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PRILOGA 1A

Občina Prebold

Hmeljarska cesta 3, 

3312 Prebold

obcina@prebold.si

03 7036400

SI39527972

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta 24/18

datum izdelave marec 2019

projektant (naziv družbe) Navor, d.o.o.

sedež družbe Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje

vodja projekta Denis Rovan, mag. inž. arh.

identifikacijska številka ZAPS 1619

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta
Nataša Rovan - 

Gračner

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O 

UDELEŽENCIH, GRADNJI 

IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja)

DELNA REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA OŠ PREBOLD

Investitor, občina Prebold, želi povečati in deloma prenoviti prostore Osnovne šole (OŠ) 

Prebold za zagotavljanje primernih prostorov za pouk otrok. Projekt bo potekal v treh fazah, 

in sicer: 1-prizidava treh učilnic, garderobe in vhoda na zahodni strani objekta k traktu 3, 2-

rekonstrukcija osrednjega trakta stavbe, 3- prizidava dvigala k traktu 1. Opisani posegi se 

izvedejo kot funkcionalno zaključene celote, zato so v opisu tega dokumenta (obrazec 4) 

opisani kot objekt 1, objekt 2, objekt 3, čeprav gre za del iste stavbe (447 k.o. Prebold)

davčna številka



UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

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

Denis Rovan, mag. inž. arh., ZAPS A-1619

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.

dokumentacija DGD št. 24/18
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PRILOGA 2A

projektant (naziv družbe) Navor, d.o.o.

sedež družbe Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta Nataša Rovan - Gračner

vodja projekta Denis Rovan, mag. inž. arh.

identifikacijska številka ZAPS 1619

IZJAVLJAVA

Denis Rovan, mag. inž. arh.

ZAPS 1619

podpis vodje projekta

Nataša Rovan - Gračner

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTA V DGD

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 

da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 

tehničnimi smernicami in pravili stroke,

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene bistvene in druge zahteve.



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 - prizidava

rekonstrukcija

glavni objekt

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte 351-48/78-6/3

datum GD za obstoječe objekte 24.04..1978

navedba uprav. organa, ki je izdal GD
Skupščina občine 

Žalec

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

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

katastrska občina Prebold

številka katastrske občine 1005

parc. št. 570/5, 570/4

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

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina Prebold

številka katastrske občine 1005

parc. št. 570/5, 570/4

ELEKTRIKA

katastrska občina Prebold

številka katastrske občine 1005

parc. št. 570/5, 569/12, 569/6

PLIN

katastrska občina Prebold

številka katastrske občine 1005

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

DELNA REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA OŠ PREBOLD

Investitor, občina Prebold, želi povečati in deloma prenoviti prostore Osnovne šole (OŠ) 

Prebold za zagotavljanje primernih prostorov za pouk otrok. Projekt bo potekal v treh fazah, in 

sicer: 1-prizidava treh učilnic, garderobe in vhoda na zahodni strani objekta k traktu 3, 2-

rekonstrukcija osrednjega trakta stavbe, 3- prizidava dvigala k traktu 1. Opisani posegi se 

izvedejo kot funkcionalno zaključene celote, zato so v opisu tega dokumenta (obrazec 4) 

opisani kot objekt 1, objekt 2, objekt 3, čeprav gre za del iste stavbe (447 k.o. Prebold)

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI



parc. št. 570/5, 570/4

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina Prebold

številka katastrske občine 1005

parc. št. 570/5

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina Prebold

številka katastrske občine 1005

parc. št. 570/5, 642/5

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina Prebold

številka katastrske občine 1005

parc. št.
570/5, 642/5, 570/8, 

663/1

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za prijavo gradnje. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina Prebold

številka katastrske občine 1005

parc. št. 572/47, 570/8

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

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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LOKACIJSKI PODATKI

PR -5 

druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena izobraževanju (CDi)

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

4692.58 m2

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem
4609.1 m2 40.9%

b) tlakovane odprte bivalne površine 2947.0 m2 0.0%

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine
1751.2 m2 44.5%

d) zelene površine 2158.7 m2 18.8%

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) 11466.0 m2

(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.

obstoječ priključek
obstoječ vodomerni 

jašek
Prebold 570/5

obstoječ priključek / Prebold 570/5, 569/12, 569/6

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
Prebold 570/5, 570/4

obstoječ priključek

obstoječ jašek na 

mešanem kanal. 

vodu

Prebold 570/5, 642/5

obstoječ priključek

obstoječ jašek na 

mešanem kanal. 

vodu

Prebold 570/5, 642/5

obstoječ priključek Prebold
570/5, 642/5, 570/8, 

663/1

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
Prebold 570/5, 570/4

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA

PLIN

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

ODVAJANJE METEORNIH VODA

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

TELEFONIJA

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

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

OSKRBA S PITNO VODO

ELEKTRIKA

Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Ur. list RS 43/2010)
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OBJEKT 1 - STAVBA

570/5, 570/4

Prebold

novogradnja - prizidava

zahteven

DA NE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEVFEKALNE VODE

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).

imenovanje objekta

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PLIN

VAROVANA OBMOČJA

MNENJE
MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA OBČINSKIH CESTOBČINSKE CESTE

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

MNENJE

MNENJE

FEKALNE VODE

METEORNE VODE

TELEFONIJA

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD

ELEKTRIKA

PLIN

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

Objekt 1 predstavlja zaključeno funkcionalno celoto, ki je del stavbe OŠ 

Prebold. K obstoječi šolski stavbi je projektirana prizidava 

enonadstropnega objekta na zahodni strani trakta 3. V prizidku bodo 

dve učilnici (na južni strani v pritličju in v nadstropju), dva kabineta v 

nadstropju, v pritličju pa garderoba in vhod v stavbo. Objekt se bo 

izvedel v enakih višinskih gabaritih (9,2m) in v širini enaki obstoječi 

stavbi (21,8m). Obstoječi gabarit stavbe se proti zahodu podaljša za 

8.4m. Prizidek se priključuje na razvod oz. na obstoječe komunalne in 

energetske priključke OŠ Prebold.  sklopu objekta 1 se rekonstruira 

stopnišče v traktu 3 in izdela kot požarno zaščiteno stopnišče

parcelna številka

katastrska občina

Dozidava trakta 3 OŠ Prebold

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

METEORNE VODE

DOSTOP
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Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

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 100%

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

Samo v DGD.

8,4 m / 21,8 m

292.1 m

višinska kota pritličja (n. v.) 282.8 m

282.8 m

9.2 m

Samo v IZP, DGD in PID.

163.1 m2

0.0 m2

Bruto tlorisna površina (stavbe) 288.3 m2

Bruto prostornina (stavbe) 1221.5 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost P+1

Število ležišč število parkirnih mest

skupaj: 14 PM na 

zemljišču za gradnjo 

67 PM na drugih 

zemljiščih

Fasada

Oblika strehe dvokapnica, ravna Naklon (v stopinjah)
dvokapnica:12°, 

ravna:4% 

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - STAVBA

Delna rekonstrukcija in 

dozidava osrednjega 

dela OŠ Prebold

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

podane drugje

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

12630 Stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo

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.)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

/

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno deloklasifikacija po CC-SI

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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570/4, 570/5

Prebold

rekonstrukcija

zahteven

DA

NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

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 100%

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

Samo v DGD.

31,3 m / 34,1 m

292.0 m

višinska kota pritličja (n. v.) 282.8 m

282.8 m

9.1 m

Samo v IZP, DGD in PID.

848.1 m2

0.0 m2

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

klasifikacija po CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

najvišja višinska kota  (n. v.)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

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

12630 Stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo

objekt z vplivi na okolje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

kratek opis objekta

Objekt 2 predstavlja zaključeno funkcionalno celoto, ki je del stavbe OŠ 

Prebold. Projektirana je odstranitev pritličnega dela trakta 0. Na tem 

mestu se v pritličju umestita nova kuhinja in jedilnica. Ob 

gospodarskem dvorišču je pred kuhinjo nadstrešek večji nadstrešek. 

Na mestu obstoječega vhoda in garderobe, se umestijo kabineti ter 

poveča vhod v knjižnico. V nadstropju se nad kabineti ter delom 

kuhinje umestijo prostori uprave in zbornica ter povezovalni hodnik 

med traktom 3 in traktom 2. Nadstropje nad obstoječim vhodom se 

višinsko izravna s preostalimi trakti šole. Nad nadstropjem je 

predvidena nova streha. Nad pritličnim delom je predvidena ravna 

streha, nad nadstropnim pa dvokapnica. Višinski gabarit (sleme 

dvokapnice) se poravna z višino trakta 3. Novi objekt 2 se bo glede na 

obstoječi tlorisni gabarit stavbe v SZ delu povečal za 156,7m². 

Rekonstruirani del objekta se priključuje na obstoječe komunalne in 

energetske priključke.

vrsta gradnje

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

6



Bruto tlorisna površina (stavbe) 942.0 m2

Bruto prostornina (stavbe) 4736.2 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) 0 Etažnost P+1

Število ležišč 0 število parkirnih mest

skupaj: 14 PM na 

zemljišču za gradnjo 

67 PM na drugih 

zemljiščih

Fasada

Oblika strehe dvokapnica, ravna Naklon (v stopinjah)
dvokapnica:12°, 

ravna:2%

drug podatki zahtevani v PA 0

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 3 - STAVBA

Dozidava dvigala k OŠ 

Prebold

570/5, 570/4

Prebold

novogradnja - prizidava

zahteven

DA

NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

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 100%

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

imenovanje objekta

kratek opis objekta

Objekt 3 predstavlja zaključeno funkcionalno celoto, ki je del stavbe OŠ 

Prebold. Projektirana je prizidava dvigala na stiku med traktom 1 in 

traktom 2. Dvigalni jašek je predviden na zunanji južni strani v 

obstoječi vrzeli med stavbo. Dvigalo bo povezovalo klet, pritličje, 

nadstropje in mansardo stavbe. Objekt bo imel višino 12,7m. Tlorisni 

gabarit dvigala je 2,2m x 2,1m. V mansardi je predvideno tramovno 

ostrešje za dostop do dvigalnega jaška. Prizidek se priključuje na 

obstoječ interni razvod oz. energetske priključke OŠ Prebold.

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

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

podane drugje

/

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

0

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

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

12630 Stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo
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del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

Samo v DGD.

2,1 m / 2,2m

295.5 m

višinska kota pritličja (n. v.) 282.8 m

280.0 m

15.5 m

Samo v IZP, DGD in PID.

4.7 m2

0.0 m2

Bruto tlorisna površina (stavbe) 16.7 m2

Bruto prostornina (stavbe) 147.0 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) 0 Etažnost K+P+1+M

Število ležišč 0 število parkirnih mest

skupaj: 14 PM na 

zemljišču za gradnjo 

67 PM na drugih 

zemljiščih

Fasada 0

Oblika strehe dvokapnica Naklon (v stopinjah) 6°

drug podatki zahtevani v PA 0

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

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.)

