
1

KATALOG TIPSKIH HIŠ 2019



2



3

Dragi bralci, stranke in prijatelji!

Deset let podjetja PRODOM BIRO je ustrezna priložnost, da o doseženem razmislimo 
iz bilančne strani. Resničen uspeh se skriva v samo enem vzroku: veliko dejavnikov 
se mora ujemati, da lahko na tako težavnem trgu, kot je projektiranje hiš, uspešno 
posluješ.

Tukaj je nekaj orisov:

Ko sem ustanavljal svoje podjetje, je bil moj kapital: praktične izkušnje, izobrazba in 
volja do trdega dela ter vizija podjetja. Zaključil sem pripravništvo za  projektanta, 
dokončal visoko šolo za gradbeništvo in bil zaposlen kot projektant nizkih in visokih 
gradenj in kasneje kot vodja gradbišča. Vedel sem kaj želim. Projektirati! Želel sem 
projektirati hiše visoke kakovosti, po zmernih cenah, s pravičnimi in zanesljivimi pogo-
ji, s strankinimi individualnimi predstavami in optimalnim svetovanjem pri vseh grad-
benih fazah (gradbeno dovoljenje, izvedba in nadzor).

Po desetih letih obstoja sestavlja naše podjetje zadostno število visoko sposobnih, 
motiviranih in kompetentnih delavcev, ki za Vas sprojektirajo Vašo sanjsko hišo. Naša 
ponudba obsega več kot 100 tipskih hiš. Dejansko pa podjetje PRODOM BIRO izdela 
dve tretjini hiš ekskluzivno in po individualnem okusu stranke. Veliko naših strank 
je postalo pravih prijateljev, tako, da je projektiranje hiše tudi za nas zelo čustven          
dogodek.

Tukaj bi se rad zahvalil vsem sodelavcem, ki v smislu naših skupnih predstav dan za 
dnem delajo nemogoče.

Predvsem pa hvala Vam strankam, da smo lahko za Vas projektirali. Tudi v prihodnje 
se želimo potruditi za Vas.

Mario Rukelj /direktor
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O podjetju
Dejavnost

Temeljna dejavnost podjetja PRODOM Biro d.o.o. je urejanje oz. izdelava ur-
banistične dokumentacije, projektiranje objektov visokih in nizkih gradenj ter 
izvajanje nadzora.

S področja visokih gradenj se ukvarjamo s celotno izdelavo projektov (arhitek-
tura, gradbene konstrukcije, elektro inštalacije z opremo, strojne inštalacije z 
opremo) za vse vrste objektov:

- zidane in montažne stanovanjske hiše
- večstanovanjski objekti (vrstne hiše, dvojčki, bloki...)
- počitniške hiše in vikendi
- poslovno stanovanjski objekti
- poslovni objekti
- gostinski objekti
- industrijski objekti (hale, skladišča...)
- kmetijski objekti (hlevi, silosi, lope za kmetijsko mehanizacijo...)
- športno rekreativni objekti (tenis igrišča, dvorane.)
- legalizacije vseh objektov.

Vsi projekti so lahko:

- idejni projekt (IP)
- idejna zasnova (IZP)
- projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)
- projekt za izvedbo (PZI)
- projekt izvedenih del (PID)

Storitev, ki vam jo ponujamo, je celovita, vi pa morate presoditi, če je za vas 
tudi         najugodnejša. Pri našem podjetju vam ponudimo celovito rešitev in za 
vas speljemo upravni postopek od samega začetka do gradbenega dovoljenja, 
tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja. Projektna dokumentacija, ki jo 
prejmete od nas, ima vse potrebne sestavne dele po Zakonu o graditvi objek-
tov.

Tipske
rešitve

Ker želimo biti čim bolj fleksibilni in 
prilagodljivi se lahko vsak tipski projekt

spreminja po Vaših željah in
potrebah!

Vrhunski
servis

Brezhibna organizacija, natančen potek 
izdelave dokumentacije in najvišja 

kakovost izdelanih projektov. Projektiranje  
z nami je enostavno preprosto.

