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PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
po potrebi dodaj vrstice

Polona Menzinger, mag. inž. arh.  ZAPS- 1977

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture

Petra Žiher Sok, univ. dipl. gosp. inž.  IZS G- 2143

2 Načrt s področja gradbeništva

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 
služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 
predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

Bojan Klinkon , univ. dipl. ing. el.  IZS E- 1112

3 Načrt s področja elektrotehnike
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PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture 45-PZI/2016- 0.1

2 Načrt s področja gradbeništva 45-PZI/2016- 2.1

2 Načrt s področja gradbeništva 45-PZI/2016- 2.2

3 Načrt s področja elektrotehnike 45-PZI/2016- 3

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza št. izkaza

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

glavni objekt Hala

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Hardek

številka katastrske občine 318

parc. št.
439/3, 465/1, 467, 468, 

469/2 in 470 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA, ki je sestavljen iz novogradenj: Boksno 

skladišče, hala A in nadstrešnica. 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

Boksi, oporni zid, nadstrešnica

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

parc. št.

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 

prijavo gradnje.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem

b) tlakovane odprte bivalne površine

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine

d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 

komunalna oskrba
lokacija priključitve k.o. parcelna št.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 

zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

Prostorske sestavine planskih aktov občine:

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 

4/2013)

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož 

(Uradni vestnik občine Ormož, št. 10/2013)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev zbirnega centra in odlagališča 

komunalnih odpadkov Dobrava (OPPN Dobrava) (Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/2018).

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

DRUGA MNENJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - STAVBA

439/3, 469/2, 470

Hardek

novogradnja - novozgrajen objekt

zahteven

NE NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

Pokriti prostor z ločilnimi betonskimi stenami za razvrščanje 

komunalnih odpadkov.

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

Hala imenovanje objekta

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - STAVBA

Boksno skladišče

439/3, 469/2, 470

Hardek

novogradnja - novozgrajen objekt

zahteven

NE

NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

kratek opis objekta Odprti prostor z ločilnimi betonskimi stenami oz. boksi za frakcije, namenjeni za ločevanje odpadkov.

vrsta gradnje

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

klasifikacija po CC-SI

najvišja višinska kota  (n. v.)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 3 - STAVBA

Oporni zid

468, 469/2, 470

Hardek

novogradnja - prizidava

manj zahteven

NE

NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

imenovanje objekta

kratek opis objekta Dozidava in zidanje opornega zidu za nadstrešnico.

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 4 - STAVBA

Nadstrešnica

468, 469/2, 470

Hardek

novogradnja - novozgrajen objekt

zahteven

NE

NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta Nadstrešnica nad obstoječimi in predvidenimi opornimi betonskimi stenami.

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 5 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

parcelna številka

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

Zazidana površina (m2)
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 6 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

klasifikacija po CC-SI

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna številka

katastrska občina

vrsta gradnje

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 7 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

kratek opis objekta

parcelna številka

katastrska občina

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 8 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna številka

katastrska občina

objekt z vplivi na okolje

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

klasifikacija po CC-SI

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 9 - 

Samo v PZI.

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

parcelna številka

katastrska občina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

klasifikacija po CC-SI

objekt z vplivi na okolje

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 10 - 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

objekt z vplivi na okolje

kratek opis objekta

parcelna številka

katastrska občina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

Zazidana površina (m2)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

klasifikacija po CC-SI

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
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5.TEHNIČNO POROČILO 
 
 
5.1 OPIS GRADNJE 
 
Na območju odlagališča Dobrava obstaja obstoječ Zbirni center Dobrava. V zbirnem centu se razvrščajo 
mešani komunalni odpadki, ločene frakcije, kosovni odpadki, odpadne nagrobne sveče, biološki odpadki, 
električna oprema itd. Skupna letna količina odpadkov presega 3.000 ton letno.  
 
V ta namen želi investitor Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2270 Ormož nadgraditi zbirni center Dobrava. 
 
Investitor bo izvedel novogradnjo objektov za ravnanje z odpadki. 
 
Predmet projekta je novogradnja bosknega skladišča z ločilnimi stenami (boksi), nadkriti prostor z ločilnimi 
stenami (hala), dodatna betonska stena in nadstrešnica.  
 
Investitor bo izvedel NADGRADNJO ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA. Objekti spadajo pod kategorijo 24203 
– Odlagališče odpadkov . 
 
Gradnja se bo izvajala fazno v času obratovanja Zbirnega centra Dobrava. 
 
