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4.TEHNIČNO POROČILO 
 
 
4.1 OPIS GRADNJE 
 
Investitor bo izvedel REKONSTRUKCIJO IN  PRIZIDAVE k obstoječemu vrtcu v Podgorcih na zemljišču s 
parc. št. 36/9, k.o. Podgorci. 
Med pridobivanjem gradbenega dovoljenja se je izvedla parcelacija. Obravnavana parcela št. 36/8 k.o. 
Podgorci se je izbrisala in je bila vpisana nepremičnina 36/9 k.o. Podgorci, kar je razvidno iz zgodovinskega 
izpisa iz zemljiške knjige in odločbe. 
 
Predvideni objekt spada med zahtevne objekte. Objekt je namenjen izobraževanju oziroma varstvu 
predšolskih otrok. 
 
Tloris prizidave je zasnovan v skladu z obliko parcele, konfiguracijo terena, orientacijo in na podlagi želja ter 
potreb investitorja in veljavnih predpisov.  
Pridobljeno je bilo geotehnično poročilo, ki jo je izdelal Božidar Janžekovič s.p., Kersnikova ulica 4, Ptuj pod 
številko geo/p-2/2019 z datumom oktober 2019. 
 
Predmet projekta je torej rekonstrukcija in prizidava obstoječega objekta vrtca Podgorci in preureditev šolske 
kuhinje, ter jedilnice, ki bo ustrezala vsem uporabnikom in zahtevanim normativom. 
 
Predmet nameravane in obravnavane investicije je prenova in dograditev prostorov vrtca v 
Podgorcih z nabavo potrebne opreme v takšnem obsegu, da bodo prostorski pogoji skladni s 
Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Uredijo se  
štirje oddelki v obstoječem delu  za 2.starostno obdobje in dva oddelka v prizidku za 1.starostno 
obdobje. 
 
 
4.2 URBANIZEM – UREDITEV OKOLJA 
 
Predvidena je prizidava 1 in prizidava 2, ki bosta na  parceli številka 36/9 k.o. Podgorci. 
 
Uvoz na obravnavano zemljišče je obstoječ s parc. št. 30/6 k.o. Podgorci, kategorizirana cesta št. 804901. 
Priključek na občinsko cesto je obstoječ in se s predvidenim posegom ne spremeni.  
Uporabijo se obstoječa parkirišča. 
 
Velikost: 
 parc. št. 36/9, k.o. Podgorci meri 13926,00 m² 
Velikost funkcionalnega zemljišča namenjenega gradnji za predvideni objekt je cca. 2880,00 m2. 
 
Zunanja ureditev 
V sklopu zunanje ureditve se pred pričetkom del v celoti odstranijo vse tlakovane površine in zasaditve ter 
igrala na območju, kjer se bo vrtec prizidal. Okrog objekta se izvede panelna ograja višine minimalno 120cm 
(del ograje se obnovi, del se izvede na novo), uredijo se otroško igrišče - igrala. Uvoz za starše je prediden 
na obstoječih parkiriščih. Uporabljajo se tudi urejena parkirišča v bližini obravnavane stavbe in sicer ob 
kulturni dvorani, ki je last občine Ormož. Uredi se dodatni novi vhod in dovoz za zaposlene, za starše otrok 
vrtca pa ostaja vhod na enakem mestu kot je sedaj.  
 
Prizidave vrtca bodo umeščene na severozahod obstoječega vrtca, tako da bodo s svojo obliko ustvarile 
atrij. Na vzhodu bo prizidava 2 povezana z obstoječo osnovno šolo, za potrebe malice in kosila v novi skupni 
jedilnici. V sklopu gradnje se bodo na novo uredila zunanja igrišča in igrala za otroke. S prizidki pozidamo 
velik del obstoječega igrišča, zato se bo območje igrišča premaknilo nekoliko bolj na sever proti potoku, s 
čimer pridobimo več prostora za igro in postavitev igral. Zaradi višinskih razlik sta nova prizidka na različnih 
višinah, čemur je potrebno prilagoditi tudi teren. Igrišča se po potrebi zatravijo, kjer je zahteva igral, pa se 
uredi gumijasta podlaga. 
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4.3 ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA 
 
Predmet projekta je: 
- prizidava in ureditev dveh igralnic z zunanjim pokritim delom v sklopu obstoječega vrtca, 
- ureditev nove večje kuhinje, ki zadostuje za pripravo obrokov otrok v vrtcu in šolskih otrok in jedilnice ob 
njej 
- ureditev kvalitetnega skupnega prostora za razne prireditve otrok, 
- preureditev igralnic v obstoječem vrtcu, da bodo v skladu z normativi in da bodo imele izhod na prosto (na 
novo pokrito zunanjo površino). 
 
Potrebno je izboljšati pogoje za kvalitetno izvajanje varstva v vrtcu (boljše povezave z zunanjostjo, prenova 
sanitarij, dodaten kabinet za zaposlene). 
 