1.000 zadovoljnih strank

Naše stranke imajo visoke cilje in zahteve 
glede stila in kvalitete življenja.

Naše poslanstvo je, da smo tem ciljem 
in zahtevam kos.
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Zakaj izbrati PRODOM Biro?

Preprosto zato, ker: Za vas prevzamemo vse nastale poti do upravnih organov             
potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja!

- Z nami privarčujete živce, čas in denar.
- Smo kompetenten in zanesljiv partner.
- Kratki časovni roki s pomočjo dobre organizacije.
- Imamo svoje projektante z dolgoletnimi izkušnjami.
- Strogi nadzor s pomočjo odlično šolane ekipe.
- Pogovori, oz. sestanki med projektantom in naročnikom že med projektiranjem.
- Izdelava projekta po dogovorjeni ceni.
- Individualno načrtovanje s pomočjo naših projektantov in urbanistov.
- Visoka kakovost bivanja s pomočjo premišljeno projektiranih vgrajenih materialov.
- Garancija predaje kompletne gradbene dokumentacije.

Vizija 
Naše stranke so ljudje, ki imajo visoke cilje in zahteve glede stila in kvalitete življenja. 
Naše poslanstvo je, da smo tem ciljem in zahtevam kos. Dan za dnem smo soočeni z 
mnogimi željami in vsak dan jih želimo dosledno uresničiti. Čeprav morda zveni preti-
rano, toda lahko se pohvalimo, da nam je do sedaj uspelo zadovoljiti še kako zahtevne 
želje naših strank. In na to smo zelo ponosni! 
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Temida
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Hiša Temida je popolnoma 
prilagojena za družinsko življen-
je v predmestju. S svojo zasnovo                                  
streza vsem potrebam družinskih 
članov za ugodno prebivanje 
prostega časa.
V hišo vstopimo pod nadstreškom 
za avtomobile, v sklopu katerega 
je tudi lopa, ki služi kot shram-
ba. Iz predprostora dostopamo 
do hodnika s stopniščem, utility 
sobe, kabineta in dnevno bivalne-
ga prostora s kuhinjo.
Čez stopnice se povzpnemo v 
nadstropje, kjer se nahata dve 
otroški sobi, spalnica s privatno 
garderobo, kopalnica in ločena 
toaleta.
Hiša s svojo razporeditvijo pros-
torov in večih zunanjih površin 
nudi perfektno razgibanost pros-
torov za vsako družino.

PRITLIČJE

Prostor  m2

Vetrolov 6.27
WC 1.63
Tehnični prostor 5.23
Dnevni prostor s kuhinjo      41.28

Skupaj: 54.41

TLORIS PRITLIČJA

TLORIS NADSTROPJA

NADSTROPJE

Prostor m2

Hodnik  4,10
Spalnica 15,32
Soba 1 11,28
Soba 2 11,30
Kopalnica 12,57

Skupaj: 54,57

Nadstrešek 36,00
Terasa 15,75

206

PS

TČ



Dvojček Atlas
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STANOVANJE 1 STANOVANJE 2

WC

KUHINJA

JEDILNICA

NADSTREŠEK 2PM

JEDILNICA

DNEVNI PROSTOR

TERASA

DNEVNI PROSTOR

KUHINJA

WC

TERASA

NADSTREŠEK 2PM

Dvojček Atlas sestavljata dve sta-
novanjski enoti. Vsaka enota je 
idealna za bivanje družin z velikim 
dvoriščem za objektom. 
Obe enoti imata nadstrešek za 
dva avtomobila in teraso, ki gleda 
proti ozeljenem dvorišču.
Preko pokritega vhodnega po-
desta vstopimo v predprostor iz 
katerega se dostopa do dnevne 
toalete, tehničnega prostora, 
stopnišča, ki vodi v nadstropje 
in dnevno bivalnega prostora s 
kuhinjo.
Preko stopnišča v nadstopju dos-
topamo do sdveh otroških sob, 
spalnice in kopalnice.
Vsaka bivalna enota obsega vse, 
kar družina potrebuje in fukn-
cionira neodvisno od druge. Tako 
je primerna za vsako družino, ki 
želi funkcionalen in lep dom.