5.2 URBANIZEM  
 
Obravnavani poseg je predviden na zemljiščih s parcelno št. 439/3, 465/1, 467, 468, 469/2 in 470 k.o. 
Hardek. 
 
Uvoz na obravnavana zemljišča je obstoječ in se s projektom ne spremeni. Uvoz poteka iz lokalne ceste s št. 
302021 ki poteka po parc. 690 k.o. Hardek. 
 
 
5.3 ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA 
 
V okviru projekta se izvede novogradnja objektov s katerimi bo investitor zagotovil potrebe že obstoječega 
Zbirnega centra Dobrava. 
 
BOKSNO SKLADIŠČE- BOKSI 
 

Odprti prostor z ločilnimi betonskimi stenami oz. boksi za frakcije bodo namenjeni za ločevanje 
odpadkov. Osnovni betonski zid bo armirano betonske izvedbe bruto dimenzij 0,30 m x 45,00 m z 
šestimi ločilnimi armirano betonskimi stenami bruto dimenzij 0,30 m x 9,70 m z medsebojno različnimi 
odmiki. Boksi bodo temeljili na pasovnih temeljih, ki so dimenzionirani po statičnem izračunu. Boksi bodo 
locirani SZ na predvidenih parcelah.  

 
POKRITI PROSTOR Z LOČILNIMI STENAMI – HALA 
 

Pokriti prostor z ločilnimi stenami oz. hala bo kovinske izvedbe. Predvidena hala bo pritlične izvedbe in 
bo bruto tlorisnih dimenzij 14,00 x 40,30 m. Hala bo temeljila na pasovnih temeljih, ki so dimenzionirani 
po statičnem izračunu. Streha objekta je predvidena kot enokapnica v naklonu 10°. Sleme objekta bo 
potekalo SZ-JV. Čelni in vzdolžni napušči niso predvideni. SV stran hale bo popolnoma zaprta. Prostor v 
hali bo deljen s armirano betonskimi stenami. Hala se bo uporabljala za razvrščanje komunalnih 
odpadkov. Hala se ne bo priključila na vodovodno, elektro in fekalno kanalizacijsko omrežje. 

 
OPORNI ZID – BETONSKA STENA 

Na predvidenih parcelah so že izvedeni oporni zidovi. Dodatno se bo delno dozidala delno pa izvedla 
nova betonska stena oz. oporni zid s katerim bomo zagotovili dodatni prostor  za dva kosovna 
kontejnerja velikosti 40,0 m3. Stena bo armirano betonske izvedbe debeline 30,0 cm. Temelji so 
predvideni kot armirano-betonski pasovni temelji. Temelji bodo izvedeni po statičnem izračunu. 
Predvideni oporni zid bo maksimalne višine cca. 277,0 cm.  
 

NADSTREŠNICA 
Nad obstoječimi in predvidenimi opornimi betonskimi stenami ter točkovnimi temelji se bo izvedla 
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nadstrešnica. Del nadstrešnice bo dvokapna streha v naklonu 10,2°, sleme bo potekalo SZ-JV. Ostali del 
nadstrešnice bo enokapnica v naklonu 10,2°, sleme bo prav tako potekalo SZ-JV. Nadstrešnica bo 
jeklene izvedbe temeljila bo delno na točkovnih delno na pasovnih temeljih, kateri bodo izvedeni po 
statičnem izračunu.  
 

 
 
5.4  OPIS KONSTRUKCIJE: 
 
BOKSNO SKLADIŠČE – BOKSI 

Temeljenje  
 Temelji  osnovnega zidu in ločilnih sten so zasnovani kot armirano betonski pasovni temelji in se 

bodo izvedli po statičnem izračunu.  
 Pred temeljenjem obvezno upoštevati geotehničino mnenje. Izkope mora pred betoniranjem 

obvezno pregledati geomehanik, sicer ne odgovarjamo za stabilnost objekta. 
 

Zidovi, stebri, vezi 
 Zunanji zidovi bodo armirano betonske izvedbe višine 5,00 m nad koto terena. 
 Notranji zidovi – ločilne stene bodo armirano betonske izvedbe višine 5,00 m nad koto terena. 

 
Talne konstrukcije 

 Finalni tlak je asfalt položen na utrjen gramoz. 
 

Ureditev okolja 
 Ureditev ožjega okolja okrog projektiranega objekta je prikazano v ureditveni situaciji (vhod s 

ceste, vhod v objekt, dovoz, itd.). 
 Izvedbeni načrt ureditve okolja ni sestavni del te dokumentacije, za zunanjo ureditev je potrebno 

izdelati posebni načrt ureditve okolja ali načrt zunanje ureditve. 
 