OBSTOJEČE STANJE 
Zgradba vrtca Podgorci je samostoječa stavba montažne izvedbe. Zgradba je enoetažna. 
Zgradba današnjega vrtca Podgorci je samostoječa enoetažna stavba, montažne lesene izvedbe ter izhaja 
iz leta 1979. Že od začetka izgradnje je bila namenjena izključno za izvajanje vzgojno-varstvenega programa 
predšolskih otrok za tri oddelke. 
V prostorih obstoječega objekta so 3 igralnice (velikosti 42 m2), 1 manjša igralnica velikosti 28 m2. Ostali 
skupni prostori so skupna garderoba, sanitarije ter komunikacije. Servisni prostori so kuhinja, garderoba za 
zaposlene, 3 shrambe, kurilnica ter manjša pisarna. 
Objekt je pritličen, členjene tlorisne oblike, maksimalnih dimenzij 29,48 m X 15,05 m. Naklona strehe je 
izveden v naklonu 17°. 
V nosilno konstrukcijo objekta ne posegamo. Zunanji ovoj obstoječe stavbe z vsem stavbnim pohištvom 
(okna, vrata) je bil saniran in je v dobrem stanju. Vse notranje stene so zaradi načina konstrukcije (lesena 
skeletna gradnja) pogojno nosilne in jih je mogoče prilagajati.  
Elektro in strojne instalacije so potrebne temeljitega pregleda in prenove. Talne in stenske obloge so 
pogojno sprejemljive, vendar tehnološko in funkcionalno zastarele. 
Zunanje igrišče je dovolj veliko ter ustrezno opremljeno. Glede na velikost parcele ima še možnost širitve. 
Zaznamuje ga obilica zelenja in travnatih površin, ki ustvarjajo prijeten ambient za igro.  
Manjkajo utrjene površine ter pokriti prostori za možnost igre na prostem poleti ter v slabšem vremenu. Prav 
tako manjkajo zunanje sanitarije. 
 
NOVO STANJE 
Obstoječi vrtec je potrebno obnoviti v smislu obnove. Potrebno je upoštevati Pravilnik o normativih in 
minimalnih tehničnih pogoji za prostor in opremo vrtca v kolikor dopuščajo možnosti. 
 
Predmet projekta tako zajema rekonstrukcijo oz. obnovo obstoječega dela vrtca ter izvedbo prizidave 1 in 
prizidave 2. Novi prizidavi sta umeščeni na SZ strani osnovnega objekta vrtca. Štiri igralnice v obstoječem 
objektu se obnovijo (tri se ohranijo, ena igralnica se poveča) , tako da so igralnice velike 42 m2. V novem 
prizidku sta dve igralnici velikosti 50m2. 
Obstoječi vrtec, kateri se rekonstruira je max tlorisnih dimenzij cca. 15,10 m x 29,50 m. Predvidena je 
gradnja pritličnih objektov, klasične zidane gradnje. Objekt ob obstoječi telovadnici bo delno podkleten. 
Prizidava 1 je predvidena na Z strani obstoječega vrtca, kjer sta predvideni dve igralnici in komunikacijska 
dela z garderobami in pisarne. Prizidava 2 se prostorsko umesti med objekta šole in vrtca in sicer na SZ oz. 
S strani obstoječega vrtca. Na obravnavanem mestu se odstrani obstoječe dotrajano zunanje stopnišče, ki 
vodi iz jedilnice na prosto. V prizidavi 2 se torej predvidi povezava med šolo in vrtcem, ter se uredi skupna 
kuhinja z vsemi potrebnimi prostori. 
Predvidena prizidava 1 bo max tlorisnih dimenzij 22,30 m x 10,80 m in terase. Prizidava 1 je pritlične 
izvedbe. Na prizidku 1 je predvidena asimetrična dvokapnica naklona  17 ˚. 
Predvidena dozidava 2 pa max tlorisnih dimenzij 22,50 m x 13,80 m. Prizidava 2 (objekt ob obstoječi 
telovadnici) bo delno podkletena, pritlična. Podkleteni del je tlorisne velikosti 7,0 m 13,80 m. Na prizidku 2 
prav tako simetrična dvokapnica naklona 17 ˚. Fasada bo po večini lesena, ter se bo v teksturi ter odtenku 
barve prilagajala obstoječemu delu. 
V obravnavani objekt sta predvidena dva vhoda na JZ strani obravnavanega objekta.  
Nulta kota pritličja  je obstoječa. 
 
V objektu bodo predvideni in urejeni  prostori v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca. Prostori bodo urejeni tako, da bo zagotovljena funkcionalnost objekta. 
Skupna površina prostorov bo znašala 764,49 m2. 
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Maksimalna kapaciteta vrtca je 114 otrok od tega: 
- 2 oddelka za prvo starostno obdobje po 14 otrok (12+2) , skupno 28 otrok 
- 2 oddelka za drugo starostno obdobje (od 3-4 let) po 19 otrok (17+2), skupno 38 otrok 
- 2 oddelka za drugo starostno obdobje po 24 otrok (22+2), skupno 48 otrok 
Kar je usklajeno s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Potrebo po 
zunanji shrambi, namenjeni za shranjevanje vrtnih igral zagotovimo z delno podkletenim prizidkom 2. 