SOBA 1

SOBA 3

SOBA 1

SOBA 2

KOPALNICA

SOBA 2

HODNIK

SOBA 3

HODNIK

KOPALNICA

STANOVANJE 1 STANOVANJE 2

TLORIS PRITLIČJA

TLORIS NADSTROPJA

PRITLIČJE

Prostor  m2

Vetrolov  6.27
WC   1.63
Tehnični prostor 5.23
Dnevni prostor s kuhinjo      41.28
  Skupaj: 54.41

NADSTROPJE

Prostor  m2

Hodnik  4,10
Spalnica  15,32 
Soba 1  11,28
Soba 2   11,30
Kopalnica  12,57
  Skupaj: 54,57

Nadstrešek  36,00
Terasa   15,75



Gaja
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Hiša Gaja je perfektna za suburbano življenje. Z moderno zasnovo, hkrati pa klasično obliko se poda v prav vsako 
okolje. Idealna je za primestno in mestno lokacijo, kjer so parcele navadno dolge in ozke.

Pritlična hiša obsega velike skupne prostore za udobno mestno življenje. Iz vhodne veže vstopimo naravnost v velik 
dnevni prostor s kuhinjo iz katerega vstopimo neposredno v spalnico in hodnik,ki vodi v otroško sobo, kopalnico, 
dnevne sanitarije in kabinet. Glavna spalnica ima svojo prostorno garderobo in kopalnico. Iz spalnice in dnevnega 
prostora je možen izhod na dvorišče, kjer lahko prebivalci uživajo v zasebnosti skriti pred hrupom in pogledi iz ulice.

Posebnost hiše je tudi višina prostora, saj dvokapna streha neposredno nad prostori omogoča povišanje stropov in 
tako hiša deluje še bolj prostorna.

Prostor     m2

Veža     4.00
Shramba    1.60
Dnevni prostor s kuhinjo  74.05
Hodnik     5.10
Soba      18.40
Kopalnica 1    4.40
WC     2.30
Kabinet     8.90
Kopalnica 2     7.85
Garderoba         8.00
Spalnica    24.80
   
    Skupaj:  159.40

TLORIS PRITLIČJA



Diona
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Hiša Diona se ponaša s prostornostjo modernega načina življen-
ja. Hiša s štirimi spalnicami in kopalnicami ponuja avtonomnost 
vsem svojim prebivalcem.

V pritličju izstopa dvoetažni dnevno bivalni prostor do katerega 
se dostopa skozi vstopno vežo in kuhinjo z jedilnico. V pritličju se 
nahaja tudi prva spalnica z lastno kopalnico in dnevna toaleta, 
prostor za utility in kabinet.

Preko stopnišča v dnevno bivalnem prostoru se povzpnemo v 
prvo nadstropje z odprto ložo, tremi spalnicami in dvema kopal-
nicama. Skozi hodnik se dostopa tudi na balkon preko katerega 
se dostopa do strešne terase s kaminom.

Adut hiše je prepletanje zunanjih in notranjih prostorov, velika 
prostornost in je kot takšna primerna za ljudi, ki imajo radi živijo 
ležerno in moderno.

PRITLIČJE

Prostor   m2

Veža 9.00
HodniK 11.55
Kuhinja z jedilnico        33.45
Dnevni prostor  37.70
Spalnica 1 15.30
Kopalnica 1 4.25
Kabinet  18.70
Kopalnica 2 5.30
WC   2.30
Utility  15.80
 Skupaj:153.35

NADSTROPJE

Prostor   m2

Hodnik s stopniščem 19.45
Loža   25.85
Spalnica 2  16.80
Kopalnica 2  8.60
Spalnica 3  15.35
Spalnica 4  33.40
Kopalnica 4  9.00
Balkon       29.85 
  Skupaj:  158.30

TERASA   53.30

TLORIS PRITLIČJA

TLORIS NADSTROPJA

TLORIS STREŠNE TERASE



Rea
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Prostorna in moderna hiša Rea je popolna hiša za razkošnejši stil življenja. Z velikimi prostori in moderno zasnovo je 
idealna hiša za novodobnega človeka.