POKRITI PROSTOR Z LOČILNIMI STENAMI - HALA 

Temeljenje  
 Temelji  hale so zasnovani kot armirano betonski pasovni temelji in se bodo izvedli po statičnem 

izračunu.  
 Pred temeljenjem obvezno upoštevati geotehnično mnenje. Izkope mora pred betoniranjem 

obvezno pregledati geomehanik, sicer ne odgovarjamo za stabilnost objekta. 
 

Zidovi, stebri, vezi 
 Zunanji zidovi bodo armirano betonske izvedbe višine 5,00 m nad koto terena. 
 Notranji zidovi – ločilne stene bodo armirano betonske izvedbe višine 5,00 m nad koto terena. 
 Na AB zidove se bodo montirali jekleni stebri. 
 Na AB zidove izpostavljene fizičnim poškodbam se vgradijo zaščitni kotniki 100/100 mm do 

višine 4,00 m nad koto terena. 
 

Talne konstrukcije 
 Finalni tlak je glajeni beton debeline 20,00 cm kateri se položi na utrjeni gramoz debeline 50,00 

cm 
 

Konstrukcija strehe 
 Streha je predvidena kot enokapnica z jekleno podkonstrukcijo z naklonom 10°.  
 Sleme hale poteka vzporedno z daljšo stranico v smeri SZ – JV. 
 Kritina bo trapezna pločevina s protikondezno toplotno izolacijo, z linijskim snegolovom v dveh 

vrstah .  
 

Fasada  
 Del fasade, do višine 5,00 m bo viden beton ostalo bo trapezna pločevina. 
 Trapezna pločevina bo montirana na jekleno konstrukcijo. 

 
Stavbno pohištvo  

 Vrata bodo kovinska, dvokrilna, mrežasta s kovinsko podkonstrukcijo. 
 Dostopna lestev za streho bo kovinska pritrjena na podkonstrukcijo. 

 
Ureditev okolja 
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 Ureditev ožjega okolja okrog projektiranega objekta je prikazano v ureditveni situaciji (vhod s 
ceste, vhod v objekt, dovoz, itd.). 

 Izvedbeni načrt ureditve okolja ni sestavni del te dokumentacije, za zunanjo ureditev je potrebno 
izdelati posebni načrt ureditve okolja ali načrt zunanje ureditve. 

 
OPORNI ZID – BETONSKA STENA 

Temeljenje  
 Temelji  osnovnega zidu so zasnovani kot armirano betonski pasovni temelji in se bodo izvedli 

po statičnem izračunu.  
 Pred temeljenjem obvezno upoštevati geotehničino mnenje. Izkope mora pred betoniranjem 

obvezno pregledati geomehanik, sicer ne odgovarjamo za stabilnost objekta. 
 

Zidovi, stebri, vezi 
 Dozidava obstoječega betonskega zidu bo armirano betonske izvedbe bruto dimenzij 0,3 m 

x 18,27 m z krakom 0,3 m x  1,77 m ter višine 2,57 m nad koto terena. 
 Novi betonski zid bo armirano betonske izvedbe bruto dimenzij 0,3 m x 32,59 m kateri bo 

višine 1,0 m nad koto terena. 
 

Talne konstrukcije 
 Finalni tlak je asfalt položen na utrjen gramoz. 

 
 

Ureditev okolja 
 Ureditev ožjega okolja okrog projektiranega objekta je prikazano v ureditveni situaciji (vhod s 

ceste, vhod v objekt, dovoz, itd.). 
 Izvedbeni načrt ureditve okolja ni sestavni del te dokumentacije, za zunanjo ureditev je potrebno 

izdelati posebni načrt ureditve okolja ali načrt zunanje ureditve. 
 
 

NADSTREŠNICA 
Temeljenje  

 Temelji  nadstrešnice so zasnovani delno kot armirano betonski pasovni temelji delno kot 
točkovni temelji in se bodo izvedli po statičnem izračunu.  

 Pred temeljenjem obvezno upoštevati geotehnično mnenje. Izkope mora pred betoniranjem 
obvezno pregledati geomehanik, sicer ne odgovarjamo za stabilnost objekta. 

 
Talne konstrukcije 

 Finalni tlak je obstoječ, delno se izvede nov. 
 Novi finalni tlak bo asfalt položen na utrjeni gramoz. 

 
Konstrukcija strehe 

 Del nadstrešnice bo pokrivala  dvokapna streha z naklonom 10,2° del strehe pa enokapnica v 
naklonu 10,2°.  