 
 
Funkcionalna zasnova objekta 
Prostori so razporejeni glede na konfiguracijo terena ter obstoječe možnosti širitve obstoječega objekta vrtca 
in osnovne šole. Obstoječi prostori vrtca se rekonstruirajo in prilagodijo novim potrebam in pravilnikom 
minimalnih tehničnih zahtev. Na jugu se obstoječim igralnicam dodajo terase z izhodi iz igralnic, zaščitene z 
nizkimi ograjami in ločene po igralnicah. Vhod v objekt ostaja na enakem mestu, na zahodu obstoječega 
objekta, namesto trenutnih stopnic pa se naredi položna rampa. Novi prostori se obstoječemu objektu 
dograjujejo na severozahodni strani in sicer v dveh delih oziroma dveh prizidkih. Prizidek 1 obravnava dve 
igralnici za prvo starostno obdobje s skupnimi sanitarijami za otroke, dve pisarni za potrebe individualnih ur 
in za zaposlene ter sanitarije za zaposlene. Prehod iz obstoječega objekta v prizidek 1 je iz garderobnega 
prostora na hodnik novega dela, ločenega z vrati, kar omogoča navidezno ločevanje po starostnih skupinah. 
Ob prizidku 1 so predvidene terase, ki se odpirajo na atrij proti severu. Terase so ograjene z nizkimi ograjami 
in ločene po igralnicah. Prizidek 2 je v dveh etažah, delno podkleten je pod jedilnico, kjer so urejeni prostori 
novega tehničnega prostora za potrebe vrtca, prostor za hišnika in potrebno orodje za popravila in urejanje 
okolice, ter zunanja shramba za rekvizite. V pritličju prizidka 2 so predvideni prostori kuhinje za potrebe vrtca 
in osnovne šole in jedilnica za osnovnošolske otroke. Prehod iz obstoječega objekta v prizidek 2 je po 
hodniku obstoječega objekta v smeri zahod-vzhod, skozi drsna vrata, ki preprečujejo širjenje vonjav po vrtcu, 
desno je dostop do kuhinje, naravnost po stopnicah pa do jedilnice. 
 
 VELIKOST OBJEKTA 
Vrtec Podgorci 
Zazidalna površina 871,63 m2 + terase 198,81 m2 

Neto tlorisna površina 820,38 m2 + terase 198,81 m2 

(rekonstrukcija: 334,41 m2 
Dozidava 1: 175,54 m2 
Dozidava 2: 254,54 m2 

terase 198,81 m2) 
Bruto tlorisna površina 968,24 m2 + terase 198,81 m2 

Bruto prostornina 5578,2 m3   
Zelene površine 10812,8 m2 
Tlakovane površine 1256,10 m2 
Velikost parcele 13 926,00 m2 
 
 
4.3.1  POPIS PROSTOROV 
 
PREGLED NETO KVADRATUR: KLET 

OZNAKA PROSTORA PROSTOR FINALNI TLAK NETO KVADRATUR (m2) 

K01 Tehnika Zaglajeni beton 23,33 

K02 Shramba orodja/hišnik Zaglajeni beton 14,08 

K03 Shramba rekvizitov Zaglajeni beton 17,60 

  SKUPAJ: 55,01 

 
PREGLED NETO KVADRATUR: PRITLIČJE 

OZNAKA PROSTORA PROSTOR FINALNI TLAK NETO KVADRATUR (m2) 

P01 Vetrolov keramika 4,10 
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P02 
Garderoba za čistilko, 

shramba čistil, sanitarni 
material, pralnica vrtec 

keramika 6,46 

P03 Garderoba vinil 21,44 

P04 Hodnik vinil 29,39 

P05 Igralnica | 2. st. obdobje parket 42,37 

P05' Igralnica | 2. st. obdobje parket 42,63 

P06 Hodnik vinil 22,05 

P07 Sanitarije keramika 10,25 

P08 Garderoba zaposleni vinil 10,25 

P09 Zunanji WC keramika 4,00 

P10 Večnamenski prostor parket 52,39 

P11 
Igralnica | 2. st. obdobje 

(3-4 leta 
parket 42,76 

P11' 
Igralnica | 2. st. obdobje 

(3-4 leta) 
parket 41,97 

P12 Sanitarije keramika 8,74 

P13 Hodnik vinil 4,86 

P14 Vetrolov/garderobe vinil 7,89 

P15 
Pisarna – individualne 

ure 
parket 8,75 

P16 Pisarna parket 7,87 

P17 WC zaposleni keramika 3,10 

P18 Hodnik vinil 26,25 

P19 Igralnica | 1. st. obdobje parket 50,25 

P20 Sanitarije keramika 20,33 

P21 Igralnica | 1. st. obdobje parket 50,23 

P22 Hodnik keramika 2,74 

P23 Organski odpadki keramika 2,61 

P24 Skladišče keramika 3,50 

P25 Čistila keramika 2,54 

P26 Manipulativni hodnik keramika 6,99 

P27 
Garderoba zaposleni 

kuhinja 
keramika 9,84 

P28 Priprava zelenjave keramika 8,61 

P29 Prostor za hladilnike keramika 3,62 

P30 Pisarna kuhinja keramika 2,99 

P31 Kuhinja keramika 32,52 

P32 
Priprava močnatih jedi in 

diet 
keramika 6,46 

P33 Pomivalnica keramika 4,77 

P34 
Pomivalnica/umazana 

posoda 
keramika 17,30 

P35 Hodnik keramika 23,93 

P36 Jedilnica keramika 111,33 
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  SKUPAJ: 761,00 

 
 
 
4.3.2 OPIS KONSTRUKCIJE - prizidave: 
 
Vrtec Podgorci bo v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi 
energije v stavbah in bo tudi zgrajen z naravi prijaznimi materiali, z materiali boljše kvalitete, z uporabo 
obnovljivih virov energije in bo prostorsko ter funkcionalno ustrezal veljavnim pravilnikom. 
 
