan s trgom pred stavbo in 
osrednja večnamenska dvorana z vsemi pomožnimi prostori. Druga etaža se nad glavnim 
vhodom preko odprte galerije funkcionalno in vizualno povezuje s prvo. V njej je organiziran 
manjši bar, na nasprotni stani tlorisa so za volumnom glavne dvorane umeščeni upravni 
prostori. V tretji etaži je manjša večnamenska dvorana in ostale zahtevane dvorane, ki se 
lahko med seboj linearno povezujejo. Četrta in peta etaža sta namenjeni glasbeni šoli, v šesti 
etaži je urejena terasa in restavracija. 
 
Zunanja opna stavbe je zasnovana kot vizualno nevtralen 'white box', izdelan iz steklenih 
lamel različnih prosojnosti, ki omogočajo vizualno komunikacijo med zunanjostjo in 
notranjostjo. Fasadni ovoj lahko služi tudi kot 'projekcijsko platno' za informacije o tekočih 
dogodkih ali kot površina za aplikacijo elektronskih vizualnih umetnosti. 
 
Komisija je pri tej rešitvi prepoznala temeljno kvaliteto zlasti v igrivi kompoziciji stavbnega 
volumna, ki vnaša v prostor oblikovno inovacijo in kozmopolitansko merilo. Kreativno 
izoblikovano je tudi  prepletanje pritlične avle z višjimi etažami in zunanjim trgom. Rešitev 
izraža ambicioznost v zasnovi transparentnega ovoja in njegovi panoramskih orientaciji v vse 
smeri. Drzna je tudi njena izrazito ne-kontekstualna pojavnost v prostoru. 
 
Komisija pa je zadržana glede kompozicijske rešitve zahodne fasade, ki je po celotni ploskvi 
ostro odrezana in tvori masiven stavbni blok. Zadržana je tudi glede predlagane statične 
rešitve konzolnega zamikanja etažnih volumnov in tehnologije same fasadne opne ter s tem 
povezami tehničnimi in finančnim vprašanji (zagotavljanje energetske učinkovitosti, ustrezne 
akustike, senčenja, hlajenja itd.). Tlorisi višjih etaž (glasbena šola) imajo zasnovane dolge 
neprekinjen hodnike (tudi skupni hodniki za vhod v dvorano in do sanitarij), ki so vprašljivi 
tako iz funkcionalnega kot ambientalnega in akustičnega vidika (monotonija interierja). 
 
Predlagani rešitvi je komisija soglasno dodelila drugo nagrado. 
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Priporočila ocenjevalne komisije za nadaljnji razvoj projekta: 
- pre-projektirati dolge hodnike (izogibanje monotonih ambientov, zagotoviti osvetlitev z 
naravno svetlobo), 
- pre-projektirati monotono mrežno strukturo tlorisa v 4. nadstropju (učilnice glasbene šole) 
- izdelati detajlnejše tehnološke rešitve fasadne opne in upoštevati zahteve glede senčenja, 
akustike in vzdrževanja, 
- izdelati ustreznejše tehnološke rešitve konzolnega zamikanja etaž (toplotni mostovi, 
arhitekturni detajl celo stenske zasteklitve itd.), 
- preveriti statično vzdržnost predlaganih rešitev v prostorih z veliki razponi (3. nadstropje) 
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Natečajna rešitev: 24738  

 
 
Poročilo: 
Enakovredna deljena tretja nagrada_ elaborat št. 24738 
 
Prostorska rešitev Kulturnega centra ima ambicijo generirati razvoj novega središča mesta in 
hkrati tudi postati osrednji objekt identifikacije sodobnega mesta Grosuplje. Objekt je tako 
postavljen v območje, ki ima vse programske nastavke središča mesta: občino, sodišče, 
banko, železniško postajo, družbeni dom, knjižnico, vendar brez odprtih javnih površin, ki 
prostor dejansko označevali kot središče mesta. 
 