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)
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IV. TEHNIČNO POROČILO 
 

1. SPLOŠNO 
 
Investitor, občina Prebold, želi povečati in deloma prenoviti prostore Osnovne šole (OŠ) Prebold za 
zagotavljanje primernih prostorov za pouk otrok. V fazi izdelave projekta se je izkazala potreba po 3 
dodatnih matičnih učilnicah za učence 1. in 2. starostnega obdobja. Poleg tega želi investitor v celotni 
preurediti šolsko kuhinjo ter povečati večnamenski prostor z jedilnico. Predmet tega projekta je tudi 
Zagotovite neoviranega dostopa po celotnem območju šole z dograditvijo dvigala ter medsebojno 
povezavo traktov, ki v nadstropju niso fizično povezani. 
Projekt bo potekal v treh fazah, in sicer: 1-prizidava treh učilnic, garderobe in vhoda na zahodni strani 
objekta k traktu 3, 2-rekonstrukcija osrednjega trakta stavbe, 3- prizidava dvigala k traktu 1. Opisani 
posegi se izvedejo kot funkcionalno zaključene celote, zato so v opisu tega dokumenta (obrazec 4) 
opisani kot objekt 1, objekt 2, objekt 3, čeprav gre za del iste stavbe (447 k.o. Prebold) 
 

 
Obstoječa OŠ Prebold – pogled proti severu 
 

2. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

1.1 Obstoječe stanje  

Lokacija osnovne šole Prebold je v središču kraja Prebold. Lokacija je na ravnem zemljišču, ki ga na 
severni strani omejuje lokalna cesta (Graščinska cesta) ter parkirišče, umeščeno ob cesti. Na južni 
strani lokacijo OŠ Prebold meji na ulico Na bazen oz. območje vrtca in knjižnice. Vzdolž zahodne 
stranice potka asfaltirana pot, ki območje OŠ Prebold ločuje od hotela na SZ, ter stanovanjskega 
naselja na JZ strani. Vzhodno od območja OŠ Prebold je trgovski objekt s parkirišči. 
Funkcionalno zemljišče osnovne šole je umeščeno na zemljiško parc. št. 570/5 k.o. Prebold. 
Funkcionalno zemljišče vključuje: 
- gospodarski dovoz z uvozom iz parkirišče  s severne strani 
- šolski vrt, ki je ograjen z žično ograjo ter ozelenjen z visokodebelnimi drevesi in se nahaja na 
severozahodni strani zemljišča. 
-Večnamensko asfaltirano ploščad s športnim igriščem na jugozahodni strani. 
-Parkirišče z dovozom in dostopom do glavnega vhoda v šolo na severovzhodni strani zemljišča ter s 
cestnim priključkom na severovzhodnem vogalu zemljišča. 
-Servisni dovoz za kotlovnico in igrišče s cestnim priključkom na južnem delu zemljišča. 
 
Obstoječa stavba osnovne šole je umeščena na zemljišče s parc. številko 570/4 k.o. Prebold.  
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Obstoječa stavba je raščena grajena struktura, saj je bila osnovna stavba, ki se nahaja na severni 
strani parcele, večkrat prizidana. Kompleks OŠ Prebold tako sestavlja 6 zgradb oz. traktov, 
medsebojno povezanih v osrednjem, vhodnem delu. Kompleks OŠ, ki je bil grajen v različnih obdobjih, 
se za potrebe tega projekta deli v trakte in sicer: 
 
-trakt 1: stari dvoetažni (delno podkleteni) severni del šole, približnih tlorisnih dimenzij cca 39x12m, 
zgrajen leta 1909.  
Objekt je masivno grajen z opečnimi stenami in lesenim tramovnim ostrešjem. Streha je dvokapna, 
krita opečno kritino. Na severni strani je trinajst osna čelna fasada, na južni strani je iz osnovnega 
objekta izstopajoč volumen s stopniščem in sanitarnimi prostori. V notranjosti so v kleti servisni in 
skladiščni prostori, v pritličju ter v nadstropju so učilnice osnovne šole (predmetne učilnice), v 
izkoriščenem delu mansarde so prostori glasbene šole. Del mansarde vzhodno od stopnišča je 
neizkoriščen. Notranji prostori so v pritličju in v nadstropju po hodniku povezani s traktom 2. Pritličje je 
na  enotni koti ±0,0. Maksimalna višina je 13,0m v slemenu objekta. Trakt 1 ima en dvoriščni vhod na 
južni strani. 
 
- trakt 2: tri etažni (klet, pritličje, nadstropje) prizidek na vzhodni strani (vzdolžna os S-J), približnih 
tlorisnih dimenzij cca 13 x 29 m, zgrajen leta 1965.  
Objekt je masivno grajen z opečnimi stenami in lesenim tramovnim ostrešjem. Streha je dvokapna, 
krita z valovito kritino sleme poteka v smeri sever-jug. V notranjosti so v kleti servisni in skladiščni 
prostori ter garderobe. V pritličju ter v nadstropju so učilnice osnovne šole. Podstrešje je 
neizkoriščeno. Notranji prostori so v pritličju in v nadstropju s hodnikom povezani s traktom 1 na 
severni strani in z osrednjim traktom na južni strani. Pritličje je na  enotni koti ±0,00. V nadstropju je 
kota tal višje od kote tal osrednjega dela, zato se z njim povezuje v po enoramnih stopnicah. 
Maksimalna višina je 12,4 m v slemenu objekta 
 
- trakt 3: Dvoetažni objekt učilnic v zahodnem kraku, približnih tlorisnih dimenzij cca 31 x 21 m, grajen 
v več fazah od leta 1975 od leta 1980. 
V traktu 3 se nahajajo učilnice za mlajše učence (1.triada in del 2.triade). Objekt je masivno grajen z 
armiranobetonskimi temelji, z zidanimi opečnimi stenami, armiranobetonskimi nosilci ter opečnimi 
(sistem super) stropi in strešnimi ploščami. Trakt 3 sestavlja kompozicija 3 volumnov s po 2 učilnicama 
v vsakem nadstropju ter hodnikom med njima. Med volumne učilnic so umeščeni tlorisno nekoliko 
manjši volumni s kabineti, sanitarnimi prostori in s stopniščem. Streha je dvokapnica z naklonom 12°, 
pri čemer poteka slame v smeri vzhod-zahod. Strešine volumnov učilnic so nad hodniki prekinjene z 
ravno streho. Prav tako je ravna streha nad manjšim delom volumnov učilnic v pritličju. Strešna kritina 
je trapezna pločevina, na južni strani je nameščena fotovoltaična elektrarna. Trakt 3 je z osrednjim 
traktom povezan le v pritličju na enotni koti ±0,0. Kota nadstropja je 19 cm nad koto nadstropja v traktu 
1 in 2. Maksimalna višina je 9,2 m v slemenu objekta. 
  
- trakt 4: Stara telovadnica približnih tlorisnih dimenzij cca 28 x 18 m, zgrajena leta 1975  
Objekt ima nosilno skeletno armiranobetonsko konstrukcijo ter pozidane obodne stene. Trakt 4 se 
povezuje z osrednjim traktom, kjer vhod v telovadnico ter garderobe in sanitarni prostori. Telovadnica 
je dvovišinski prostor z mezaninom vzdolž vzhodne stranice. Vzdolž zahodne stranice meji na prostore 
knjižnice. Streha trakta 4 je dvokapna in ima naklon strešin 12° ter sleme v smeri sever-jug. Kritina je 
trapezna pločevina. Na obeh strešinah je nameščena fotovoltaična elektrarna. Trakt 4 je z osrednjim 
traktom povezan le v pritličju na enotni koti ±0,0. Maksimalna višina je 9,2 m v slemenu objekta. 
 
- trakt 5: Nova športna hala s kotlovnico v prizidku, približnih tlorisnih dimenzij cca 36 x 33 m, 
zgrajena leta 2003. 
Šporna dvorana se nahaja na južnem delu zemljišča in se v notranjosti povezuje s traktom 4, sicer pa 
ima lastne vhode in izhode. Kotlovnica je v najbolj južnem delu stavbe. V kotlovnici je priprav vode za 
ogrevanje in tople sanitarne vode za celoten objekt. Energent je zemeljski plin. 
 
- trakt 6: Pritlični prizidek šolske knjižnice za staro telovadnico, povprečnih tlorisnih dimenzij cca 11 x 
20 m, zgrajen/prenovljen leta 2006.  
Trakt 6 je umeščen med trakta 4 in 5 ter osrednji trakt. Objekt je masivno grajen z armiranobetonskimi 
pasovnimi temelji ter zidanimi stenami iz plinobetonskih zidakov. Strešna konstrukcija je iz jeklenih 
profilov. Streha je enokapna z naklonom strešine 14° in je krita s trapezno pločevino. Na streho je 
nameščena fotovoltaična elektrarna. 
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Pritličje je na  enotni koti ±0,00 in je povezano z osrednjim traktom. Maksimalna višina je 6,0 m v 
slemenu objekta 
 
- trakt 0 - osrednji trakt: Pritlični vezni trakt s kuhinjo, jedilnico, garderobami, učilnicami v vzhodnem 
delu (nadstropju) nad glavnim vhodom, povprečnih tlorisnih dimenzij cca 20 x 30 m, zgrajen leta 1975, 
leta 1980 se je povečala kuhinja in jedilnica in garderoba. Nad glavnim vhodom je bil leta 1990 
nadzidani del z učilnicama in kabinetom. Leta 2003  je bilo dograjeno stopnišče. 
Osnovna nosilna konstrukcija osrednjega trakta je masivno grajena iz armiranobetonskih pasovnih 
temeljev s temeljenjem na koti -1,50cm. Obodne in notranje nosilne stene so pozidane z opečnimi 
zidaki iz mrežaste opeke z vogali ojačanimi z a.b. vezmi. Strop nad kuhinjskim delom in nad jedilnico 
je po sistemu super opečnega stropa s tlačno a.b. ploščo, deloma izvedeno v naklonu 12°. Nad 
osrednjim delom osrednjega prostora je ostrešje tramovno.  
V osrednjem delu trakta 0 (pritlični del), je na zahodni strani umeščena kuhinja, na vzhodni pa 
jedilnica. Med jedilnico in traktom 2 je ozek zunanji prostor. V južnem delu osrednjega trakta 0 je vhod 
in garderoba za mlajše učence. Hodnik povezuje osrednji del s traktom 3 in s traktom 6. 
Nadzidani del osrednjega trakta zajema dvoetažni del na vzhodni strani. Nadzidava se je izvedla z 
jekleno nosilno konstrukcijo iz dveh jeklenih okvirjev  s strešnimi nosilci. Tla nadstropja so bila sidrana 
v steno trakta 2 in trakta 3. Jeklena konstrukcija je deloma kombinirana z armiranobetonskimi vezmi. 
Streha je dvokapnica z naklonom 12° in kritino iz trapezne pločevine. V nadstropje vodi dvoramno 
stopnišče v armiranobetonskem jašku. Nadzidani del ima povezavo s traktom 2 po enoramnih 
stopnicah, nima pa povezave s traktom 3. V pritličju je pod nadzidanim delom objekta del glavni vhod 
v objekt. Nanj se navezuje vhodna avla s stopnicami, ki vodijo v klet trakta 2 ter hodnik trakta 2. Na 
vhodni del se navezuje tudi trakt 4. 
 
Vsi trakti so bili v letu 2015 energetsko sanirani, in sicer z dodatno izolacijo stropa na vseh traktih ter z 
zamenjavo stavbnega pohištva ter dodatno toplotno izolacijo fasadnega ovoja (razen na traktu 1). 
V sklopu energetske sanacije je bila preko celotnega pritličnega dela osrednjega trakta izvedena 
dvokapna streha s tramovnim ostrešjem in kritino iz trapezne pločevine. Naklon strehe je 12°. 
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1.2 Predvideni posegi - splošno 

Projekt predvideva gradnjo treh samostojnih (funkcionalno neodvisnih) sklopov, ki jih za 
potrebe tega projekta imenujemo: 
 
-objekt 1: dozidava trakta 3. Prizidava trakta s tremi z učilnicami, s kabineti in vhodom v šolo. 
Objekt 1 predstavlja zaključeno funkcionalno celoto, ki je del stavbe OŠ Prebold. K obstoječi 
šolski stavbi je projektirana prizidava enonadstropnega objekta na zahodni strani trakta 3. V 
prizidku bodo dve učilnici (na južni strani v pritličju in v nadstropju), dva kabineta v nadstropju, v 
pritličju pa garderoba in vhod v stavbo. Objekt se bo izvedel v enakih višinskih gabaritih (9,2m) 
in v širini enaki obstoječi stavbi (21,8m). Obstoječi gabarit stavbe se proti zahodu podaljša za 
8.4m. Prizidek se priključuje na razvod oz. na obstoječe komunalne in energetske priključke OŠ 
Prebold. V sklopu objekta 1 je se rekonstruira stopnišče v traktu 3 in izdela kot požarno 
zaščiteno stopnišče. 
 