V pritličju se izstopa velika kuhinja, jedilnica in dnevni prostor, ki jih ločuje odprto stopnišče s povezavo z zgornjim 
nadstropjem. Zraven velike pokrite terase hiša ponuja tudi zimski vrt za mrzle zimske mesece.

Nadstropje se ponaša z ločenim delom za otroke in starše, ki imajo zasebno kopalnico, garderobo, kabinet in balkon.

S prostornimi skupnimi sobami v pritličju in ločenimi individualnimi prostori v nadstropju je hiša Rea idealna za manj 
in bolj družabne z večjimi zunanjimi površinami za aktivnosti na prostem.

      PRITLIČJE

Prostor                           m2

Vetrolov                       6.30
Garderoba                   3.80
Utility                            3.50
WC                                3.00
Kuhinja z jedilnico     56.60
Dnevni prostor          45.70
Zimski vrt                   11.45

 Skupaj: 130.35

NADSTROPJE

Prostor                               m2 

Hodnik s stopniščem   23.60
Soba 1                           16.80
Soba 2                           16.80
Kopalnica 1                   18.20
Kopalnica 2                     7.30
Garderoba 1                   6.60
Garderoba 2                   8.70
Spalnica                        23.40
Balkon 1                          9.60
Balkon 2                        13.50
Kabinet                         13.40

   Skupaj: 157.90

TLORIS PRITLIČJA TLORIS NADSTROPJA



Aurora
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Pritlična hiša Avrora je prilagojena življenju v eni etaži, kjer je vse na dosegu roke. S kvalitetnimi 
zunanjimi prostori je popolna za uživanje na sončnih žarkih. 
V hišo vstopimo skozi pokrito ložo v vetrolov iz katerega vrata vodijo v dve vhodni veži. Ena služi 
kot predprostor za bivalni del hiše, druga pa vstop v garažo s tehničnimi prostori in kolesarnico. 
Hiša ima dve otroški sobi, veliko spalnico in kopalnico. Dodatna toaleta služi velikemu dnevnemu 
prostoru, ki obsega kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. 
Iz večih sob je možen izhod na prosto, kar omogoča občutek svobode in povezanosti z okoljem.

PRITLIČJE

Prostor m2

Vetrolov  6.34
Vhodna veža  6.57
Vhodna veža  3.20
Utility   1.82
Kolesarnica  4.73
Hodnik   12.00
Otroška soba 1  15.68
Kopalnica  9.72
Otroška soba 2  17.49
Spalnica  15.96
WC   4.55
Dnevni prostor  47.26
  Skupaj: 145.32

 
Loža   12.73
Garaža   41.57
Pokrita terasa  62.05

TLORIS PRITLIČJA



Vila Nona
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Prostorna klasična vila Nona nudi vso udobje za nadstandarden življenjski slog. Najraje v družbi oljk in borovcev toplega 
mediteranskega podnebja zagotavlja prestižno doživljanje življenja pravih Primorcev, z noto modernega. S kamnito fasado in 
klasičnimi elementi se bo vsekakor zlila z okolico.

Vila se ponaša z velikim dnevnim prostorom in jedilnico s prijetnim ambientom iz katerih je možen izhod na veliko stebričasto 
pokrito teraso, kuhinjo s shrambo, dvema spalnicama z lastno kopalnico in sanitarijami, ter večjim balkonom z izstopom iz 
spalnice v prvem nadstropju. Posebnost in adut te hiše je dvoetažen, svetel in prostoren dnevni prostor, na katerega gleda 
bralni kotiček na podestu v prvi etaži, kar omogoča občutek intimnosti in miru, hkrati pa ostaja odprt in povezan s celoto.