Temeljenje  
Temelji obravnavanega objekta so zasnovani kot AB temeljna plošča, delno pasovni temelji izvedeni iz 
betona po statičnem izračunu. Predvideno je torej temeljenje na temeljnih AB ploščah na saniranih temeljnih 
tleh. Za ločitev koherentnih raščenih tal od PPB se priporoča vgradnja geotekstila 300g. 
Izkope mora pred betoniranjem obvezno pregledati geomehanik, sicer ne odgovarjamo za stabilnost objekta. 
V času zemeljskih del oziroma izkopov za temeljenje naj se obvezno vrši stalni geotehnični nadzor, ki bo 
podajal navodila za usklajevanje dejanskega stanja s projektnimi zahtevami, obenem pa bo podajal navodila 
glede izvedbe zemeljskih del z ozirom na strukturo temeljnih tal in potrebne ukrepe za izvedbo varnega 
temeljenja, ter vršil potrebne kontrolne meritve vgrajenih materialov. 
 
Zidovi, stebri, vezi 
Zunanji nosilni zidovi so zidane izvedbe, debeline 30 cm. Notranji nosilni zidovi so prav tako zidani, debeline 
25cm, po potrebi obloženi s protizvočno oblogo, notranje predelne stene so montažne, debeline 12,5cm. 
Kletne stene bodo armirano betonske. 
 
Streha, strešna konstrukcija 
Strešna konstrukcija prizidka 1 je predvidena lesena, predvidene so asimetrične dvokapnice naklona 17°, 
krite s trapezno pločevino in 40 cm napušči. V delu prizidka 1, kjer je povezan z obstoječim objektov vrtca, je 
predvidena ravna streha z minimalnim naklonom 2°. Strešna konstrukcija prizidka 2 je predvidena lesena, 
predvidene so asimetrične dvokapnice naklona 17°, krite s trapezno pločevino in 40 cm napušči. 
 
Talne konstrukcije 
Tlaki na terenu so plavajoči estrih. Talna toplotna konstrukcija v pritličju je iz ekstrudiranega polistirena, 
debeline 10cm (U=0,22 kW/m2 ter min. 20kP). V tlaku obravnavanega objekta je predvideno talno gretje. 
 
Finalne obloge 
Finalne obloge morajo biti obstojne na mehanske poškodbe, svetlobo, omogočajo naj enostavno 
vzdrževanje in čiščenje. 
Materiali za končno oblogo tal morajo biti trdni, nedrseči in taki, da jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili. V 
igralnicah mora biti stik poda in stene izdelan tako, da ga je mogoče preprosto in temeljito čistiti. Vrhnje talne 
obloge v mokrih prostorih (pralnica,) morajo biti nedrseče, nagnjene proti odtokom s talnim sifonom. Vrhnja 
talna obloga na terasi mora biti blago nagnjena od notranje stene proti zunanjemu robu (odtekanje meteorne 
vode, pomivanje s tekočo vodo).  
 
Talne obloge v glavnem vhodu, vetrolovu, sanitarijah (notranjih in zunanjih), pralnici in v shrambi za zunanja 
igrala se izvede keramika. V hodniku se izvede visoko kvalitetna in odporna obloga kot je na primer vinil. V 
igralnicah pa se predvideno izvede parket ali vinil v enaki izvedbi kot na hodniku.  
Vsi tlaki se proti steni zaključujejo s tipskim zaokroženim profilom. 
 
Stene v igralnicah in garderobah morajo biti do 1,20m obložene z gradbenim proizvodom, ki daje občutek 
toplote in je odporen na mehansko obrabo, v sanitarijah pa z gradbenim proizvodom, ki je trden in za vodo 
neprepusten.  
V prostorih za otroke morajo biti vsi vogali do 1,20m zavarovani s kotnimi zaobljenimi profili. 
Stene ob umivalnikih, koritih, kadeh itd. morajo biti obložene s trdnim, obstojnim in za vodo nepropustnim 
gradbenim proizvodom, ki ga je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati.  
V dodatnem prostoru za igro otrok morajo biti stene in vogali od tal do najmanj 160cm nad tlemi zavarovani z 
oblogo, ki blaži morebitne udarce.  
 
Stavbno pohištvo 
Vsa vhodna vrata in vrata v vetrolovu morajo biti opremljena z napravo za avtomatsko zapiranje. 
Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. 
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Vsa vratna krila v prostorih za otroke se morajo odpirati proti izhodu iz stavbe. Vsa vrata v stavbi so brez 
pragov. 
Vsa steklena vrata, ki so predvidena kot izhod na teraso, morajo imeti varnostno kaljeno steklo. 
Vrata med prizidkom 2 in osnovno šolo morajo biti požarno varna. 
Okna v stavbi so pokončna, troslojna. Okna morajo lesena in pasivne izvedbe (U= pod 1,0kW/m2 ) in 
montirane v ral izvedbi, usklajeno z barvo obstoječega stavbnega pohištva. Zunanje okenske police so iz 
kamna v enaki barvi/izgledu polic na obstoječem objektu. Vse police na izhodih na teraso so predvidena iz 
kamna. Na oknih so predvidena senčila. 
 