 Obe slemeni nadstrešnice bosta potekali v smeri SZ – JV. 
 Podkonstrukcijo bo jeklena  s kritino katera bo trapezna pločevina s protikondezno toplotno 

izolacijo.  
 

Fasada  
 Del fasade bo trapezna pločevina. 
 Trapezna pločevina bo montirana na jekleno podkonstrukcijo. 

 
Ureditev okolja 

 Ureditev ožjega okolja okrog projektiranega objekta je prikazano v ureditveni situaciji (vhod s 
ceste, vhod v objekt, dovoz, itd.). 

 Izvedbeni načrt ureditve okolja ni sestavni del te dokumentacije, za zunanjo ureditev je potrebno 
izdelati posebni načrt ureditve okolja ali načrt zunanje ureditve. 
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5.5  OPIS INŠTALACIJ 
 
5.5.1 NAČRTI  ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME  
 

 Načrt električnih inštalacij in električne opreme je  obdelan v posebni mapi. 
 
Napajanje zbirnega centra je že izvedeno. Za potrebe novih porabnikov ni potrebno spreminjati dovoda in 
meritev.   
 
Za potrebe novih objektov niso potrebni novi elektroenergetski ali TK priključki. 
 
Na parcelah kjer, so predvidena novogradnja objektov s katerimi bo investitor zagotovil potrebe že 
obstoječega Zbirnega centra Dobrava. Prestavitev trase obstoječega daljnovoda zaradi prostorske omejitve 
ni možna, saj bi s tem onemogočili predvidene novogradnje. Zato je potrebno pred izgradnjo objektov 
navedeni SN DV 20 kV Tomaž (d-421) skablirat. Obstoječi odsek daljnovoda se v celoti demontira, odstrani 
se tudi obstoječi drog. 
 

 Telefon: 
Nobena od predvidenih novogradenj se ne bo priključila na telekomunikacijsko omrežje. 
 

  
5.5.2 NAČRTI STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME  
 

 Strojne inštalacije:  
Nobena od predvidenih gradenj ne vsebuje strojne inštalacije. 
 

 Ogrevanje:  
Nobena od predvidenih novogradenj ne bo ogrevana. 
 
5.5.3 NAČRTI VODOVODA IN KANALIZACIJE 
 

 Vodovod:  
Nobena od predvidenih novogradenj se ne bo priključila na vodovodno omrežje. 
 

 
Kanalizacija:  

 
 Fekalna kanalizacija:  

Nobena od predvidenih novogradenj se ne bo priključila na fekalno omrežje omrežje. 
 

 Padavinska kanalizacija:  
 

Za odvodnjavanje padavinskih vod novih utrjenih površin se na platoju izvedejo novi točkovni požiralniki, 
kateri se priključijo preko novega revizijskega jaška na obstoječo padavinsko kanalizacijo. Padavinska 
kanalizacija bo iz PVC cevi, cevi se bodo polagale pod povoznimi in utrjenimi površinami, obbetonirane in 
položene na betonsko posteljico. Vsi kanalizacijski jaški bodo  opremljeni z LŽ kanalizacijskimi pokrovi Ø 
600mm in nosilnosti 400kN. Nosilnost 400kN je zaradi povoznih površin. Točkovni požiralniki bodo v 
betonski izvedbi profila Ø400mm in globini 1,0 ali 2,0 m. Opremljeni bodo z LŽ rešetko dimenzij 400mm x 
400mm nosilnosti 400kN. 
 

Čiste padavinske vode iz strehe hale in nadstrešnice se bodo preko novih peskolovov  priključile na 
obstoječo padavinsko kanalizacijo. 
 

Za obstoječim lovilcem olj se izvede novi jašek 100/100cm za vgraditev tripotnega ventila. Iz jaška bo 
voda speljana po PVC cevi 150 do podzemnega zbiralnika požarne vode, višek vode iz zbiralnika bo odtekel 
nazaj v padavinsko kanalizacijo. Zbiralnik je tipske izvedbe kapacitete 20000l (npr. ROTO). Vgradnja 
zbiralnika naj poteka po navodilih dobavitelja zbiralnika. 

 
V času gradnje bo investitor zagotovil vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, 

da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 
tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. bo v primeru nezgod zagotovil takojšnje ukrepanje za to 
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usposabljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih snovi bodo 
zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke. 

 
Po končani gradnji bodo odstranjene vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse začasne 

deponije. Vse z gradnjo prizadete površine bodo krajinsko ustrezno urejene. 
 