-objekt 2: trakt 0. V osrednjem traktu je v predvidena nova kuhinja in jedilnica ter prostori za 
upravo in zbornico šole. 
Objekt 2 predstavlja zaključeno funkcionalno celoto, ki je del stavbe OŠ Prebold. Projektirana je 
odstranitev pritličnega dela trakta 0. Na tem mestu se v pritličju umestita nova kuhinja in 
jedilnica. Ob gospodarskem dvorišču je pred kuhinjo nadstrešek večji nadstrešek. 
Na mestu obstoječega vhoda in garderobe, se umestijo kabineti ter poveča vhod v knjižnico. V 
nadstropju se nad kabineti ter delom kuhinje umestijo prostori uprave in zbornica ter 
povezovalni hodnik med traktom 3 in traktom 2. Nadstropje nad obstoječim vhodom se višinsko 
izravna s preostalimi trakti šole. Nad nadstropjem je predvidena nova streha. Nad pritličnim 
delom je predvidena ravna streha, nad nadstropnim pa dvokapnica. Višinski gabarit (sleme 
dvokapnice) se poravna z višino trakta 3. 
Novi objekt 2 se bo glede na obstoječi tlorisni gabarit stavbe v SZ delu povečal za 157m². 
Rekonstruirani del objekta se priključuje na obstoječe komunalne in energetske priključke. 
 
-objekt 3: dozidava dvigala k OŠ Prebold 
Objekt 3 predstavlja zaključeno funkcionalno celoto, ki je del stavbe OŠ Prebold. Projektirana je 
prizidava dvigala na stiku med traktom 1 in traktom 2. Dvigalni jašek je predviden na zunanji 
južni strani v obstoječi vrzeli med stavbo. Dvigalo bo povezovalo klet, pritličje, nadstropje in 
mansardo stavbe. Objekt bo imel višino 12,7m. Tlorisni gabarit dvigala je 2,2m x 2,1m. V 
mansardi je predvideno tramovno ostrešje za dostop do dvigalnega jaška. Prizidek se 
priključuje na obstoječ interni razvod oz. energetske priključke OŠ Prebold. 
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OŠ Prebold – območje odstranitev 
 

 
OŠ Prebold – prizidani objekti 
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1.3 Izračun urbanističnih kazalnikov 

Vse mere, razen faktorjev, so v spodnji tabeli v kvadratnih metrih (m²). 
POVRŠINA PARCELE 570/4  k.o.  Prebold    4266,00 

  570/5  k.o.  Prebold    7200,00 

  SKUPAJ       11466,00 

      
ZAZIDANA POVRŠINA   obstoječe odstranitve prizidave nova gradnja 

  TRAKT 0 691,38 496,06 652,76 848,09 

  TRAKT 1 511,06 0,00 4,61 515,67 

  TRAKT 2 394,78 0,00 0,00 394,78 

  TRAKT 3 665,42 0,00 163,09 828,51 

  TRAKT 4 527,73 0,00 0,00 527,73 

  TRAKT 5 216,58 0,00 0,00 216,58 

  TRAKT 6* 1361,24 0,00 0,00 1361,24 

  pomožni objekti 53,01 53,01 0,00 0,00 

  SKUPAJ 4421,20 549,07 820,46 4692,58 

      
FAKTOR ZAZIDANOSTI   obstoječe     nova gradnja 

    0,39     0,41 

      
BRUTO TLORISNA POVRŠINA - a   obstoječe odstranitve prizidave nova gradnja 

  TRAKT 0 852,61 496,06 899,71 1256,26 

  TRAKT 1 1780,54 0,00 16,70 1797,24 

  TRAKT 2 1557,56 0,00 0,00 1557,56 

  TRAKT 3 1259,47 0,00 269,30 1528,77 

  TRAKT 4 805,17 0,00 0,00 805,17 

  TRAKT 5 216,58 0,00 0,00 216,58 

  TRAKT 6* 1361,24 0,00 0,00 1361,24 

  pomožni objekti 11,40 11,40 0,00 0,00 

  SKUPAJ 7844,57 507,46 1185,71 8522,83 

        

BRUTO TLORISNA POVRŠINA - b   obstoječe odstranitve prizidave nova gradnja 

  TRAKT 0 22,25 0,00 42,24 64,49 

  TRAKT 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TRAKT 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TRAKT 3 0,00 0,00 18,96 18,96 

  TRAKT 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TRAKT 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TRAKT 6* 0,00 0,00 0,00 0,00 

  pomožni objekti 41,61 41,61 0,00 0,00 

  SKUPAJ 63,86 41,61 61,20 83,45 

        

BRUTO TLORISNA POVRŠINA - c ni delov objekta v katetegoriji c       

  SKUPAJ a+b+c 7908,43 549,07 1246,91 8606,28 

      
BRUTO TLORISNA POVRŠINA ZA FI   obstoječe odstranitve prizidave nova gradnja 

vštete vse nazdemne etaže  TRAKT 0 874,86 496,06 941,95 1320,76 

  TRAKT 1 1533,18 0,00 12,50 1545,68 

  TRAKT 2 1172,50 0,00 0,00 1172,50 

  TRAKT 3 1259,47 0,00 288,26 1547,73 

  TRAKT 4 805,17 0,00 0,00 805,17 

  TRAKT 5 216,58 0,00 0,00 216,58 

  TRAKT 6* 1361,24 0,00 0,00 1361,24 

  pomožni objekti 53,01 53,01 0,00 0,00 

  SKUPAJ 7276,01 549,07 1242,71 7969,66 

      
FAKTOR IZRABE   obstoječe     nova gradnja 

    0,63     0,70 

      
POVRŠINA NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM   obstoječe odstranitve prizidave nova gradnja 

  SKUPAJ 4357,34 507,46 759,26 4609,13 

ZELENE POVRŠINE         2158,65 

FUNKC. IN PROMETNE POVRŠINE         1751,19 

ODPRTE BIVALNE POVRŠINE         2947,03 
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1.4 Odstranitve in rušitve 

OBJEKT 1: 
Predvidene so naslednje odstranitve nenosilnih konstrukcij obstoječega trakta 3: 
-odstranitev parapeta obeh oken na zahodni fasadi trakta 3 za prehod v prizidek, 
-odstranitev notranje nenosilne stene in vrat med kabinetom in hodnikom v pritličju,  
-odstranitev notranje nenosilne stene in dvokrilnih vrat na hodniku v pritličju,  
-odstranitev notranje stene in vrat med kabinetom in hodnikom v nadstropju, 
-odstranitev stene in vrat med hodnikom in stopniščem v nadstropju, 
-odstranitev stene in vrat med kabinetom in stopniščem v nadstropju, 
-izdelava preboja za okno OD3.1 na stopnišču (odprtina za zagotavljanje ODT) 
-izdelava preboja za evakuacijska vrata na zunanji steni pod podestom  stopnišča 
-odstranitev ločilne lesene stene ter prostora s čistili pod stopniščem 
-odstranitev provizorja z nadstreškom v zunanjosti ob stopnišču. 
-odstranitev stene z vrati in nadsvetlobo med računovodstvom in prostori za razgovore 
 
Predvidene so odstranitve stavbenega pohištva instalacij in oblog: 
-odstranitev talnih oblog na stopnišču, v hodnikih in v kabinetih, ki se preuredijo v hodnike 
-odstranitev hidranta v nadstropju  
-odstranitev ločilne stene v kabinetu na stopnišču v nadstropju 
-odstranitev radiatorjev pred odstranjenimi parapeti in v nadstropju 
-odstranitev svetil 
-odstranitev vrat z nadsvetlobami med učilnicami in hodnikom v nadstropju. 
-odstranitev vrat za sobo za razgovore za zazidavo odprtine 
 
OBJEKT 2: 
Predvidena je odstranitev pretežnega dela trakta 0, in sicer: 
-odstranitev temeljev med osmi os.3.1, os.2.3, os.6.a, os.4.2 ter os. 4.A. 
-v pritličju ostranitev vsega stavbnega pohištva, opreme, instalacij in nosilnih ter predelnih konstrukcij 
med osmi os.3.1, os.2.3, os.6.a, os.4.2 ter os. 4.A. 
-v nadstropju odstranitev stavbenega pohištva ter nenosilnih predelnih sten med osmi os.0.A, os.4.1 
in os.4.B 
-nad pritličjem odstranitev vseh sestavov osnovne strešne plošče (ravne in dvokapne strehe) ter 
odstranitev sekundarnega tramovnega ostrešja z jekleno trapezno kritino. 
-nad nadstropjem odstranitev ostrešja, ter vseh sestavov strehe 
V traktu 0 so predvidene odstranitve vseh elementov stavbenega pohištva instalacij in oblog. 
 
OBJEKT 3: 
Predvidene so naslednje odstranitve nenosilnih konstrukcij obstoječega trakta 1: 
-odstranitev parapetov s predhodno demontažo oken v kleti, v nadstropju in v pritličju, 
-razširitev okenske odprtine v nadstropju in v pritličju 
-odstranitev venca v mansardi ter dela napušča na strehi trakta 2 
-odstrani se predvidoma en špirovec in z odrezom lege sprosti prostor za izvedbo frčade 
-odstrani se strešna kritina in pripadajoče letve za izvedbo frčade. 
-v kleti se odstrani pozidana nenosilna stena ter lesena  stena z vrati 
-poleg oken se v traktu 3 se odstranijo tri okna v kleti, pritličju in nadstropju trakta 2 
 
ZUNANJA UREDITEV: 
V sklopu zunanje ureditve se v celoti odstrani manjši pritlični objekt tlorisne dimenzije 2,5 m x 3,2 m. 
Objekt ima a.b. temelje in stene in enokapno streho z lesenim tramovnim ostrešjem. Vrata so 
kovinska. Objekt se uporablja kot skladišče. 
Predvidena je odstranitev nadstrešnice in zamreženega dela za odpadke 
Odstranijo se provizorji na severni fasadi trakta 3 (kovinska konstrukcija in streha). 
Odstranijo se zunanje stopnice pri jedilnici in kuhinji (trakt 0) 
Premestijo se igrala na novo lokacijo severno od trakta 3 
Odstrani se ograja na zahodni strani trakta 3 
Odstranijo se vsi opuščeni kanalizacijski vodi in jaški 
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1.5 OBJEKT 1 

Prizidava trakta 3 in delna rekonstrukcija trakta 3 
 
FUNKCIONALNA ZASNOVA 
V pritličju je na južni strani prizidka predvidena ena matična učilnica, na severni strani pa nova 
garderoba za 1. triado. Med njima je v osi obstoječega hodnika umeščen nov vhod v šolo (za 1. triado) 
ter vetrolov. Obstoječ kabinet (1. razredi) se spremeni v hodnik in s tem poveže prizidek z obstoječimi 
horizontalnimi komunikacijami v traktu 3.  
V nadstropju je na južni strani umeščena ena matična učilnica, na severni strani pa dva kabineta, ki 
nadomeščata obstoječa (opuščena) kabineta. Obstoječ kabinet v nadstropju se spremeni v hodnik in s 
tem poveže prizidek z obstoječimi horizontalnimi komunikacijami v traktu 3. 
V nadstropju se na južni strani, na mestu obstoječega provizornega kabineta med osema os.3.2. in 
os.3.3  uredi nove, ločene sanitarije za moške in ženske. Do zgraditve trakta 0 bodo služile 
zaposlenim, kasneje pa učencem. 
Obstoječe stopnišče v traktu 3 se rekonstruira in izvede kot požarno zaščiteno stopnišče. Od 
preostalih horizontalnih komunikacij in prostorov se zaščiti z novo namestitvijo požarno zaščitenega 
stavbnega pohištva (predelne stene in vrata), uredi se neposredna evakuacija na prosto iz pritličja ter 
v nadstropju odprtine za odvod dima in toplote. 
Obstoječi prostor, ki je namenjen računovodstvu ter svetovalnemu delavcu se ponovno vzpostavi kot 
matična učilnica. 
 