 
Ograje teras, okrog igral in okrog vrtca 
Ograje teras bodo nizke, v višini 50,0 cm. Izdelane bodo iz masivnega lesa, v naravni barvi in lakirane z 
naravi in otrokom prijaznimi proizvodi. Ograje okrog igral in vrtca se uporabi obstoječe panelne ograje v višini 
vsaj 120 cm, ki se jih dopolni z enako panelno ograjo, saj bodo zaradi povečanega območja potrebe po večji 
količini. 
  
Hidroizolacija 
Horizontalna in vertikalna hidroizolacija mora biti  izvedena z varjenimi bitumenskimi trakovi, ki se varijo na 
očiščeno betonsko površino.  Površina za izolacijo mora biti brezhibno gladka.  Pred izvedbo hidroizolacije je 
potrebno izvesti premaz z ibitolom oz. enakovrednim materialom. 
Vertikalna termo izolacija je zaščitena s sistemom „tefond“ ali podobnim materialom. 
 
Drenaža objekta 
Drenaža za odvod podzemnih in nadzemnih meteornih vod se izvede po celotnem obodu novega objekta in 
prečno čez objekt. Drenaža se izvede z drenažnimi cevmi fi10 cm in zasipom s porozno frakcijo čez cevi ter 
položitvijo zaščitnega filca -  geotekstilno filtrsko tkanino.  
Dno cevi mora biti na najvišji točki minimalno 15,0 cm višje od najnižje točke temeljev. 
Drenažna cev se polaga na betonsko posteljico.  
 
 
4.4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI 
 
Dozidava bo priključena na javno infrastrukturo (elektrika, vodovod, kanalizacija, telekomunikacije) v sklopu 
obstoječega dela in v skladu mnenj pristojnih distributerjev predvidene infrastrukture.  
 
Pred pričetkom del na gradbišču morajo biti identificirane obstoječe instalacije, pregledane in jasno 
označene, ter po potrebi zaščitene. Upoštevati projektne pogoje in mnenja pristojnih upravljavcev. 
 
Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno  in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo (panelna 
ograja), morajo biti, skladno s 14. in 37. členom ZV-1, odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od 
zgornjega roba brežine vodotoka, 5 m pri vodotokih drugega reda. Pas priobalnega zemljišča vodotoka v 
območju ureditve je označen in kotiran na geodetskem posnetku. 
Skladno z 68. členom ZV-1 je na vodnem in priobalnem zemljišču neimenovanega pritoka Bresniškega 
potoka prepovedano odlaganje ali odmetavanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi 
in odlaganej odpadkov. 
Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno, da se obravnavana lokacija s parc. št. 36/9 k.o. 327-
Podgorci, v občini Ormož, nahaja na robu plazljivo in erozijsko ogroženega območja.  
V skladu s 87. členom ZV-1 je na erozijskem območju prepovedano nenadzorovano zbiranje ali odvajanje 
zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljišč. 
V skladu z 88. členom ZV-1 lastnik zemljišča ali drugi posestnik na plazljivem območju ne sme posegati v 
zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ograzila stabilnost zemljišča. 
Pridobljeno je bilo geotehnično poročilo, ki jo je izdelal Božidar Janžekovič s.p., Kersnikova ulica 4, 
Ptuj pod številko geo/p-2/2019 z datumom oktober 2019. 
Investitor mora v času gradnje zagotoviti geomehanski nadzor. 
 
Elektrika: 
Objekt bo priključen na javno elektroenergetsko omrežje pod pogoji upravljalca. 
Napajanje objekta se predvidi iz nove prostostoječe priključne merilne omare PS-PMO (glej situacijo). 
Dovod iz PS-PMO do RG, je izveden s kablom 2 x FG16OR16 0,6/1kV 4x150 mm2, kable se položi v 
zaščitni dvoplastni rebrasti cevi stigmaflex El Ø 160. 
Iz RG pa se napajajo vsi nadaljnji porabniki v objektu in posamezni podrazdelilci. 
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V celoti je potrebno upoštevati projektne pogoje in mnenje pristojnega distributerja. 
 
Telekomunikacije: 
Objekt bo priključen na javno TK omrežje pod pogoji upravljalca vodovoda.  
Priključek na TK omrežje je obstoječ. Dozidava 1 in 2 se naveže na obstoječe vode.  
Na območju posega potekajo  obstoječe TK instalacije. 
Pred pričetkom del je potrebno TK instalacije na terenu locirati. 
V kolikor bodo ogrožene, je potrebno pred pričetkom del kontaktirati skrbniško službo Telekoma Slovenije 
d.d. in jih prestaviti ter ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v primeru potrebe izdelana tehnična rešitev na trenu. 
Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite, prestavitve in 
izvedbe TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem 
dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije d.d.. Vse stroške prestavitve, zaščite in eventuelnih 
poškodb na TK instalacijah nosi investitor. Vsa dela bodo vršili strokovni delavci Telekom Slovenije d.d.. V 
primeru spremembe predložene rešitve, si je potrebno pridobiti novo mnenje. 
V primeru priključitve v celoti upoštevati mnenje pristojnega distributerja! 
 