PRITLIČJE

Prostor   m2

Vetrolov 3.05
Dnevni prostor 53.65
Jedilnica 18.20
Kuhinja  10.20
Shramba 2.10
Kopalnica 5.00
WC  1.95
Garderoba 5.90
Spalnica 12.20
 Skupaj: 112.25

Loža  7.05
Pokrita terasa 41.85

MANSARDA

Bralni kotiček  7.40
Hodnik s stopniščem 10.15
Spalnica  12.05
Garderoba  1.85
WC   1.80
Kopalnica  8.05
  Skupaj: 41.30

Balkon   32.85

TLORIS PRITLIČJA TLORIS NADSTROPJA



Dvojček Ana
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Objekt Ana je dvojček, ki ga sestavljata dve stanovanjski 
enoti. Vsaka enota je idealna za bivanje družin z velikim 
dvoriščem za objektom. Pred obema vhodoma se nahaja 
nadstrešek za dva avtomobila.

Vsaka enota ima v pritličju bivalne ter tehnične prostore, 
v mansardi pa se nahajajo spalni prostori s kopalnico.

PRITLIČJE

Prostor   m2

Predprostor 5,65
WC 1,60
Utility 5,53
Kuhinja  10,43
Jedilnica 10,85
Dnevni prostor 15,31
 Skupaj: 49,37

MANSARDA

Prostor   m2

Hodnik s stopniščem 8,97
Spalnica 13,47
Soba 10,05
Soba  10,05
Kopalnica 7,72
 Skupaj: 50,26

TLORIS PRITLIČJA TLORIS NADSTROPJA



Francesca
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Hišo Francesco lahko po njeni zasnovi umestimo v primorsko pokrajino. Fasada je odeta v živahen ton 
oranžne barve, pritličje je delno obdelano s kamnom. Kontrast na fasadi pričarajo okna z zelenimi polkni.

V pritličju objekta se nahajajo bivalni prostori ter garaža s pripadajočim prostorom za hrambo stvari. 
Dnevni prostor in kuhinja se odpirata na zunanjo teraso. V nadstropju objekta sta dve otroški sobi, spalni-
ca, kopalnica ter dve terasi.

PRITLIČJE

Prostor   m2

Vhod 2,60
Hodnik 8,73
Toaleta 2,15
Dnevno bivalni prostor 31,54
Kuhinja z jedilnico 22,64
Shramba 1 3,19
Shramba 2 4,06
Garaža 29,94
 Skupaj: 104,85

NADSTROPJE

Hodnik 17,41
Spalnica 16,82
Soba 1 11,78
Soba 2 12,28
Kopalnica 6,68
Terasa 1 7,68
Terasa 2 6,95
 Skupaj: 79,60

TLORIS PRITLIČJA

TLORIS NADSTROPJA



Dvojček Stela
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Hiša Stela vam ponuja alternativen način 
gradnje s prihrankom pri gradbenih in 
energetskih stroških. Dvojček sestavlja-
ta 2 enodružinski hiši z ločenim vhodom 
ter zunanjim prostorom, s tem ponu-
ja zasebnost enostanovanjske stavbe. 
Neto tlorisna površina objekta znaša 
118,35 m2.

PRITLIČJE

Prostor   m2

Predsoba 5,80
WC 2,35
Strojnica 3,19
Delovna soba 9,23
Dnevno bivalni prostor 38,30
 Skupaj: 58,96

NADSTROPJE

Hodnik 4,36
Kopalnica 10,27
Spalnica 16,03
Soba 1 14,23
Soba 2 14,41
 Skupaj: 59,39

TLORIS PRITLIČJA

TLORIS NADSTROPJA



Petra
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Hiša Petra je zasnovana kot prijetna tradicionalna družinska hiša s 
klasično dvokapno streho naklona 45 stopinj. Pritličje zajema pred-
sobo, kopalnico, strojnico, delovno sobo ter velik dnevno bivalni 
prostor z izhodom na teraso, zraven kuhinje pa se nahaja še shram-
ba. V mansardi sta dve enako veliki otroški sobi, spalnica z gardero-
bo, wc ter kopalnica. Neto tlorisna površina objekta znaša 130,59 
m2.