3.0 prizidava NADSTREŠEK 18,96 m² 
3.1 prizidava VETROLOV 7,11 m² 
3.2 prizidava PREDPROSTOR 8,35 m² 
3.3 prizidava GARDEROBA 37,50 m² 
3.4 prizidava MATIČNA UČILNICA (matična učilnica) 69,15 m² 
3.5 prizidava HODNIK (nadstropje) 11,66 m² 
3.6 prizidava MATIČNA UČILNICA (nadstropje) 59,40 m² 
3.7 prizidava KABINET 17,36 m² 
3.8 prizidava KABINET 17,36 m² 
3.9 rekonstrukcija HODNIK (obstoječ kabinet) 5,28 m² 
3.10 rekonstrukcija WC Ž (ženske sanitarije) 5,28 m² 
3.11 rekonstrukcija WC M (moške sanitarije) 5,18 m² 
3.12 rekonstrukcija STOPNIŠČE - N (nadstropje) 26,39 m² 
3.13 rekonstrukcija STOPNICE 15,84 m² 
3.14 rekonstrukcija STOPNIŠČE - P (pritličje) 25,30 m² 
3.15 rekonstrukcija SKUPNI PROSTOR 26,66 m² 
3.16 rekonstrukcija MATIČNA UČILNICA 60,84 m² 
3.17 rekonstrukcija HODNIK (obstoječ kabinet) 15,39 m² 

 
ARHITEKTURNA ZASNOVA PRIZIDKA 
Prizidek povzema arhitekturne in oblikovne značilnosti obstoječega objekta trakta 3. Značilni prerez 
obstoječe stavbe, ki, s kombinacijo ravnih in razdeljenih dvokapnih streh, omogoča distribucijo 
svetlobe z dveh strani in z dveh višin, se uporabi v enakih geometrijskih in gabaritnih oblikah tudi v 
novem prizidku. Na tak način se trakt 3 le podaljša proti zahodu. Na severni strani je trakt 3 z novim 
prizidkom podaljšan za 5,2 m, na južni strani pa je podaljšan za 8,4 m. s tem nastane zamik, v 
katerega je umeščen vhod v objekt in nadstrešek nad njim. Višinski gabarit  (9,2 m) in širina objekta 
(21,8 m), prav tako pa oblika in naklon strešin (12°) se prilagajata obstoječemu objektu (trakt 3). Na 
mestu rekonstruiranega dela stopnišča je zunanja podoba objekta gabaritno nespremenjena. 
 
ZASNOVA KONSTRUKCIJ IN OBDELAV 
Predvidena je monolitna stenska a.b. konstrukcija objekta z lesenim ostrešjem. Nov prizidek bo 
konstrukcijsko ločen od obstoječe nosilne konstrukcije in bo od nje dilatiran. 
 
UKREPI NA OBSTOJEČIH KONSTRUKCIJAH 
V os.3B se izvedeta odprtini za vrata v pritličju in za okno v nadstropju. Pod oknom v nadstropju se v 
obstoječ zid vzida a.b. vez dimenzije 20/20cm. V primeru, da se med posegom izkaže, da zaključna 
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vez a.b. podesta stopnic ne premošča gradbene odprtine vrat v pritličju, se predvidni namestitev 
montažne a.b. opečne vezi.  
 
TEMELJI: 
Objekt bo temeljen armiranobetonski temeljni plošči debeline 40cm . Predvideno je temeljenje na 
podizolirani enoslojni temeljni blazini. Predvidena kota temeljenja bo na -0,80m. 
 
STENE IN NOSILCI: 
Po obodu objekta in v notranjosti nad konstrukcijskimi osmi so predvidene so armiranobetonske stene 
debeline 20cm, ki se polno vpenjajo v temeljno ploščo. Na večjih nosilnih razponih so predvideni 
armiranobetonski nosilci debeline 30cm. V nadstropju se zatrepna stena in stene proti obstoječemu 
objektu zaključujejo v naklonu 12°.  
 
PLOŠČE: 
Predvidena je monolitna armiranobetonska medetažna plošča pod celotnim nadstropjem. 
Nad južnim delom pritličja med os.3.G in os.3.H je predvidena strešna a.b. plošča ravne strehe. Nad 
severnim delom pritličja je med os.3.A in os.3.B predvidena strešna a.b. plošča ravne strehe, ki se 
podaljša v nadstrešek pred vhodom v objekt. Nosilna a.b. plošča nadstreška je v tlorisu trikotne oblike, 
ostale plošče so pravokotne tlorisne oblike. Predvidena debelina vseh armiranobetonskih strešnih in 
medetažnih plošč znaša 20cm. 
 
OSTREŠJE: 
Strešna konstrukcija se izvede iz lepljenih lesenih nosilcev, predvidoma (25/10cm), nameščenih v 
razmiku 1,0 m. Nosilci potekajo med vrhom sten v nadstropju in se višinsko namestijo tako da se 
višina strehe prizidka poravna z višino obstoječe strehe.   
 
NOTRANJE PREDELNE STENE: 
V notranjosti so predvidene predelne stene med vetrolovom in hodnikom ter v niši pred vhodom v 
učilnici. Stene se pozidajo iz plinobetonskih bloketov. Prav tako se za stop v nišah uporabi 
plinobetonske elemente. Med kabinetoma v prizidku bo mavčnokartonska ločilna stena z vloženo 
zvočno izolacijo. Notranje predelne mavčnokartonske stene so predvidene v novih sanitarijah v 
nadstropju (v obstoječem delu stavbe). Mavčnokartonska predelna stena je predvidena tudi pod 
spodnjo ramo obstoječega stopnišča. 
 
PODNE KONSTRUKCIJE IN TLAKI: 
V pritličju se na stiku s tlemi hidro izoliran, toplotno izoliran in zvočno izoliran tlak na plavajočem 
mikroarmiranem estrihu z registrom talnega gretja. Zaključni tlak bo v vseh prostorih iz umetnega 
kavčuka, razen v vetrolovu, kjer je predviden tlak iz čistilnega tepiha. 
V nadstropju se na a.b. plošči izvede zvočno izoliran tlak na plavajočem mikroarmiranem estrihu z 
registrom talnega gretja. Zaključni tlak bo v vseh prostorih iz umetnega kavčuka. 
V hodnikih in stopnišču se predvidi zaključni tlak iz negorljivega umetnega kavčuka. V novih sanitarnih 
prostorih je predviden tlak iz nedrsečih keramičnih ploščic. 
 
STROPOVI: 
V vseh prostorih prizidka, razen hodnika v nadstropju, so predvideni sekundarni (obešeni) stropovi. V 
učilnicah in je predvidena namestitev akustičnega stropa iz perforiranih les. plošč. Na akustične 
stropove je dodan sloj zvočne izolacije. 
V garderobi, vetrolovu in hodniku pritličja ter v sanitarijah (rekonstruirani del) je predviden strop iz 
mavčnokartonskih plošč na višini +2,5 m. V medstropovju je predvidena namestitev prezračevalnih 
naprav. 
 
STREHA: 
Predvidene so toplotno izolirane neprezračevane ravne strehe nad delom pritličja ter nadstropja in 
prezračevani strehi z naklonom 12° nad nadstropjem. 
Ravne strehe so krite s strešno membrano iz umetnih mas v sestavi toplotnoizolacijske strehe.  
Ravne strehe bodo neprezračevane, toplotnoizolacijski sloj ob nameščen na a.b. ploščo. Ravna streha 
bo imela naklon pribl. 4%, oz skladno z obstoječim naklonom ravne strehe. 
Strehe z naklonom 12° bodo prezračevane in bodo imele kritino iz trapezne pločevine. 
Toplotnoizolacijski sloj ob nameščen pretežno med strešne lesene nosilce. 
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Odvodnjavanje s strehe bo urejeno z vseh streh preko žlebov na poševni strehi in žlot na ravnih 
strehah. Iz žlebov in žlot se voda po odtočnih vertikalah vodi do pesklovov in od tod v obstoječ sistem 
interne kanalizacije ob objektu. 
 
ZUNANJI OVOJ NOVEGA OBJEKTA: 
Celotni ovoj objekta se toplotno izolira ter na stiku s terenom in na ravni strehi hidroizolira. Fasadni 
ovoj se izgotovi s kontaktno fasado iz ometa v kombinaciji z obešeno prezračevano fasado iz 
pločevine. Gradiva in površinske obdelave se bodo konkretizirale v PZI dokumentaciji. 
 
STAVBNO POHIŠTVO: 
Predvidena je namestitev okenskih polj ter vhodnih vrat na ovoju stavbe. Okna na južni strani bodo 
imela zunanja senčila iz žaluzij. Razporeditev okenskih odprtin je prilagojena obstoječemu objektu. 
Predvidoma bodo okenski okvirji v beli barvi. Razporeditev okenskih odprtin je razvidna iz grafike. 
Vhodna vrata bodo zastekljena dvokrilna z aluminijskimi profili. Notranje stavbo pohištvo v hodnikih bo 
iz zastekljenih sten v alu. profilih, notranja vrata bodo imela kovinske podboje in lesena krila. 
Gradiva in površinske obdelave se bodo konkretizirale v PZI dokumentaciji. 
 
ZASNOVA INSTALACIJ 
KANALIZACIJA: 
Vode s streh in zunanjih površin se bodo vodile preko peskolovov v obstoječ interni sistem meteorne 
kanalizacije, ki se združi s fekalno kanalizacijo in priključi na mešan kanalizacijski sistem v naselju.  
 
ELEKTRO INSTALACIJE 
Predmetni prizidek bo priključen na interno instalacijo objekta. Predmetna dozidava bo na elektro 
energetsko omrežje priključena preko obstoječega odjemnega mesta Osnovne šole Prebold. Zaradi 
predvidene gradnje bo povečava konične moči na obstoječem odjemnem mestu zanemarljiva. 
Priključna moč in velikost priključnih varovalk na obstoječe odjemnem mestu ostane nespremenjena. 
 
Na OŠ Prebold imamo tri merilna mesta: 

1. m.m. 2000987 ŠOLA z zakupljeno močjo 106kW (3 x 160A)  
2. m.m. 2181441 TELOVADNICA z zakupljeno močjo 41kW (3 x 63A) – ni sprememb 
3. m.m. elektrarna BISOL – ni sprememb 

Vse je napajano iz TP PREBOLD ŠOLA, na priključku ne bo sprememb. 
 
Elektroinstalacija moči, razsvetljave in šibkega toka ter telekomunikacij bo predmet PZI načrta 
električnih instalacij. 
 
FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA 
Posegov fotonapetostno elektrarno na strehi trakta 3 ne bo. 
 
VODOVOD IN KANALIZACIJA: 
Predmetni prizidek bo priključen na interno instalacijo objekta. Objekt je priključen na javno vodovodno 
omrežje, interna instalacija v objektu je obstoječa. 
Novi umivalniki in splakovalniki ter število izlivnih mest ne predstavljajo znatnega povečanja odjemnih 
količin pitne vode iz vodovodnega omrežja oz. prispevnih količin fekalne vode v kanalizacijsko 
omrežje. Vodovodne in kanalizacijske instalacije bodo obdelane v PZI načrtu strojnih instalacij. 

 
OGREVANJE:  
Obstoječi prostori so ogrevani z radiatorskim ogrevanjem. V novih učilnicah se uredi talno ogrevanje. 
Talno ogrevanje se naveže na sistem obstoječega radiatorskega ogrevanja preko regulacijskega 
sklopa. Zaradi dodatne izolacije tlaka, fasade, strehe in zamenjave stavbnega pohištva ni predvideno 
povečanje potrebne toplotne moči za ogrevanje obravnavanih prostorov. Toplotna moč instaliranih 
naprav v celotnem objektu bo ostala enaka. Sistem ogrevanja bo predmet PZI načrta strojnih 
instalacij. 
 
PREZRAČEVANJE: 
V prizidku se predvidi mehansko prezračevanje z rekuperacijo toplote posebej za vsako učilnico ter za 
garderobo. Sistem prezračevanja bo predmet PZI načrta strojnih instalacij. 
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ZASNOVA ZUNANJE UREDITVE 
Pred vhodom v novi objekt bo izvedena utrjena asfaltirana površina, ki se v celotni dolžini vhodnega 
dela (11, 8m) naveže na obstoječo asfaltirano pešpot. 
Parkirne površine za avtomobile in za kolesarje so urejene na obstoječih parkiriščih znotraj gradbene 
parcele in s souporabo drugje v kraju Prebold. 
Obstoječa ograja se deloma odstrani, ter se na novem mestu z vrati priključi na prizidani objekt. 
Nova ograja bo enake višine in na enakem mestu kot obstoječa. 
Netlakovani del zunanje ureditve ob objektu je predviden za zatravitev.  
 