V območju predvidene rekonstrukcije in prizidave vrtca v Podgorcih na parceli številka 36/9 k.o. Podgorci, 
potekajo obstoječi telekomunikacijski optični (TK OŠO) vodi v upravljanju GVO d.o.o., kot so označeni v 
prilogi mnenja in geodetskem posnetku. 
Pred pričetkom del je obvezno potrebno naročiti zakoličbo  točne trase optičnega voda (dejan Hribernik, 031 
698 429 ). Obstoječe optično omrežje je potrebno po potrebi ustrezno zaščititi, katera se dogovori z 
odgovorno osebo upravljalca optičnega omrežja. Kvaliteta obstoječega optičnega omrežja na območju 
gradnje novega objekta ali komunalnih vodov, mora ostati po izgradnji enaka kot je bila pred pričetkom 
gradnje. 
V primeru posega v varovalni pas optičnega kabla je potrebno zagotoviti ustrezno zaščito obstoječih TK 
naprav. Način zaščite bo dogovorjen na terenu pri skupnem ogledu predstavnika investitorja oz. izvajalca del 
in nadzornega GVO d.o.o., in se vpiše v gradbeni dnevnik. Ob izvedbi del obvezno upoštevati najmanjše 
dovoljene odmike od zemeljskih TK naprav, ki znašajo najmanj 0,5 m, in v neposredni bližini optičnega kabla 
dela izvajati pazljivo. 
Vsako poškodbo povzročeno na optičnem omrežju je potrebno takoj javiti na GVO d.o.o. (Dejan Hribernik, 
031 698 429 ). Vse morebitne prestavitve, popravila poškodovanih in uničenih optičnih vodov med gradnjo 
bremenijo investitorja oz. izvajalca. 
V celoti je potrebno upoštevati projektne pogoje in mnenje pristojnega distributerja. 
 
Vodovod: 
ZUNANJI VODOVOD  
Objekt bo priključen na javno vodovodno omrežje pod pogoji upravljalca vodovoda.  
Izvajalec del si je pred pričetkom del dolžan pridobiti točne podatke o legi komunalnih vodov, jih zakoličiti na 
mestih križanj in njihovi neposredni bližini.  
Obstoječi vrtec je priključen na vodovod preko vodomera DN50/20 (notranja hidrantna mreža) lociranem v 
objektu. Le ta se prestavi oziroma zamenja z vodomerom DN 40. 
Predvidena vodovodna instalacija se izvede s priklopom na obstoječ vodovod preko vodomernega mesta 
lociranem na začetku investitorjevega kompleksa preko vodomera DN40. 
NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA 
Projekt obsega instalacijo notranje vodovodne instalacije s priključitvijo na zunanji vodovod. Vodovodno 
omrežje sanitarne pitne vode je predvideno kot pretočno na način, da ne pride do zastajanja vode v ceveh. 
Ogrevanje sanitarne tople vode se vrši preko toplotnih črpalk zrak/freon/voda. 
Načrt strojnih instalacij je sestavni del projektne dokumentacije. 
V celoti je potrebno upoštevati projektne pogoje in mnenje pristojnega distributerja. 
 
Ogrevanje:  
Obstoječi objekt je ogrevan s pomočjo plinskega kotla s priključkom na obstoječ plin iz plinskih cistern.  
Obstoječi plinski cisterni se prestavita na novo lokacijo ob obstoječih parkiriščih (razvidno iz situacije). 
Obstoječa deponija UNP se torej prestavi na novo lokacijo. Plinske instalacije obstoječega vrtca se 
popolnoma odstranijo. Ogrevanje je s TČ zrak/voda. Kuhinja je predvidena na elektriko. Plinska instalacija 
ostane za potrebe ogrevanja šole. Predvidi se nova lokacija glavne požarne pipe, od koder se potem 
instalacija vodi do plinskih porabnikov.  
  
Ogrevanje je predvideno tudi s toplotno črpalko zrak – zrak (freonska povezava), katera služi tudi za 
hlajenje. Ogrevanje kuhinje je predvideno s split sistemom – možno ja tudi pohlajevanje.Tako je zagotovljeno 
ogrevanje z uporabo obnovljivih virov.  



 
 

05-PZI/2019 
 

10 

Predvideno je ogrevanje z uporabo obnovljivih virov energije. Iz sistema se bo segrevala tudi sanitarna voda.  
Na podlagi mnenja, katerega je izdalo podjetje Adriaplin d.o.o. je razvidno da obravnavani objekt ne posega 
v 5 m varovalni pas obstoječega plinovodnega omrežja.  
 
Prezračevanje:  
Prezračevanje v smislu zagotavlja primerne klime je predvideno na sledeč način: 
- prezračevanje sanitarij je predvideno preko lokalnih odvodov,  
- prezračevanje kuhinje je predvideno preko rekuperativne naprave - klimata 
- prezračevanje jedilnice je predvideno preko rekuperativne naprave – klimata 
- prezračevanje igralnic je predvideno preko rekuperativne naprave – klimata 
- ostali prostori se prezračujejo preko okenskih in vratnih rež, ter z odpiranjem oken. 
 