Pri tej programski oziroma načrtovalski zasnovi je komisija prepoznala kvaliteto in nov 
premislek v organizaciji prostora v naselju Grosuplje in sicer, da se programsko sorodne 
dejavnosti povezujejo v eni točki in sicer na trgu, ki je umeščen med Taborsko cesto in novim 
kulturnim centrom, kot geometrično pravilne oblike, ki ima ambicije po osredinjenju širšega 
prostora v navezavi z parkovnimi površinami, ki pa so z vidika funkcionalnosti že vprašljive. 
 
Kulturni center z glasbeno šolo je zasnovan kot enotna kompaktna stavba, romboidne oblike, 
ki sledi parcelnim linijam in se na zahodni strani z minimalnim odmikom približa garažni hiši. 
Fasada stavbe je zasnovana z poudarjenimi horizontalnimi pasovi valovitih oblik z vmesnimi 
vertikalnimi lamelami, kar predstavlja zanimiv strukturni pristop k oblikovanju ovoja stavbe. 
Vendar se ta inovativno zaključi s slepo in prazno fasado proti parkovnim površinam, ter tako 
stavba ne izraža interaktivnih razmerij med notranjimi in zunanjimi dejavniki. Komisija tako 
ocenjuje, da predlagana rešitev nima arhitekturnih ambicij, ki bi nadgrajevala kompozicijske 
elemente sosednjih stavb.  
 
V stavbi sta predvidena dva programska sklopa: kulturni center z dvema dvoranama in 
kulturnim inkubatorjem, ter glasbeno šolo z zgornjih dveh etažah. Komisija je bila zadržana 
do tlorisne zasnove, oziroma do programske zasnove vertikalnih jeder, ki bi z malenkostno 
drugačno zasnovo lahko bili proti utež osrednjega programskega jedra z dvoranami.  Ta 
pomanjkljivost se odraža za komisijo najbolj pomembnem prostoru – osrednjem vhodu v 
stavbo in tlorisni zasnovi servisnih prostorov. 
 
Predlagani rešitvi je komisija soglasno dodelila enakovredno deljeno tretjo nagrado. 
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Natečajna rešitev: 17958 

 
 
Poročilo: 
Enakovredna deljena tretja nagrada_ elaborat št. 17958 
 
Avtorji elaborata premišljeno, z urbanistično študijo oblikovanja volumna kulturnega centra, 
preverijo prostorske zmožnosti in potenciale obravnavane lokacije. Ugotovitve podkrepijo tudi 
z anketnim vprašalnikom. Stavbo kulturnega centra oblikujejo kot podolgovato lamelo, ki se v 
pritlični in kletni etaži razširi, kar komisija ocenjuje kot smelo odločitev. Glavni vhod v kulturni 
center je dvignjen za eno etažo, nad nivo uvoza v garažo. Prostor med cesto in kulturnim 
centrom se spušča z nivoja ceste na nivo uvoza v garažo, zgornji plato, ki je namenjen 
prireditvam, pa je dostopen preko stopnišča in klančin. Po mnenju komisije je zasnova 
zunanjih površin pred stavbo kulturnega centra nesmiselno členjena na manjše dele. Na ta 
način se izgubi jasnost in preglednost javnih površin ter ključna več uporabnost le teh. Prav 
tako je vprašljiva velikost prireditvene površine in mešanje avtomobila z drugimi uporabniki 
na območju t.i. mestnega trga. Izgubi se ideja enotnega odprtega večnamenskega javnega 
prostora, ki bi stavbo odprla in povezala v širši kontekst. 
 
Stavba kulturnega centra je programsko razdeljena na dva glavna sklopa, ki ju povezuje 
osrednja vertikalna komunikacija. Prostori kulturnega centra so umeščeni v nižjih etažah. 
Vhod v glavno dvorano se tudi nahaja v kleti, kar je po mnenju komisije manj ustrezna rešitev 
predvsem zaradi daljših dostopov in morebitnega križanja prometa z obiskovalci. Prostori 
glasbene šole se umeščeni v najvišje etaže in so orientirani obojestransko z vmesnim 
hodnikom, ki zaradi oblike stavbe žal pomeni ozke in podosvetljene komunikacije. 
 