PRIKLJUČKI NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO: 
Ne predvidena se novih komunalnih in energetskih priključkov, koristijo se obstoječi priključki in 
obstoječa merilna mesta, ki so že na objektu.  
 
IZRAČUN DIMENZIJ OBJEKTA 1 - PRIZIDEK: 
maks. zunanje mere na stiku z zemljiščem 21,8m x 8,4 m 
maks. zunanje mere projekcija 21,8m x 8,4 m 

višina objekta 
9,2m (sleme) 
7,4 m (kap) 

relativne kote 
 ±0.00 (pritličje),  
+4.41 (nadstropje)  
+9.24 (sleme) 

absolutna kota ±0.00 = 282,82 m n.m.v.* 
zazidana površina 163,1 m² 
bruto tlorisna površina 288,3 m² (a=269,3m², b=19,0m², c=0m²) 
bruto tlorisna površina etaž nad terenom 
relevanten podatek za izračun FI 

269,3 m² 

neto tlorisna površina 246,9m² (a=227,9m², b=19,0m², c= 0m²) 
bruto prostornina 1221,5m³ (a=1163,2m³, b=58,3m³, c=0m³) 
neto prostornina 854,1m³ (a=806,6m³, b=47,5m³, c=0m³) 

 

*podatek ugotovljen iz geodetskega načrta, kota pritličja se prilagodi obstoječemu pritličju.  
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SESTAVE KONSTRUKCIJ OBJEKTA 1: 
 
Yz3.1 
-kontaktna fasada 
-toplotna izolacija 15cm 
-ab konstrukcija 20cm (30cm) 
 

Yz3.2 
-prezračevana fasada – pločevina 
-zračni sloj 4cm 
-toplotna izolacija 15cm 
-ab konstrukcija 20cm (30cm) 

 
Xp3.1 
-tlak iz sintetične gume 
-m.e. estrih 8cm 
-eps plošče talnega gretja 5cm 
-zvočna izolacija 3cm 
-toplotna izolacija (EPS 24cm) 
-ab temeljna plošča 40cm 
-bitum. hidroizolacija s posipom 
-lepljena elastomerna bitum. hidroizolacija 
-toplotna izolacija XPS 10cm 
-tamponsko nasutje 50cm 
 
Xp3.2 
-čistilni tepih  
-protiprašni premaz 
-m.e. estrih 5cm 
-eps plošče talnega gretja 5cm 
-zvočna izolacija 3cm 
-toplotna izolacija (EPS 24cm) 
-ab temeljna plošča 40cm 
-bitum. hidroizolacija s posipom 
-lepljena elastomerna bitum. hidroizolacija 
-toplotna izolacija XPS 10cm 
-tamponsko nasutje 50cm 
 
Xn3.1 
-tlak iz sintetične gume 
-m.e. estrih 8cm 
-eps plošče talnega gretja 5cm 
-zvočna izolacija 3cm 
-ab plošča 20cm 
-zračni sloj s podkonstr. stropa 10cm 
-akustična perforirana plošča 

Xs3.1 

-strešna membrana iz FPO 
-naklonska izolacija (miner. volna 10-2cm) 
-toplotna izolacija (miner. volna 20cm) 
-parna zapora (bitumen-Al) 
-ab plošča deb. 20cm 

-zračni sloj s podkonstr. stropa 10cm 
-akustična perforirana plošča 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xs3.2 
-strešna membrana iz FPO 
-naklonska izolacija (miner. volna 10-2cm) 
-toplotna izolacija (miner. volna 20cm) 
-ab plošča deb. 20cm 
-toplotna izolacija (miner. volna 10cm) 
-obešena fasada 
 
Xs3.3 
-kritina trapezna pločev. s protikond. obrizgom 
-prečno letvanje 8/5 
-paropropustna folija 
-vzdolžno letvanje 5/8 (vmes miner. vol. 8cm) 
-strešne lege h=25cm (vmes miner. vol. 25cm) 
-deske na razmik d=2cm 
-podkonstrukcija stropa (vmes miner. vol. 6cm) 
-parna zapora PE folija  
-akustična perforirana plošča s črnim voalom 
 
Xs3.4 
-strešna membrana iz FPO 
-naklonska izolacija (miner. volna 16-2cm) 
-toplotna izolacija (miner. volna 15cm) 
-parna zapora (bitumen-Al) 
-ab plošča deb. 20cm 



NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. 
                                              Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si                                str.:   15 

 

1.6 OBJEKT 2 

Odstranitev pritličnega dela osrednjega trakta ter prizidava novega objekta na istem mestu. 
Rekonstrukcija nadstropja osrednjega trakta. Preureditev zunanjega gospodarskega dvorišča. 
 
FUNKCIONALNA ZASNOVA 
Objekt je razdeljen na 4 funkcionalne enote: 
1. servisni prostori 
2. skupni prostori  
3. prostori za zaposlene 
4. prostori za učence  
 
1. V servisnem sklopu je umeščena kuhinja, ki vsebuje tudi servisne prostore, ter prostore za osebje 
kuhinje in pralnico. Dostop v kuhinjo je skozi hodnik pred shrambami prostori. Pred vhodom v servisni 
sklop je ob gospodarskem dvorišču nadstrešek, pod katerim bodo nameščene posode za odpadke. 
V sklopu nadstreška je v skrajni zahodni del gospodarskega dvorišča umeščena garaža za 
shranjevanje vrtnih strojev in opreme. 
2. Skupni prostori, ki so umeščeni v pritličje obsegajo jedilnico in vhod v knjižnico. Večnamenski 
prostor in stopnišče, ki leži ob njem povezujejo vse funkcionalne sklope med seboj. 
3. Prostori za zaposlene so umeščeni v prizidanem delu objekta v nadstropje. Na severni strani bo 
zbornica, na južni strani nadstropnega dela objekta pa pisarne za upravo šole. Povezovalni hodnik za 
zaposlene bo hkrati predstavljal povezavo med traktom 3 in traktom 2 v nadstropju. Sanitarni prostori 
za zaposlene bodo umeščeni ob trakt 2 in se bodo deloma nahajali v prizidanem, deloma pa v 
rekonstruiranem delu objekta. 
4. Sklop predstavlja preurejena multimedijska učilnica ter kabinet. Pred njima bo umeščen razširjen 
hodnik z navezavo na preurejeno stopnišče. Celoten sklop prostorov za učence se nahaja v 
nadstropju rekonstruiranega dela trakta 0. Kot tal v nadstropju se tekom rekonstrukcije dvigne na koto 
tal v traktu 2.  
 
0.0 prizidava NADSTREŠEK 42,24 m² 
0.1 prizidava GARAŽA 10,14 m² 
0.2 prizidava KUHINJA 148,98 m² 
0.3 prizidava JEDILNICA 189,78 m² 
0.4 prizidava VEČNAMENSKI PROSTOR 81,40 m² 
0.5 prizidava KABINET 18,92 m² 
0.6 prizidava DODATNA STROKOVNA POMOČ 18,68 m² 
0.7 prizidava SVETOVALNI DELAVEC 18,62 m² 
0.8 prizidava UČBENIŠKI SKLAD 11,39 m² 
0.9 prizidava KABINET KNJIŽNICE 11,52 m² 
0.10 prizidava KNIŽNICA VHOD 48,19 m² 
0.11 prizidava HODNIK - ZAPOSLENI 42,93 m² 
0.12 prizidava ZBORNICA 94,29 m² 
0.13 prizidava TAJNIŠTVO 22,96 m² 
0.14 prizidava RAVNATELJ 22,96 m² 
0.15 prizidava RAČUNOVODSTVO 14,93 m² 
0.16 prizidava POMOČNIK RAVNATELJA 14,93 m² 
0.17 prizidava PISARNA / ARHIV 14,93 m² 
0.18 prizidava ČISTILA 2,50 m² 
0.19 prizidava WC ZA ZAPOSLENE - ŽENSKE 7,82 m² 
0.20 rekonstrukcija STOPNIŠČE 14,39 m² 
0.21 rekonstrukcija HODNIK - UČENCI 49,29 m² 
0.22 rekonstrukcija MULTIMEDIJSKA UČILNICA 80,70 m² 
0.23 rekonstrukcija KABINET 22,71 m² 
0.24 rekonstrukcija WC ZA GIBALNO OVIRANE 4,87 m² 
0.25 rekonstrukcija WC ZA ZAPOSLENE - MOŠKI 7,82 m² 
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ARHITEKTURNA ZASNOVA PRIZIDKA 
Prizidek je zasnovan kot stavba, ki v največji možni meri zapolnjuje vrzel med obstoječimi trakti 2, 3 , 4 
in 6. Pri tem je vodilo arhitekturne zasnove medsebojna uskladitev tlorisnih gabaritov, prereznih 
gabaritov in višin različnih traktov. Prizidek je zasnovan kot kompozicija z kvadrasto bazo (pritličjem) 
ter prizmatičnim volumnom nadstropja, ki povzema arhitekturne in gabaritne značilnosti trakta 3. 
Nad večjim delom pritličja je predvidena ravna streha, ki se proti severu zniža v nadstrešek ob 
dvorišču. Nadstropje zavzema manjši del tlorisa. Njegova velikost po širini odgovarja vrzeli med 
traktom 2 in traktom 4, po dolžini pa sega povsem do trakta 3. Nadstropni del tako kompozicijsko 
poenoti obstoječe strehe trakta 3 s slemenom v smeri vzhod-zahod s strehami trakta 4 s slemenom v 
smeri sever-jug. 
Tlorisna velikost pritličnega dela z ravno streho je 18,4 m x 16,7 m. Višina tega dela stavbe, v katerem 
je umeščena jedilnica in kuhinja, znaša 5,2 m na vrhu atike.  
Nadstrešek je dolžine 31.3 m, pri čemer je pred jedilnico širok 0,8m, v preostalem delu pa 2,4 m. 
Tlorisna velikost nadstropnega dela je 18,4 m x 17.0 m,višina v slemenu pa znaša 9.1m. 
Rekonstruirani del ostane v enaki tlorisni velikosti. Zaradi prilagajanja strehi in koti nadstropja novemu 
prizidanemu dela objekta, je predvidena višina strehe, ki bo znašala 7.0 m v kapi in 9.1 m v slemenu. 
Sleme nadzidanega dela se poravna s slemenom trakta 4, prav tako naklon strešin, ki bo znašal 12°.  
 
ZASNOVA KONSTRUKCIJ IN OBDELAV 
Predvidena je monolitna stenasta a.b. konstrukcija objekta z lesenim  montažnim ostrešjem v 
nadstropju in nad pritličjem. Nov prizidek bo konstrukcijsko ločen od obstoječe, ohranjene, nosilne 
konstrukcije in bo od nje dilatiran. 
 
UKREPI NA OBSTOJEČIH KONSTRUKCIJAH 
Zaradi prizidave s na traktu 2 odstranijo okna v hodniku pritličja ter v kleti. Okenske niše v pritličju se 
ohranijo, v kleti pa se okenske odprtine zazidajo. V traktu 6 se uredi navezava z novo prizidanim 
objektom.  
Obstoječa nosilna konstrukcija pritličja ter konstrukcija etaže vzhodnega dela trakt 0 se ohrani. 
Nadgradi se montažni slepi tlak. Obodne stene nadstropja se ohranijo, razen na zahodni strani, kjer je 
predvidena odstranitev parapeta. Parapeti na vzhodni strani se nadvišajo na gotovo višino. Obstoječa 
jeklena konstrukcija ostrešja se odstrani in premesti na zaključno koto. 
 
TEMELJI: 
Objekt bo temeljen na  armiranobetonski temeljni plošči. Predvideno je temeljenje na podizolirani 
enoslojni temeljni blazini. Predvidena kota temeljenja bo na -0,80m. 
 