Kanalizacija:  
Sistem odvodnjavanja odplak iz objekta mora biti zasnovan kot ločen sistem: 
- sistem odvodnjavanja fekalne kanalizacije (odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod) 
- sistem odvodnjavanja s strehe (čiste meteorne vode) 
- sistem odvodnjavanja urejenih zunanjih površin (onesnažene meteorne vode) 
 
Kanalizacijski sistem bo v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih 
in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode bodo navezane na obstoječi del, kateri se priključuje na 
javni kanalizacijski sistem. 
 
Odpadne in fekalne vode iz objekta je potrebno speljati v javno kanalizacijsko omrežje. Vse odpadne vode 
bodo navezane na obstoječi del, kateri se priključuje na javni kanalizacijski sistem Podgorci. Odpadne vode 
iz kuhinje v katerih so prisotne maščobe, morajo biti pred iztokom v obstoječo javno kanalizacijsko omrežje, 
odvajane preko ločevalnika maščob (SIST EN 1825). Dozidava se naveže na obstoječi del. 
Na podlagi geotehničnega poročila ponikanje meteornih vod se na obravnavani lokaciji ne priporoča, zaradi 
slabe propustnosti tal (k=1,0 x 10-5 cm/sek) in nihanje podtalne vode. Predlaga se izvedba meteorne 
kanalizacije, po kateri se padavinske vode spelje kontrolirano po ceveh v bližnji potok. Na izpustu se naj 
namesti žabja loputa, ki prepušča padavinske vode v smeri dovoljenega pretoka. 
Zaradi zagotovitve odtoka podtalnih vod naj se višina objekta oz. temeljenja določi glede na možnosti odtoka 
iz drenaž v odtočno korito potoka, ki leži na zahodni strani obravnavane lokacije. Drenaže naj se izvedejo na 
planumu raščenih tal – pod prodno peščeno blazino.  
Padavinske vode s strehe se torej preko peskolovov vodijo v potok. 
Odvodnjavanje urejenih zunanjih površin se spelje preko cestnih požiralnikov in preko lovilca olj, kjer se 
očistijo prav tako v potok. 
 
Parkirne površine so obstoječe in niso predmet projektne dokumentacije, ter se s predvidenim posegom ne 
spremenijo. 
 
 
Odpadki: 
Obravnavani objekt je že vključen v organiziran odvoz odpadkov.  
Za komunalne odpadke bo ob objektu posoda za odpadke. 
 