PRITLIČJE

Prostor   m2

Predsoba 8,54
Kopalnica 4,32
Strojnica 1,84
Delovna soba 10,15
Dnevno bivalni prostor 38,54
Shramba 2,16
 Skupaj: 65,55

NADSTROPJE

Hodnik 9,71
Kopalnica 10,38
WC 1,74
Spalnica 12,26
Garderoba 8,71
Soba 1 11,12
Soba 2 11,12
 Skupaj: 65,04

TLORIS PRITLIČJA TLORIS NADSTROPJA



Lorena
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Hiša Lorena je zasnovana sodobno, v obliki kubusa z ravno streho. Fasada je odeta v bele in sive 
tone, s temnimi poudarki okrog okenskih odprtin v nadstropju.

Pritličje hiše je razdeljeno v dva dela. V vhodnem delu se nahaja predprostor iz katerega dosto-
pamo do servisnih prostorov in manjše garderobe. V drugem delu je kuhinja, jedilnica in dnevna 
soba ki so povezani v odprt prostor, iz katerega lahko prehajamo na zunanjo teraso. V nadstropju 
so tri otroške sobe, spalnica in dve kopalnici.

PRITLIČJE

Prostor   m2

Predsoba 5,34
Utility 6,07
Toaleta 2,25
Garderoba 2,25
Dnevna soba 24,10
Kabinet 5,58
Kuhinja z jedilnico        21,85
Shramba 3,98
 Skupaj: 71,42

NADSTROPJE

Hodnik 12,00
Kopalnica 6,89
Spalnica 13,59
Soba 1 12,28
Soba 2 12,59
Soba 3 14,93
Kopalnica 5,57
 Skupaj: 77,86

TLORIS PRITLIČJA

TLORIS NADSTROPJA



Taris
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Hiša Taris odlikuje moderna, drzno zasnovana zunanjosti. Ostre ravne linije omehčajo leseni 
detajli fasade.

V pritličju se nahajajo prostori za dnevno preživljanje časa. Kuhinja, jedilnica in dnevni prostor 
so povezani v skupen odprt prostor. Kuhinji pripada tudi manjša shramba. V pritličju sta še 
garaža ter kurilnica. Nadstropje je namenjeno počitku. Tukaj se nahaja manjša spalnica, ki pa 
ima dostop do velike terase, dve sobi in kopalnica.

PRITLIČJE

Prostor   m2

Hodnik 6,22
Dnevna soba z jedilnico 30,55
Kuhinja 8,78
Shramba  2,28
Kopalnica 3,47
Kurilnica 6,63
Garaža 20,13
 Skupaj: 78,06

NADSTROPJE

Hodnik 5,80
Garderoba 2,66
Spalnica 10,00
Soba  11,81
Kopalnica 4,11
Soba   10,43
Terasa 41,47
 Skupaj: 86,28

TLORIS PRITLIČJA

TLORIS NADSTROPJA



Tulip
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Hiša Tulip je zasnovana moderno z jasnimi linijami. V spodnji etaži se zraven odprtih in svetlih bivalnih 
prostorov iz katerih je mogoč dostop na zunanjo teraso nahaja tudi tehnični prostor, shramba in sanitarije.

V nadstropju se nahajata dve otroški sobi, kopalnica ter prostorna spalnica z lastno kopalnico.

PRITLIČJE

Prostor   m2

Predprostor 6,18
Tehnični prostor 6,77
Toaleta 1,96
Shramba  1,56
Hodnik 2,28
Kuhinja z jedilnico 22,90
Dnevni prostor 18,07
 Skupaj: 59,68

NADSTROPJE

Hodnik 4,76
Kopalnica 9,49
Spalnica 20,45
Soba  15,70
Soba 14,66
Kopalnica 6,50
 Skupaj: 71,56

TLORIS PRITLIČJA

TLORIS NADSTROPJA