STENE IN NOSILCI: 
Po obodu objekta in v notranjosti nad konstrukcijskimi osmi so predvidene so armiranobetonske stene 
debeline, ki se polno vpenjajo v temeljno ploščo. Na večjih nosilnih razponih so predvideni 
armiranobetonski nosilci. V nadstropju se zatrepna stena in stene proti obstoječemu objektu 
zaključujejo v naklonu 12°.  
 
PLOŠČE: 
Predvidena je monolitna armiranobetonska medetažna plošča med pritličjem in nadstropjem v 
prizidanem delu. Plošča se zaključuje z a.b. parapeti na severni in južni strani ter z a.b. nosilci na 
vzhodni in zahodni strani. 
Predvidena je monolitna armiranobetonska plošča strehe nadstreška. Plošča bo konzolno vpeta na 
obodne stene. V delu, kjer meji na ogrevan prostor bo stik plošče in stene z termoizolaciiskim 
armaturnim elementom. 
 
OSTREŠJE: 
Predvideno je leseno ostrešje ravne strehe nad pritličnim delom stavbe. Ostrešje se izvede iz primarni 
lesenih nosilcev višin 60cm, nameščenih v razmiku 140cm. Nosilci so dvopoljni, razpona 10,2 m in 7,8 
m. Zgornji rob nosilcev se izvede v naklonu 2%, kar predstavlja tudi naklon ravne strehe. Medsebojna 
povezava nosilcev bo s križno lepljenimi (CLT) ploščami širine 120cm. 
Strešna konstrukcija nadstropja se izvede iz lepljenih lesenih okvirjev, preseka posameznega 
elementa predvidoma (60/20cm), nameščenih v razmiku 2,55 m. Okvirji premoščajo celotno širino 
nadstropja (16,3 m osno). Na spodnji strani so pritrjeni v a.b. parapet. V prečni smeri okvirje 
povezujejo lege (predvidoma 25/10cm), ki so nameščeni v razmiku pribl. 100cm. Nosilci potekajo med 
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vrhom sten v nadstropju in se višinsko namestijo tako da se višina strehe prizidka poravna z višino 
obstoječe strehe.   
V delu stavbe, ki je predviden za rekonstrukcijo je predvideno jekleno ostrešje. Deloma se uporabi 
obstoječe jeklene strešne nosilce, ki se premestijo na koto, ki odgovarja novi višini strehe ter stropa 
pod njo. 
 
STOPNICE: 
Obstoječe a.b. dvoramne stopnice se v sklopu rekonstrukcije preuredijo tako, da se podaljšajo za 5 
višin (4 globine) formula stopnic ostane nespremenjena. Podaljšek se izvede v armiranobetonski 
konstrukciji z vpetjem na a.b. obodne stene. 
 
NOTRANJE PREDELNE STENE: 
V notranjosti so v pritličju predvidene predelne stene v kuhinji, ter med pisarnam. V nadstropju so vse 
nove notranje stene predelne.  
Predelne stene v kuhinji se pozidajo iz plinobetonskih bloketov.  
Ostale notranje predelne stene bodo mavčnokartonske na kovinski podkonstrukciji ter z vloženo 
zvočno izolacijo.  
 
PODNE KONSTRUKCIJE IN TLAKI: 
V rekonstruiranem delu je predvidena nova konstrukcija tal, ki izenači nivo tal v nadstropjem z nivojem 
trakta 2. Predviden je montažni slepi pod. Stojke bodo predvidoma kovinske, talna polnila pa iz 
umetnih mas ter nameščena v rastru. Zaključni tla bo enak kot v ostalih prostorih. Višina slepega poda 
bo približno 80cm, oz. toliko, da se tla nadstropja izravnajo na koti +4.22. 
V pritličju se na stiku s tlemi hidroizoliran, toplotnoizoliran in zvočno izoliran tlak na plavajočem 
mikroarmiranem estrihu z registrom talnega gretja. V nadstropju se na a.b. plošči izvede 
zvočnoizoliran tlak na plavajočem mikroarmiranem estrihu z registrom talnega gretja.  
Zaključni tlak bo v vseh prostorih iz umetnega kavčuka, razen v kuhinji in sanitarnih prostorih, kjer je 
predviden tlak iz nedrsečih keramičnih ploščic. 
V hodnikih in stopnišču se predvidi zaključni tlak iz negorljivega umetnega kavčuka.  
 
 
STROPOVI: 
V vseh prostorih so predvideni sekundarni stropovi. V jedilnici in večnamenskem prostoru je predviden 
strop iz akustičnih perforiranih plošč. V jedilnici se strop namešča med lesene strešne nosilce. V 
kuhinji je predvidena izvedba instalacijskega medstropovja višine približno 90cm, ki ga s spodnje 
strani zapira obešen rastrski strop iz higiensko neoporečnih plošč. 
V pritličju je v pisarnah pritličja predviden strop iz mavčnokartonskih plošč na višini +3,0 m. V 
medstropovju je predvidena namestitev prezračevalnih naprav. 
V nadstropju je v zbornici in v pisarnah predvidena namestitev akustičnega stropa iz perforiranih les. 
plošč. Na akustične stropove je dodan sloj zvočne izolacije. V sanitraijah je predvidena namestitev 
ravnega spuščenega mavčnokartonskega stropa na višini 250cm od tal. 
 
STREHA: 
Predvidena je toplotnoizolirana neprezračevna ravna streha nad pritličjem in prezračevana streha z 
naklonom 12° nad nadstropjem. 
Ravna streha bo krita s strešno membrano iz umetnih mas v sestavi toplotnoizolacijske strehe.  
Ravne strehe bodo neprezračevane, toplotnoizolacijski sloj ob nameščen na les. CLT ploščo. Ravna 
streha bo imela naklon pribl. 2%. Sleme ravne strehe bo poteklo v smeri sever-jug. Odvodnjavanje z 
ravne strehe bo v poglobljene žlote, ki bodo potekale vzdolž atik. 
Streha z naklonom 12° bodo prezračevane in bodo imele kritino iz trapezne pločevine. 
Toplotnoizolacijski sloj ob nameščen pretežno med strešne lesene nosilce. Odvodnjavanje s strehe bo 
preko žlebov. Iz žlebov in žlot se voda po odtočnih vertikalah vodi do pesklovcev in od tod v obstoječ 
sistem interne kanalizacije ob objektu. 
 
ZUNANJI OVOJ NOVEGA OBJEKTA: 
Celotni ovoj objekta se toplotno izolira ter na stiku s terenom in na ravni strehi hidroizolira. Fasadni 
ovoj se izgotovi s kontaktno fasado iz ometa v kombinaciji z obešeno prezračevano fasado iz 
pločevine. Gradiva in površinske obdelave se bodo konkretizirale v PZI dokumentaciji. 
 
STAVBNO POHIŠTVO: 
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Predvidena je namestitev okenskih polj ter vhodnih vrat na ovoju stavbe. Okna na južni strani bodo 
imela zunanja senčila iz žaluzij. Razporeditev okenskih odprtin je prilagojena obstoječemu objektu. 
Predvidoma bodo okenski okvirji v beli barvi. Razporeditev okenskih odprtin je razvidna iz grafike. 
Vhodna vrata bodo zastekljena dvokrilna v aluminjastimi profili. Notranje stavbo pohištvo v hodnikih bo 
iz zastekljenih sten v alu profilih, notranja vrata bodo imela kovinske podboje in lesena krila. 
Gradiva in površinske obdelave se bodo konkretizirale v PZI dokumentaciji. 
 
ZASNOVA INSTALACIJ 
KANALIZACIJA: 
Vode s streh in zunanjih površin se bodo vodile preko peskolovov v obstoječ interni sistem meteorne 
kanalizacije, ki se združi s fekalno kanalizacijo in priključi na mešan kanalizacijski sistem v naselju.  
 
ELEKTRO INSTALACIJE 
Predmetni prizidek bo priključen na preurejeno interno instalacijo objekta. Predmetna prizidava bo na 
elektro energetsko omrežje priključena preko obstoječega odjemnega mesta Osnovne šole Prebold. 
Zaradi predvidene gradnje bo povečava konične moči na obstoječem odjemnem mestu a se bo 
kompenzirana z vgradnjo varčnejših sistemov razsvetljave in prezračevanja oz. klimatizacije, zato 
priključna moč in velikost priključnih varovalk na obstoječe odjemnem mestu glede podatke znane v 
fazi DGD ostane nespremenjena. 
 
Na OŠ Prebold imamo tri merilna mesta: 

1. m.m. 2000987 ŠOLA z zakupljeno močjo 106kW (3 x 160A)  
2. m.m. 2181441 TELOVADNICA z zakupljeno močjo 41kW (3 x 63A) – ni sprememb 
3. m.m. elektrarna BISOL – ni sprememb 

Prizidek se napaja iz TP PREBOLD ŠOLA, na priključku ne bo sprememb. 
 
Elektroinstalacija moči, razsvetljave in šibkega toka ter telekomunikacij bo predmet PZI načrta 
električnih instalacij. 
 
FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA 
Predvidena je premestitev interne instalacije – razvodnih kablov fotonapetostne elektrarne na novo 
streho. Premestitev se obdela v fazi PZI. 
 
VODOVOD IN KANALIZACIJA: 
Predmetni prizidek bo priključen na interno instalacijo objekta. Objekt je priključen na javno vodovodno 
omrežje, interna instalacija v objektu je obstoječa. 
Večje število trošil ter povečano število izlivnih mest se bodo kompenzirali z varčnejšimi sistemi, ki 
porabljajo manj vode, zato v novem objektu ne bo znatnega povečanja odjemnih količin pitne vode iz 
vodovodnega omrežja oz. prispevnih količin fekalne vode v kanalizacijsko omrežje. Zmogljivost 
priključka ostane predvidoma nespremenjena. 
Vodovodne in kanalizacijske instalacije bodo obdelane v PZI načrtu strojnih instalacij. 

 
OGREVANJE:  
V novih prostorih se uredi talno ogrevanje. Talno ogrevanje se naveže na sistem obstoječega 
radiatorskega ogrevanja preko regulacijskega sklopa. Zaradi dodatne izolacije tlaka, fasade, strehe in 
zamenjave stavbnega pohištva ni predvideno povečanje potrebne toplotne moči za ogrevanje 
obravnavanih prostorov. Toplotna moč instaliranih naprav v celotnem objektu bo ostala enaka. 
Velikost in zmogljivost plinskega priključka za potrebe ogrevanja (kotlovnica), ostane nespremenjena. 
Sistem ogrevanja bo predmet PZI načrta strojnih instalacij. 
 
PLINSKA INSTALACIJA KUHINJE: 
Za potrebe kuhinje se bo uporabilo obstoječ priključek na plinovod. Velikost in zmogljivost priključka za 
potrebe kuhinje ostaneta nespremenjena. Instalacija kuhinje bo predmet PZI načrta kuhinjske 
tehnologije. 
 
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA 
V prizidku je predvideno mehansko prezračevanje oz. klimatizacija za zbornico, jedilnico in skupni 
prostor. Sistem prezračevanja in klimatizacije bo predmet PZI načrta strojnih instalacij. 
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ZASNOVA ZUNANJE UREDITVE 
Pred vhodom v novi objekt bo izvedena utrjeno asfaltirano gospodarsko dvorišče, ki se naveže na 
obstoječo dovozno pot. Parkirne površine za avtomobile in za kolesarje so urejene na obstoječih 
parkiriščih znotraj gradbene parcele in s souporabo drugje v kraju Prebold. 
Gospodarsko dvorišče se izvede na koti pritličja. Zaradi izravnave višinskih razlik, je predvidena 
umestitev klančine in zunanjih stopnic za dostop do obstoječih vhodnih vrat trakta 1. Klančina in 
stopnice bodo potekale na severni strani gospodarskega dvorišča in bodo ločeni z opornim zidcem ter 
ograjo višine 110cm. Širina klančine in stopnic bo znašala 120cm.  
Širina dvorišča bo znašala 4,0m in se bo razširila za 2,2m pod nadstrešnico. V zahodni del dvorišča je 
po nadstrešnico umeščena garaža za vrtne stroje. Odvodnjavanje povoznega dela gospodarskega 
dvorišča je preko lovilcev olj in peskolovov v interno kanalizacijo. 
Netlakovani del zunanje ureditve ob objektu je predviden za zatravitev.  
 