Vsa kanalizacija je predvidena iz PVC cevi ustreznih premerov, temenske togosti SN8. Pod povoznimi 
površinami je komplet obbetonirana. 
 

Revizijski jaški so predvideni v PE ali betonski izvedbi dimenzij  in  80cm.  

Na padavinski kanalizaciji priporočamo vgradnjo okroglih pokrovov Ø 600mm, nosilnosti 400kN. 
 

Za zasip kanalizacije in utrjevanje gradbene jame veljajo določila SIST EN 1610. Stopnja zgoščenosti je 
97% standardnega Proctorja. Tako zbit material uporabimo za pripravo posteljice, podbijanje cevi ob bokih in 
do višine 30cm nad temenom cevi. Material iz izkopa se za dokončni zasip uporabi le, če v celoti ustreza 
zahtevam po projektu in zahtevam geomehanika, se da utrditi in ne vsebuje materialov, škodljivih za cevi. 

 
 
5.5.4 POŽARNA VARNOST 
 
Dovoz do objekta za interventna vozila je zagotovljen. 
Področje objekta je pokrito z zunanjim hidrantnim omrežjem. 
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5.6 PODATKI O VELIKOSTI IN ZMOGLJIVOSTI: 
 
Izračun indikatorjev površine stavb po slovenskem standardu SIST ISO 9836, ki določa definicije in pravila 
izračunavanja površine in prostornine stavb.  
 
BOKSNO SKLADIŠČE – BOKSI 

INDIKATOR 
 

SKUPAJ 

5.1.2   Zazidalna površina  30,96 m2 

5.1.3   Bruto tlorisna površina (5.1.5 + 5.1.6)       450,00 m2 

5.1.5   Neto tlorisna površina 
           (5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.9)  

 
419,04 m2 

5.1.7   Uporabna površina       419,04 m2 

5.2.2   Bruto prostornina stavbe 2250,00 m3  

 
POKRITI PROSTO Z LOČILNIMI STENAMI - HALA 

INDIKATOR 
 

SKUPAJ 

5.1.2   Zazidalna površina  564,20 m2 

5.1.3   Bruto tlorisna površina (5.1.5 + 5.1.6)       564,20 m2 

5.1.5   Neto tlorisna površina 
           (5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.9)  

 
523,21 m2 

5.1.7   Uporabna površina       523,21 m2 

5.2.2   Bruto prostornina stavbe 3768,86 m3  

 
OPORNI ZID – BETONSKA STENA 

INDIKATOR 
 

SKUPAJ 

5.1.2   Zazidalna površina  19,19 m2 

5.1.3   Bruto tlorisna površina (5.1.5 + 5.1.6)       19,19 m2 

5.1.5   Neto tlorisna površina 
           (5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.9)  

 
- 

5.1.7   Uporabna površina - 

5.2.2   Bruto prostornina stavbe       19,19 m2 

 
NADSTREŠNICA 

INDIKATOR 
 

SKUPAJ 

5.1.2   Zazidalna površina  38,16 m2 

5.1.3   Bruto tlorisna površina (5.1.5 + 5.1.6)       446,77 m2 

5.1.5   Neto tlorisna površina 
           (5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.9)  

 
408,61 m2 

5.2.2   Bruto prostornina stavbe 4658,85 m3  
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA
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PZIvrsta projekta:
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odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

BOKSI    -     TLORIS TEMELJEV

S

absolutna kota: K.P.= 226,20 = ± 0,00 = kota asfalta

Opombe:

LEGENDA:

Armirani beton

- Temeljenje AB sten objekta se izvede s pasovnim temeljem debeline 40 cm, izveden na tamponskem nasutju debeline

  45 cm in zbitosti najmanj 80 MPa .

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

- Mere preveriti na kraju samem!
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objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143
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BOKSI    -     TLORIS PRITLIČJA

ID IME TLAK
POVRŠINA

P 01

PREGLED NETO KVADRATURE

Prostor za gradbene

odpadke

Asfalt

102,33 m²

P 02 Prostor za Asfalt 64,99 m²

P 03 Prostor za gume Asfalt 84,39 m²

P 04 Prostor za sveče Asfalt 123,19 m²

P 05 Prostor za steklo Asfalt 44,13 m²

437,03 m²

S

HZA- Hladilno zamrzovalni aparati

VGA- Veliki gospodinjski aparati

LEGENDA:

Armirani beton

absolutna kota: K.P.= 226,20 = ± 0,00 = kota asfalta

Opombe:

- Temeljenje AB sten objekta se izvede s pasovnim temeljem debeline 40 cm, izveden na tamponskem nasutju debeline

  45 cm in zbitosti najmanj 80 MPa .