Zunanja podoba stavbe je odsev notranjega programa in je oblikovno, konstrukcijsko in s 
končno obdelavo horizontalno členjena. Vzdolžni volumen stavbe deluje kot kulisa trgu in 
filter med prostori za ljudi in garažno hišo, kar komisija prepozna kot zelo smiselno in 
premišljeno potezo. Manj uspešno pa stavba izraža svoj karakter in pomen z oblikovanjem 
fasadne opne, ki ne odraža mestotvornosti stavbe kulturnega centra. V smislu prezentacije 
ustreznega arhitekturnega izraza vidi komisija pomanjkljivost tega elaborata, ki pa sicer 
izkazuje uspešen premislek v oblikovanju in umeščanju stavbnega volumna, kot tudi 
kakovost konstrukcijske zasnove in premislek o racionalnosti in trajnosti izvedbe, zato mu 
kljub pomanjkljivostim soglasno dodeli enakovredno deljeno tretjo nagrado. 
 
Predlagani rešitvi je komisija soglasno dodelila enakovredno deljeno tretjo nagrado. 
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RAZNO 
 
 
RAZSTAVA 
Po zaključku natečaja bo organizirana razstava natečajnih elaboratov na kateri bodo 
prikazani vsi elaborati. Ob vseh elaboratih, bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in 
konzultantov, tako kot so napisana v Prilogi, vloženi v kuverti "AVTOR". 

Razstava bo od 22.6.2020 do 6.7.2020 v prostorih Mestne knjižnice Grosuplje, 
Adamičeva ulica 15, 1290 Grosuplje.  

 
ZAKLJUČEK NATEČAJA IN VRAČANJE ELABORATOV 
Če zaradi ugovorov ali zahtevkov za revizijo pride do sprememb izida natečaja, ocenjevalna 
komisija zaključno poročilo dopolni z aneksom ali ugotovi, da natečaj ni uspel. Sprememba 
rezultata natečaja bo objavljena v istih sredstvih obveščanja, kot je bil objavljen razpis 
natečaja.  
 
Natečaj je zaključen, ko naročnik ugotovi, da so se zaključili vsi postopki v skladu z 
veljavnimi predpisi in razpisnimi pogoji natečaja, naročnik pa sprejme sklep o zaključku 
natečaja z zaključnim poročilom in priporočili ocenjevalne komisije.  
 
Nagrajene natečajne rešitve, ki jih bodo kandidati predložili v postopku javnega natečaja 
postanejo last naročnika. 
 
Natečajna dela, ki prejmejo nagrade, obdrži naročnik v celoti v enem izvodu. Ostalo 
dokumentacijo lahko kandidati, po zaključku natečaja, prevzamejo pri naročniku.  
 
 
POGAJANJA Z AVTORJI NAGRAJENIH ELABORATOV 
Pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije bo sklenil naročnik s prvo nagrajenim 
natečajnikom po postopku s pogajanji v skladu s točko b. četrtega odstavka 46. člen ZJN-3. 
Predmet pogajanj je: 

- cena izdelave projektne dokumentacije, 
- rok izdelave projektne dokumentacije. 

 



Podpisi tlanov ocenjevalne komisije k ZAKLJUCNEIAU POROCILU,
kiie bilo sprejeto na Sestiseji ocenjevalne komisiJe dne 11.6.2020

Podnisi fllan,ov oqenkvqlqe kgryisiie:

mag. Polona Filipi6,

/,
mag. Du5an Hodevar

ir

L
dr. Gregor Cok, ufliv.dipl ,inl.arh.

Miha Simoneie, univ.dipl,inZ.vod. in kom .inL.

+
Andrej Mlakar, univ.dipl .inl.arh,
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