Uvoz : 
Uvoz na obravnavano zemljišče je obstoječ s parc. št. 30/6 k.o. Podgorci, kategorizirana cesta št. 804901 in 
se s predvidenim posegom ne spremeni. 
Priključek na občinsko cesto se s predvidenim posegom ne spremeni.  
Pri projektni dokumentaciji so upoštevani veljavna zakonodaja, predpisi, tehnične specifikacije in normativi. 
1.Predvideni objekt za gradnjo, je lociran v varovalnem pasu občinske ceste. 
2.Trasa komuanalnih vodov in njihovih priključkov mora potekati izven prostega profila občinske ceste z 
minimalnim odmikom 2,0 m od roba vozišča – asfalt, razen na lokaciji prečkanja občinske ceste. 
3. V projektu DGD je označena občinska cesta, ter prikaz odmikov komunalnih vodov od roba vozišča – 
asfalta in odmik objekta od roba vozišča – asfalta, ter parcelne meje. 
4. cestni priključek se uredi v skladu z določbami pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list 
RS, št. 86/09) in Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15). 
5. Cestni priključek se lahko izvede v širini 3,0 do 5,0 m, razširitev v območju bankine se izvede pod kotom 
45 stopinj. 
6. Priključek mora biti prilagojen niveleti vozišča občinske ceste JP 804902, odsek Podgorci, na katero se 
priključujejo. Os priključka se mora priključevati na os občinske ceste pod kotom 90º±15º. 
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7. Vzdolžni nagib priključka mora biti ±4% v mejah na dolžini 5 m od roba vozišča občinske ceste. 
8. Prečni nagib priključka mora biti enak vzdolžnemu nagibu roba vozišča občinske ceste. 
9. Pri projektni obdelavi preglednosti in priključevanju na občinsko cesto, je potrebno upoštevati 
preglednostni trikotnik in izračunati preglednostno razdaljo, pri kateri je potrebnoupoštevati, da je dolžina 
preglednosti pri vključevanju na občinsko cesto iz priključka tista razdalja, ki omogoca vozniku, oddaljenemu 
3,0 m od roba občinske ceste, zadovoljiv pregled nad prometnim dogajanjem na občinski cesti. V kolikor 
ustrezna preglednost ni zagotovljena, je le to potrebno zagotoviti (npr. Prometna ogledala, odstranitev ovir, 
npr. Vegetacija  - drevje, živa meja, vinska trta ipd...). 
10. Odtekanje vode s ceste s priključkom ne sme biti ovirano. Meteorna in druga voda iz parcele in priključka 
ne sme pritekati na cesto ali na njej celo zastajati. 
11. Vozšče priključka mora biti od roba asfalta občinske ceste utrjeno z vezano plastjo ali tlakovano najmanj 
na dolžini 5 m, oz. tudi na večji dolžini, odvisno od tipičnega vozila , tako da je onemogočeno nanašanje 
blata, gradbenega in drugega materiala na cestišče občinske ceste in druge javne površine, ter ukiniti vse 
potrebno za preprečitev zapraševanja okolice priključka. 
12. Zaradi gradnje predmetnega objekta in cestnega priključka ne sme biti ogrožena varnost prometa na 
občinskih cestah, stabilnost cest in moteno redno vzdrževanje občinskih cest. 
13. Priključek na občinsko cesto se lahko izvede le na tistih lokacijah, na katerih je zagotovljena ustrezna 
preglednost in na katerih ne bo prišlo do poslabšanja prepustnosti javne ceste pod predpisano mejo. 
14. gradnja in postavitev nadzemnih naprav ter ograj ali zasaditev drevja v polju preglednosti (pregledni 
trikotnik, pregledna berma) ob križiščih, v krivinah in priključkih na občinsko cesto ni dopustna. 
15. Minimalna globina komunalnega voda se mora izvesti po veljavnih tehničnih predpisih. 
II: a. Dovozni priključek mora biti ves čas obstoja v redu vzdrževan tako, da ne predstavlja nevarnosti za 
cesto in prometa na njej. 
b. Investitor je dolžan takoj obvestiti občinsko upravo Občine Ormož, ter odstraniti vgrajene naprave iz 
varovalnega pasa obbčinske ceste oz. cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je 
to potrebno iz cestno – varnostnih razlogov, zaradi varnosti prometa na cesti ali če to zahtevajo gradbeni 
ukrepi pri izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste. 
c. Če se zaradi gradnje drugih gradbenih del pojavi čezmerna obremenitev občinske cetste, je potrebno pre 
in po zaključku del opraviti komisijski ogled, v sestavi investitorja in upravljalca cest, ter oceniti nastalo škodo 
na občinski cesti, ki jo je investitor dolžan popraviti pred izdajo uporabnega dovoljenja. 
d. Investitor oziroma izvajalec je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. V 
kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih je potrebno redno čistiti 
že med delom, posebno pa tudi po končanju del. 
e. V primeru oviranja prometa ne cesti vsled tehnologije izvajanja del, si mora investitor v smislu 101. člena 
Zces-1 pridobiti dovoljenje za delno in popolno zaporo občinske ceste od pristojne občinske uprave občine 
Ormož, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del. 
f. Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni 
organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje. 
g. Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter škodo, ki bi 
bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi stroški za to 
zadevno povzročeno škodo oz. stroški poškodb vozišča bremenijo izvajalca del oz. investitorja. 
h. Za vso eventuelno povzročeno škodo na napravah ali instalacijah v cestni svet oziroma varovalni pas 
ceste, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen uveljavljati 
odškodnine. 
i. Investitor oziroma upravljalci  komunalnih vodov so dolžni takoj, oziroma najkasneje v roku 60 dni od 
dneva prejema obvestila obvestila občinske uprave občine Ormož odstraniti oz. prestaviti vgrajene naprave 
iz varovalnega pasu ceste oz. cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je to 
potrebno iz cestno varnostnih razlogov, zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo gradbeni 
ukrepi pri izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja občinske ceste. 
 
Meteorne in druge vode iz priključka, objekta in funkcionalnih površin ne bodo pritekale na cesto, ali na njej 
zastajale.  
Do objekta je zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.  
 
Za predvideno dozidavo se uporabljajo obstoječa parkirišča. Za dozidavo je potrebnih 5 dodatnih PM (20 
otrok/PM), kar zadostuje na obstoječih razpoložljivih površinah. Uporabljajo se tudi urejena parkirišča v 
bližini obravnavane stavbe in sicer ob kulturni dvorani, ki je last občine Ormož. 
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4.5.  Priloge 
 

1.1. Geotehnično poročilo 
1.2. Gradbeno dovoljenje 
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5.GRAFIČNI PRIKAZI 
 
5.1. Lokacijski prikazi 
 
1. Situacija obstoječega stanja 
2. Gradbeno ureditvena situacija 
3. Prikaz minimalne komunalne oskrbe in priključevanje objekta na gospodarsko javno               
infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov 
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      5.2. Tehnični prikazi 
 

1. Tloris temeljne plošče kleti...………………………………………….................…… M 1:50 
2. Tloris temeljev in delno vkopane kleti.......…………………………….………………M 1:50 
3. Tloris pritličja………………………………………………………………………..…… M 1:50 
4. Tloris strehe………………………………………………………………………….….. M 1:50 
5. Prerez A-A...........…………...……………………………………………….……….... M 1:50 
6. Prerez B-B..............................................................................................................M 1:50 
7. Prerez C-C..............................................................................................................M 1:50 
8. Prerez D-D..............................................................................................................M 1:50 
9. Prerez E-E..............................................................................................................M 1:50 
10. Prerez F-F..............................................................................................................M 1:50 
11. Prerez G-G.............................................................................................................M 1:50 
12. Prerezi H-H.............................................................................................................M 1:50 
13. Fasade JV in SZ…...........……………………………………………………………... M 1:100 
14. Fasade JZ in SV.....................................................................................................M 1:100 
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      5.3. Detajli 
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      5.4. Pozicije 
 

1. Shema oken 
2. Shema vrat 