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

- Mere preveriti na kraju samem!
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977
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risba št.:

BOKSI    -     PREREZ A - A in B - B

1 / TLAK

- BITUDROBIR 8,0 cm

- UTRJENI GRAMOZ

HZA- Hladilno zamrzovalni aparati

VGA- Veliki gospodinjski aparati

LEGENDA:

Zemljina

absolutna kota: K.P.= 226,20 = ± 0,00 = kota asfalta

Opombe:

- Temeljenje AB sten objekta se izvede s pasovnim temeljem debeline 40 cm, izveden na tamponskem nasutju debeline

  45 cm in zbitosti najmanj 80 MPa .

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

- Mere preveriti na kraju samem!

Gramoz

Armirani beton

Asfaltbeton

50,0 cm

2 / BETONSKI ZID

- ARMIRANI BETON 30,0 cm

PREREZ A - A

M 1:50

PREREZ B - B

M 1:50

- ASFALTBETON 4,0 cm

Bitudrobir
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

BOKSI    -     FASADE

absolutna kota: K.P.= 226,20 = ± 0,00 = kota asfalta

Opombe:

- Mere preveriti na kraju samem!

POGLED SEVEROZAHOD

POGLED SEVEROVZHOD

POGLED JUGOZAHOD
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

HALA   -   TLORIS TEMELJEV

S

LEGENDA:

Armirani beton

absolutna kota: K.P.= 226,40 = ± 0,00 = kota asfalta

Opombe:

- Izvede se talna plošča debeline 20cm, izvedena na tamponskem nasutju debeline 50 cm in zbitosti najmanj 80 MPa .

- Temeljenje hale se izvede s pasovnimi temelji.

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

- Pred izvedbo temeljne plošče je potrebno izvesti vse kanalizacijske in inštalacijske vode. Glej projekt zunanje ureditve

  in elektrotehnike.

- Mere preveriti na kraju samem!

Petra Žher Sok, u.d.g.i.  IZS G-2143



M 1:50

investitor:

02

Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žher Sok, u.d.g.i.  IZS G-2143

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

HALA   -   TLORIS PRITLIČJA

ID IME TLAK
POVRŠINA

PREGLED NETO KVADRATURE

P 01 Hala Glajeni beton 524,36 m²

S

LEGENDA:

Armirani beton

absolutna kota: K.P.= 226,40 = ± 0,00 = kota asfalta

Opombe:

524,36 m²

- Izvede se talna plošča debeline 20cm, izvedena na tamponskem nasutju debeline 50 cm in zbitosti najmanj 80 MPa .

- Temeljenje hale se izvede s pasovnimi temelji.

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

- Pred izvedbo temeljne plošče je potrebno izvesti vse kanalizacijske in inštalacijske vode. Glej projekt zunanje ureditve

  in elektrotehnike.

- Mere preveriti na kraju samem!
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

HALA   -   TLORIS OSTREŠJA

S

absolutna kota: K.P.= 226,40 = ± 0,00 = kota asfalta

Petra Žiher Sok, u.d.g.i.  IZS G-2143

Opombe:

- Linijski snegolov se izvede v dveh vrstah po strešini, po navodilih izvajalca.

- Podkonstrukcijo strehe izvesti po smernicah proizvajalca.

- Mere preveriti na kraju samem!
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

HALA   -   TLORIS STREHE

S

absolutna kota: K.P.= 226,40 = ± 0,00 = kota asfalta

Opombe:

- Linijski snegolov se izvede v dveh vrstah po strešini, po navodilih izvajalca.

- Podkonstrukcijo strehe izvesti po smernicah proizvajalca.

- Mere preveriti na kraju samem!

Petra Žiher Sok, u.d.g.i.  IZS G-2143
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

HALA   -    PREREZ A - A in B - B

1 / TLAK

- GLAJENI BETON 20,0 cm

- UTRJENI GRAMOZ

LEGENDA:

absolutna kota: K.P.= 226,40 = ± 0,00 = kota asfalta

Opombe:

50,0 cm

2 / BETONSKI ZID

- ARMIRANI BETON 30,0 cm

PREREZ A - A

M 1:50

PREREZ B - B

M 1:50

- Izvede se talna plošča debeline 20cm, izvedena na tamponskem nasutju debeline 50 cm in zbitosti najmanj 80 MPa .