HIDRANTNO OMREŽJE 
Pred izvedbo objekta 2 se predvideva povečanje zmogljivosti hidrantnega omrežja z umestitvijo nove 
hidrantne zanke ter vsaj 2 dodatnih hidrantov. Sistem hidrantnega omrežja bo predmet PZI projekta. 
 
PRIKLJUČKI NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO: 
Glede na podatke v fazi DGD se ne predvidena novih komunalnih in energetskih priključkov, koristijo 
se obstoječi priključki in obstoječa merilna mesta, ki so že na objektu.  
 
 
IZRAČUN DIMENZIJ OBJEKTA 2: 
Maksimalne zunanje 
mere na stiku z 
zemljiščem 

Prizidava: 31,3m x 34,5m 
Rekonstrukcija: / 

Zunanje mere projekcija Prizidava: 31,3m x 34,5m 
Rekonstrukcija: 18,4 m x 11,7 m 

Višina objekta 
Prizidava: 9,1m (sleme) 7,4m (kap)  5,2m (atika) 4,1m (nadstrešek) 
Rekonstrukcija: 9,1m (sleme) 7,0m (kap)   

Relativne kote 
Prizidava: ±0.00(pritličje) +4.41(nadstropje) 
Rekonstrukcija + 4.22 (nadstropje) 

Absolutna kota Projektirano: ±0.00 = 282.82m n.m.v.* 

zazidana površina 
Prizidava: 652,76 m² 
Rekonstrukcija: 183,77 m² 

bruto tlorisna površina 
Prizidava: 942,95 m² (a=899,71m², b=42,24m², c=0m²)  
Rekonstrukcija: 183,77 m² (a=183,77 m², b=0m², c=0m²) 

neto tlorisna površina 
Prizidava: 838,11m² (a=795,87m², b=42,24m², c= 0m²) 
Rekonstrukcija: 179,78m² (a=179,78m², b=0m², c= 0m²) 

bruto prostornina 
Prizidava: 4736,23m³ (a=4563,05m³, b=173,18m³, c= 0m³) 
Rekonstrukcija: 566,01m³ (a=566,01m³, b=0m³, c= 0m³) 

Neto prostornina 
Prizidava: 2840,89m³ (a=2673,20m³, b=167,69m³, c= 0m³) 
Rekonstrukcija: 539,34m³ (a=539,34m³, b=0m³, c= 0m³) 

 
 

*podatek ugotovljen iz geodetskega načrta, kota pritličja se prilagodi obstoječemu pritličju.  
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SESTAVE KONSTRUKCIJ OBJEKTA 2: 
 
Yz0.1 
-kontaktna fasada 
-toplotna izolacija 15cm 
-ab konstrukcija 20cm (30cm) 
 

Yz0.2 
-prezračevana fasada – pločevina 
-zračni sloj 4cm 
-toplotna izolacija 15cm 
-ab konstrukcija 20cm (30cm) 

 
 
 
Xp.0.1 
-tlak iz sintetične gume 
-m.e. estrih 8cm 
-eps plošče talnega gretja 5cm 
-zvočna izolacija 3cm 
-toplotna izolacija (EPS 24cm) 
-ab temeljna plošča 40cm 
-bitum. hidroizolacija s posipom 
-lepljena elastomerna bitum. hidroizolacija 
-toplotna izolacija XPS 10cm 
-tamponsko nasutje 50cm 
 
 
Xp.0.2 
-tlak iz keramičnih ploščic 
-m.e. estrih 8cm 
-eps plošče talnega gretja 5cm 
-zvočna izolacija 3cm 
-toplotna izolacija (EPS 24cm) 
-ab temeljna plošča 40cm 
-bitum. hidroizolacija s posipom 
-lepljena elastomerna bitum. hidroizolacija 
-toplotna izolacija XPS 10cm 
-tamponsko nasutje 50cm 
 
Xn.0.1 
-tlak iz sintetične gume 
-m.e. estrih 8cm 
-eps plošče talnega gretja 5cm 
-zvočna izolacija 3cm 
-ab plošča 30cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xn.0.0 
-tlak iz sintetične gume 
-m.e. estrih 8cm 
-eps plošče talnega gretja 5cm 
-zvočna izolacija 3cm 
-ab plošča 30cm 
-zračni sloj s podkonstr. stropa 10cm 
-akustična perforirana plošča 
 
Xs.0.1 
-nasutje iz prodca 
-strešna membrana iz FPO 
-toplotna izolacija (miner. volna 30cm) 
-parna zapora (lepljena bitumen-Al) 
-CLT križno lepljena les. plošča 10cm 
-zračni sloj 
-perforirana akustična les. Plošča 
 
Xs.0.2 
-nasutje iz prodca 
-strešna membrana iz FPO 
-toplotna izolacija (miner. volna 30cm) 
-parna zapora (lepljena bitumen-Al) 
-CLT križno lepljena les. plošča 10cm 
-zračni sloj 
-rastrski suhomontažni strop 
 
 
Xs.0.3 
-kritina trapezna pločevina s protikond. 
obrizgom 
-prečno letvanje 8/5 
-vzdolžno letvanje 5/8  
-paropropustna folija 
-vzdolžno letvanje 5/10 (vmes miner. volna 
10cm) 
-strešne lege h=25cm (vmes miner. volna 
25cm) 
-podkonstrukcija stropa (vmes miner. volna 
5cm) 
-parnozaporna PE folija  
-akustična perforirana plošča s črnim voalom 
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1.7 OBJEKT 3 

Prizidava dvigalnega jaška k traktu 1 in delna rekonstrukcija trakta 1 in trakta 2 za namen notranje 
povezave prostorov. 
 
FUNKCIONALNA ZASNOVA 
Dvigalo bo nameščeno v dvigalnem jašku in bo povezovalo klet, pritličje, nadstropje in mansardo 
stavbe. Dvigalo bo imelo 4 postaje in eno vstopno smer. Namenjeno bo prevozu oseb in bo velikosti, 
ki bo prilagojena prevozu gibalno oviranih na invalidskih vozičkih. 
V kleti se bo navezalo v obstoječe servisne prostore. Obstoječ servisni prostor se preuredi v hodnik in 
se poveže s stopniščem v traktu 1. Obstoječa delavnica v kleti trakta 2 se preuredi v garderobo in se 
poveže s hodnikom. 
V pritličju in v nadstropju bo dvigalo umeščeno ob obstoječe horizontalne komunikacije (hodniki) trakta 
1 in trakta 2. V traktu 2 je predvidena zazidava po enega okna na etažo.  
V mansardi se za namen dostopa do dvigala preuredi del neizkoriščenega podstrešja. Izvede se 
hodnik do dvigala, zagotovi se stojna višina, prostor pa naveže na obstoječ hodnik pred glasbeno 
šolo. Z dograditvijo dvigala bodo vsi prostori osnovne šole v javni rabi dostopni brez ovir tudi gibalno 
oviranim. 
 
ARHITEKTURNA ZASNOVA PRIZIDKA 
Dvigalni jašek je predviden na zunanji južni strani v obstoječi vrzeli med traktom 1 in traktom 2.  
Dvigalni jašek je objekt pravokotne tlorisne oblike, kateremu dimenzije določa velikost kabine dvigala 
in je omejena z velikostjo vrzeli med traktoma. Na stiku s terenom je  zunanja tlorisna mera objekta 2,2 
m x 2,1 m. Nad vencem obstoječe stavbe se, zaradi dostopa iz mansarde, dvigalni jašek poveže s 
frčado. Frčada sega od slemena trakta 1 do dvigalnega jaška Skupna zunanja mera frčade z jaškom 
znaša 7,9m x 2,1 m in hkrati predstavlja maksimalno (projekcijsko) tlorisno dimenzijo objekta. 
Potrebno višino dvigalnega jaška določa tehnologija dvigala in znaša minimalno 3,4m nad najvišjim 
vstopnim nivojem v mansardi. Globina jaška je 1,1m pod najnižjim vstopnim nivojem (v kleti).  
Maksimalna višinska kota je 12,8m, kar je nekoliko nižje od slemena trakta 1 (13,0m). Objekt sega do 
globine -4.4 m, a je pod koto ±0,0 popolnoma vkopan. 
Zunanji izgled prizidka z obešeno prezračevano fasado ustvari kontrapunkt obstoječima objektoma 
trkata 1 in trakta 2 in se od njiju jasno loči ter hkrati s tem ohrani obstoječa kompozicijska razmerja. 
Dvigalni jašek bo z javnih površin skoraj neopazen, zaradi specifične lege v vrzeli ima samo eno 
fasado, vidno iz gospodarskega dvorišča.  
 
ZASNOVA KONSTRUKCIJ IN OBDELAV 
Predvidena je monolitna a.b. konstrukcija jaška ter leseno tramovno ostrešje frčade. Dvigalni jašek bo 
konstrukcijsko ločen od obstoječe nosilne konstrukcije in bo od nje dilatiran. 
 
UKREPI NA OBSTOJEČIH KONSTRUKCIJAH 
Izkop gradbene jame bo izveden neposredno ob obstoječih temeljih trakta 1 in trakta 2. Izkop bo 
potekal v predvidoma treh kampadah. Med izkopom se bo sproti izvajalo podbetoniranje temeljev z 
armiranobetonsko gredo do globine temeljnih tal dvigalnega jaška na koti – 4,4m. Obseg 
podbetoniranja se bo določil glede na dejansko stanje, saj v času projektiranja dimenzija in globina 
temeljev nista znani. Podbetoniranje bo pod temelji v os.2.3 izvedeno v dolžini min. 3m (ocenjena 
globina podbetoniranja 1,2m). Pod temelji v os.1.3 se bo podbetoniranje izvedlo v dolžini min. 3m 
(ocenjena globina podbetoniranja 2,5m). Pod temelji v os.1.C se bo podbetoniranje izvedlo v dolžini 
min. 2,2m  (ocenjena globina podbetoniranja 0,5m). 
Za prehod iz hodnika v dvigalni jašek se bodo uporabile obstoječe okenske odprtine. Odprtina se bo 
prilagodila vratnim odprtima dvigala, zato se bo deloma zazidala z vgraditvijo montažnih a.b. opečnih 
preklad.  
Obstoječe ostrešje se bo na mestu nove frčade ojačalo z namestitvijo svornikov. Predvidoma se bodo  
v območju posega tako ojačale tudi obstoječe lesne zveze. 
 
TEMELJI: 
Objekt bo temeljen armiranobetonski temeljni plošči predvidoma debeline 40cm. Predvidena kota 
temeljenja bo na -4,40m. Med izvedbo temeljev se izvaja podbetoniranje obstoječih temeljev, opisano 
v drugem poglavju. 
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OBODNE STENE: 
Po obodu jaška so predvidene so armiranobetonske stene debeline 15cm, ki se polno vpenjajo v 
temeljno ploščo. Skupna višina sten znaša 16.4.m v stenah so odprtine za vrata dvigala. 
 
PLOŠČA: 
Predvidena je monolitna armiranobetonska stropna plošča na vrhu jaška debeline 15cm, V ploščo se 
namesti konstrukcija za montažo dvigala. 
 
FRČADA: 
Frčada se izvede v širini dvigalnega jaška. Strešna tramovna konstrukcija se izvede iz lesenih 
elementov, ki se nadgradijo na obstoječo leseno ostrešje trakta 1. Obstoječe ostrešje se, na mestu 
odstranjenih lesenih nosilnih elemenov) preuredi z vgradnjo menjalnikov, dodatnih leg soh ter ročic. 
 
 
NOTRANJE PREDELNE STENE: 
V mansardi so predvidene nenosilne mavčnokartonske notranje predelne stene. Predelne stene bodo 
ločevale hodnik dvigala od preostalega dela neizgotovljenega podstrešja. Predelne stene se bodo 
pritrjevale na tramovno ostrešje frčade in sekundrno leseno podkonstrukcijo. 
 