- Temeljenje hale se izvede s pasovnimi temelji .

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

- Pred izvedbo temeljne plošče je potrebno izvesti vse kanalizacijske in inštalacijske vode. Glej projekt zunanje ureditve

  in elektrotehnike.

-Linijski snegolov izvesti po navodilih dobavitelja.

-Podkonstrukcijo strehe izvesti po smernicah proizvajalca.

- Mere preveriti na kraju samem!

Petra Žher Sok, u.d.g.i.  IZS G-2143

3 /  STENA

Zemljina

Gramoz

Armirani beton

Asfaltbeton

Bitudrobir

4 / STREHA

- TRAPEZNA PLOČEVINA  5,0 cm

- NOSILNA KONSTRUKCIJA

_

- NOSILNA KONSTRUKCIJA

_

- TRAPEZNA PLOČEVINA  5,0 cm
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

HALA   -   FASADE

absolutna kota: K.P.= 226,40 = ± 0,00 = kota asfalta

POGLED SEVEROVZHOD

POGLED JUGOZAHOD

POGLED SEVEROZAHOD

POGLED JUGOVZHOD

Petra Žiher Sok, u.d.g.i.  IZS G-2143
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. G-2143

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

NADSTREŠNICA   -   TLORIS TEMELJEV

S

LEGENDA:

Armirani beton

absolutna kota: K.P.= 224,78 = ± 0,00 = kota asfalta

Opombe:

-Temeljenje nadstrešnice se izvede delno z opornim zidom delno pa s točkovnimi temelji.

-Temeljenje opornega zidu se izvede s pasovnim temeljem po statišnem izračunu.

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

- Pasovni temelji in betonski zid se v območju obstoječega opornega zida prilagodijo obstoječemu stanju.

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta.

- Mere preveriti na kraju samem!

Obstoječi pasovni temelj

Obstoječi AB zid
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. G-2143

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

NADSTREŠNICA   -   TLORIS PRITLIČJA

S

absolutna kota: K.P.= 224,78 = ± 0,00 = kota asfalta

LEGENDA:

Armirani beton

Obstoječi AB zid

Opombe:

-Temeljenje nadstrešnice se izvede delno z opornim zidom delno pa s točkovnimi temelji.

-Temeljenje opornega zidu se izvede s pasovnim temeljem po statišnem izračunu.

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

- Pasovni temelji in betonski zid se v območju obstoječega opornega zida prilagodijo obstoječemu stanju.

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta.

- Mere preveriti na kraju samem!
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. G-2143

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

NADSTREŠNICA   -   TLORIS OSTREŠJA

S

absolutna kota: K.P.= 224,78 = ± 0,00 = kota asfalta

Opombe:

-Temeljenje nadstrešnice se izvede s točkovnimi temelji.

-Temelji se v območju obstoječega opornega zida prilagodijo obstoječemu stanju.

-Temeljenje opornega zidu se izvede s pasovnim temeljem po statišnem izračunu.

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

-Linijski snegolov izvesti po navodilih dobavitelja.

-Podkonstrukcijo strehe izvesti po smernicah proizvajalca.

- Mere preveriti na kraju samem!
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. G-2143

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

NADSTREŠNICA   -   TLORIS STREHE

S

absolutna kota: K.P.= 224,78 = ± 0,00 = kota asfalta

Opombe:

-Temeljenje nadstrešnice se izvede s točkovnimi temelji.

-Temelji se v območju obstoječega opornega zida prilagodijo obstoječemu stanju.

-Temeljenje opornega zidu se izvede s pasovnim temeljem po statišnem izračunu.

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

-Linijski snegolov izvesti po navodilih dobavitelja.

-Podkonstrukcijo strehe izvesti po smernicah proizvajalca.

- Mere preveriti na kraju samem!
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. G-2143

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

PREREZ A - A

absolutna kota: K.P.= 224,78 = ± 0,00 = kota asfalta

2 / OBSTOJEČI BETONSKI ZID

- ARMIRANI BETON 30,0 cm

LEGENDA:

Zemljina

Gramoz

Armirani beton

Asfalt

Obstoječi pasovni temelj in AB zid

4 /  STENA

5 / STREHA

- TRAPEZNA PLOČEVINA  5,0 cm

- NOSILNA KONSTRUKCIJA

_

- NOSILNA KONSTRUKCIJA

_

- TRAPEZNA PLOČEVINA  5,0 cm

3/ BETONSKI ZID

- ARMIRANI BETON 40,0 cm

1 / TLAK

- BITUDROBIR 8,0 cm

- UTRJENI GRAMOZ
50,0 cm

- ASFALTBETON 4,0 cm

Opombe:

-Temeljenje nadstrešnice se izvede delno z opornim zidom delno pa s točkovnimi temelji.

-Temeljenje opornega zidu se izvede s pasovnim temeljem po statišnem izračunu.

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

- Pasovni temelji in betonski zid se v območju obstoječega opornega zida prilagodijo obstoječemu stanju.

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta.

-Linijski snegolov izvesti po navodilih dobavitelja.

-Podkonstrukcijo strehe izvesti po smernicah proizvajalca.

- Mere preveriti na kraju samem!
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. G-2143

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

PREREZ  B - B

LEGENDA:

Zemljina

absolutna kota: K.P.= 224,78 = ± 0,00 = kota asfalta

Gramoz

Armirani beton

Asfalt

Obstoječi pasovni temelj in AB zid

3 /  STENA

4 / STREHA

- TRAPEZNA PLOČEVINA  5,0 cm

- NOSILNA KONSTRUKCIJA

_

- NOSILNA KONSTRUKCIJA

_

- TRAPEZNA PLOČEVINA  5,0 cm

2 / OBSTOJEČI BETONSKI ZID

- ARMIRANI BETON 30,0 cm

1 / TLAK

- BITUDROBIR 8,0 cm

- UTRJENI GRAMOZ 50,0 cm

- ASFALTBETON 4,0 cm

Opombe:

-Temeljenje nadstrešnice se izvede delno z opornim zidom delno pa s točkovnimi temelji.

-Temeljenje opornega zidu se izvede s pasovnim temeljem po statišnem izračunu.

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

- Pasovni temelji in betonski zid se v območju obstoječega opornega zida prilagodijo obstoječemu stanju.

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta.

-Linijski snegolov izvesti po navodilih dobavitelja.

-Podkonstrukcijo strehe izvesti po smernicah proizvajalca.

- Mere preveriti na kraju samem!
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. G-2143

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

PREREZ C - C

absolutna kota: K.P.= 224,78 = ± 0,00 = kota asfalta

1 / TLAK

- BITUDROBIR 8,0 cm

- UTRJENI GRAMOZ

LEGENDA:

Zemljina

Gramoz

Armirani beton

Asfaltbeton

50,0 cm

2 / BETONSKI ZID

- ARMIRANI BETON 30,0 cm

- ASFALTBETON 4,0 cm

Bitudrobir

3/ BETONSKI ZID

- ARMIRANI BETON 40,0 cm

4 / STREHA

- TRAPEZNA PLOČEVINA  5,0 cm

- NOSILNA KONSTRUKCIJA

_

Opombe:

-Temeljenje nadstrešnice se izvede delno z opornim zidom delno pa s točkovnimi temelji.

-Temeljenje opornega zidu se izvede s pasovnim temeljem po statišnem izračunu.

- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.

- Pasovni temelji in betonski zid se v območju obstoječega opornega zida prilagodijo obstoječemu stanju.

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta.

-Linijski snegolov izvesti po navodilih dobavitelja.

-Podkonstrukcijo strehe izvesti po smernicah proizvajalca.

- Mere preveriti na kraju samem!
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Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. G-2143

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

risba št.:

FASADE

absolutna kota: K.P.= 224,78 = ± 0,00 = kota asfalta

POGLED SEVEROVZHOD

POGLED JUGOZAHOD

POGLED SEVEROZAHOD

POGLED JUGOVZHOD



VRATA V1

Dimenzije:                       470 x 300 cm

Kosov: 1x dvokrilna

Odpiranje: dvokrilno

Okovje: 3x nasadilo za vsako vratno krilo;

tipska cilindrična ključavnica; 

klasično odpiranje s kljuko

Konstrukcija:

Obdelava: Peskanje do stopnje SA 2,5 po normi

          ISO 12944;

Temeljni premaz- debline 80 my

(epoxi premaz, RAL 90002);

Pokrivni premaz, debeline 2x40 my

          (epoxy premaz, RAL po izbiri

          projektanta)

investitor: Občina Ormož , Ptujska cesta 6, 2000 Maribor

objekt: NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

številka projekta: 45-PZI/2016 datum izdelave:

september 2019

PZIvrsta projekta:

vodja projekta:

odg. projektant:

izdelal:

vrsta načrta:

1 Načrt s področja arhitekture

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Tomislav Levačić. d.i.a.

merilo:

SHEMA VRAT

Petra Žiher Sok, u.d.g.i.  IZS G-2143