PODNE KONSTRUKCIJE IN TLAKI: 
V mansardi je predvidena izdelava montažnega lesenega poda na ravnini obstoječih tal. Obstoječa tla 
v hodniku glasbene šole, s katerimi se nova poravnajo, so na koti pribl. +8,76 m. Podna konstrukcija 
se izvede iz lesenih plohov, povezanih z OSB-ploščami. Zaključni pod bo iz umetnega kavčuka, enako 
kot v hodniku glasbene šole. 
V kleti je predvidena zamenjava obstoječega poda z izenačitvijo višin s klančino v hodniku. V hodniku 
in v garderobi v kleti je predvidena talna obloga iz umetne gume.  
Na dnu dvigalnega jaška je predviden protiprašni premaz na betonski plošči. 
 
STROPOVI: 
V območju frčade v mansardi se nad hodnikom do dvigala izvede sekundarni strop iz 
mavčnokartonskih plošč na višini 2,65 m od tal oz. poravnano s stropom v hodniku glasbene šole.  
Strop dvigalnega jaška ni posebno obdelan – vidna a.b površina. 
 
STREHA: 
Nad frčado in dvigalnim jaškom je predvidena enotna prezračevana streha s kritino iz ravne pločevine. 
Streha se izvede na podeskani površini, nameščeni na naklonske prečnike. Naklon strehe je 6°. 
Predvidena je dvokapna plitka strešina s smerjo slemena sever-jug. 
Streha bo toplotno izolirana med naklonskimi prečniki. 
Odvodnjavanje s strehe bo urejeno v žlebove po obodu strehe. Predvidena je preureditev obstoječih 
žlebov na stiku trakta 1 in trakta 2. Iz žlebov se voda po odtočnih vertikalah vodi do pesklovcev in od 
tod v obstoječ sistem interne kanalizacije ob objektu. 
 
ZUNANJI OVOJ NOVEGA OBJEKTA: 
Posegov na fasadni ovoj obstoječih konstrukcij ne bo. Fasadni ovoj objekta predstavlja prezračevana 
fasada, obložena z ravno pločevino. Fasadni ovoj se toplotno izolira z mineralno volno.  
 
STAVBNO POHIŠTVO: 
Na ovoju obstoječega traka 2 je k oknom v kleti predvidena namestitev tipskega okenskega 
svetlobnega jaška. Na vrhu dvigalnih jaškov bo avtomatska loputa za oddimljanje velikosti 40/40cm 
oz. 0.16m². V notranjosti trakta 1 je predvidena v hodnikih namestitev notranjih evakuacijskih vrat – 
stavbnega pohištva za zagotovitev požarno zaščitenega hodnika. Notranje stavbo pohištvo v hodnikih 
bo iz zastekljenih sten v alu profilih, notranja vrata bodo imela kovinske podboje in lesena krila. 
Gradiva in površinske obdelave se bodo konkretizirale v PZI dokumentaciji. 
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ZASNOVA DVIGALA 
Dvigalni jašek bo notranjih tlorisnih dimenzij 1,8m x 1,6 m. Dvigalo ima štiri postaje s sprednjim 
dostopom na isti strani. Predvideva se dvigalo nosilnosti 630kg z dimenzijo kabine 140 cm / 110 cm. 
Pogon bo predvidoma brezreduktorski z vektorsko frekvenčno regulacijo, prenos s pogonskimi trakovi, 
zbirno krmiljenje navzdol in zbirno v obe smeri, tipkala s signalizacijo pokazatelj položaja v kabini in na 
postajah in alarmom. Vrata jaška so avtomatska, teleskopska, s krili in podboji iz brušene nerjaveče 
pločevine, vrata so vgrajena v portalni niši. Svetla širina vrat bo 80cm. Širina špalete prilagojena 
vgrajenim dvigalnim vratom. 
Stene kabine z oblogo iz laminata, ročaj na eni stranici, kabinski panel z ukaznimi tipkami, spuščeni  
strop z efektno razsvetljavo (aktivno le ob uporabi dvigala), Predvidena hitrost dvigala je 1 m/s, višina 
glave 3,4m, globina jaška 1,10cm. V primeru požara se delovanje dvigala onemogoči z vezavo izklopa 
na avtomatsko javljanje požara. 
 
ZASNOVA INSTALACIJ 
KANALIZACIJA: 
Vode s streh in zunanjih površin se bodo vodile preko peskolovov v obstoječ interni sistem meteorne 
kanalizacije, ki se združi s fekalno kanalizacijo in priključi na mešan kanalizacijski sistem v naselju. 
Vode z obstoječih strah trakta 1 in trakta 2 se vodijo po preurejenih odsekih žlebov v novo odtočno 
vertikalo in nov peskolovni jašek.  
 
ELEKTRO INSTALACIJE 
Predmetni prizidek bo priključen na interno instalacijo objekta. Predmetna dozidava bo na elektro 
energetsko omrežje priključena preko obstoječega odjemnega mesta Osnovne šole Prebold. Zaradi 
predvidene gradnje povečava konične moči na obstoječem odjemnem mestu predvidoma ne bo 
potrebna. 
Na OŠ Prebold imamo tri merilna mesta: 

4. m.m. 2000987 ŠOLA z zakupljeno močjo 106kW (3 x 160A)  
5. m.m. 2181441 TELOVADNICA z zakupljeno močjo 41kW (3 x 63A) – ni sprememb 
6. m.m. elektrarna BISOL – ni sprememb 

Vse je napajano iz TP PREBOLD ŠOLA, na priključku ne bo sprememb. 
 
VODOVOD IN KANALIZACIJA: 
Ni predvidenih instalacij. 

 
OGREVANJE:  
Dvigalni jašek se ne ogreva. Predvidena je premestitev obstoječega radiatorja pod oknom v hodniku v 
pritličju in v nadstropju.  
 
PREZRAČEVANJE: 
Predvideno je naravno prezračevanje dvigalnega jaška skozi odprtino 0,16m² pod stropom jaška. 
 
ZASNOVA ZUNANJE UREDITVE 
Zunanja ureditev ob prizidku dvigala je predvidena iz tlakovanjem kot je opisano k objektu 2. 
 
PRIKLJUČKI NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO: 
Ne predvidena se novih komunalnih priključkov, koristijo se obstoječi priključki in obstoječa merilna 
mesta, ki so že na objektu.  
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IZRAČUN DIMENZIJ PRIZIDANEGA OBJEKTA 3 - DVIGALO: 
maks. zunanje mere na stiku z zemljiščem 2,2 m x 2,1 m 
maks. zunanje mere projekcija 7,9 m x 2,1 m 

maks. višina objekta 
12,8 m (merjeno od pritličja) 
15,5 m (merjeno od kleti) 

relativne kote 

-2,80 (klet)  
±0.00 (pritličje),  
+4.41 (nadstropje)  
+8,76 (mansarda) 
+12,72 (sleme) 

absolutna kota ±0.00 = 282,82 m n.m.v.* 
zazidana površina dvigalnega jaška 4,7 m² 
bruto tlorisna površina 16,7 m² (a=16,7m², b=0m², c=0m²) 
bruto tlorisna površina etaž nad terenom 
relevanten podatek za izračun FI 

12,5 m² 

neto tlorisna površina 12,8m² (a=12,8m², b=0m², c= 0m²) 
bruto prostornina 147 m³ (a=149,4m³, b=0m³, c=0m³) 
neto prostornina 73,4m³ (a=71,9m³, b=0m³, c=0m³) 

 
*podatek ugotovljen iz geodetskega načrta, kota pritličja se prilagodi obstoječemu pritličju.  
 
 
SESTAVE KONSTRUKCIJ OBJEKTA 3: 
Sestave so vpisane v risbah v  grafičnem delu.
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OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU OKOLJA 
 
Veljavni prostorski akti: -Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o strategiji 

prostorskega razvoja Občine   Prebold (Ur. list RS 98/2008)     

-Prostorski izvedbeni pogoji: Odlok o izvedbenem delu občinskega 
prostorskega načrta Občine Prebold (Ur. list RS 43/2010, 71/2015) 

Oznaka EUP:  PR-5 
Namenska raba: CDi - druga območja central. dejavnosti, ki so namenjena izobraževanju 
Oblik. grajene struktur.: U6 
Stavbni tip: A6 
Posebna določila: / 
Način urejanja: ID OPN Občine Prebold 
 
 

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO 
IZ PROSTORSKEGA AKTA 

OPIS SKLADNOSTI 
OZ. DOPUSTNA ODSTOPANJA 

 

NAMEMBNOST (NAMENSKA RABA PROSTORA) 
 osnovna namenska raba: 
območja stavbnih zemljišč  
 
podrobnejša namenska raba:  
druga območja centralnih dejavnosti, ki so 
namenjena izobraževanju (CDi) 

Obstoječi objekt pred in po rekonstrukciji in 
prizidavi  je šola – 
stavba za znanstvenoraziskovalno delo in 
izobraževanje s klasifikacijo CC-SI 12630. 

 Določila OPN so upoštevana. 
Rešitve so skladne s prostorskim aktom. 

 

VAROVANJA IN OMEJITVE 
 vrsta varovanja oziroma omejitve:  
/ 

Ni podatkov o varovanjih in omejitvah 

Določila OPN so upoštevana. 
Rešitve so skladne s prostorskim aktom. 

 

VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, VRSTE DOPUSTNIH GRADENJ IN DRUGIH DEL TER VRSTE 
DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN 

(11. člen odloka o ID OPN Občine Prebold) 
Na celotnem območju ID OPN, razen na območjih, 
ki se urejajo z DPN ali OPPN, so dovoljene 
naslednje: 
- vrste objektov glede na namen: objekti za 

varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 
objekti za zaščito in reševanje v naravnih in 
drugih nesrečah, lokalne ceste, javne poti in 
nekategorizirane ceste ter objekti oziroma 
omrežja gospodarske javne infrastrukture, za 
katere ni predvidena priprava OPPN ali DPN,  

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede 
na namen: pomožni infrastrukturni objekti, 
gozdne ceste, kolesarske steze, sprehajalne, 
poljske in planinske poti, objekti za 
telekomunikacijsko opremo, vadbeni objekti 
namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju 
(razen vojaških strelišč). 

 
Na celotnem območju ID OPN (razen na območjih, 
ki se urejajo z DPN in OPPN) so dovoljene 
naslednje vrste gradenj: 
- gradnje novih objektov v skladu z določili 11. 

člena odloka o ID OPN Občine Prebold, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poseg obravnava prizidavo in delno 
rekonstrukcijo obstoječe stavbe osnovne šole.  
-Rekonstrukcija obstoječega objekta (deloma 
odstranitev dela obstoječega objekta) bo 
potekala na objektu, ki ni na vodnem ali 
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- rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in 
investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna 
dela v javno korist) zakonito zgrajenih objektov 
ter odstranitve objektov, za obstoječe zakonito 
zgrajene objekte in naprave, na vodnem ali 
priobalnem zemljišču pa so dovoljene 
rekonstrukcije, adaptacije in obnove, ki bistveno 
ne spreminjajo namembnosti in velikosti objekta 
ter ne vplivajo negativno na kakovost vode in 
vodni režim,  

- določilo glede odstranitve objektov ali delov 
objektov ne velja za objekte ali dele objektov, ki 
so varovani po predpisih o kulturni dediščini, 
razen v primeru, ko se za odstranitev 
predhodno pridobi soglasje pristojnega organa 
za varstvo kulturne dediščine. 

 

Na stavbnih zemljiščih (razen na območjih, ki se 
urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki 
so dovoljene na celotnem območju ID OPN, 
dovoljene naslednje vrste gradenj: 
- gradnje novih objektov v skladu z določili 12. 

člena, glede na namensko rabo določeno za 
EUP, 

- spremembe namembnosti zakonito zgrajenih 
objektov, pod pogojem, da je nova 
namembnost v skladu določili 12. člena, glede 
na namensko rabo določeno za EUP. 

priobalnem zemljišču, ni v varovanem območju 
kulturne dediščine in ni zavarovan s predpisi s 
področja kulturne dediščine. 
-V fazi izvedbe del se bodo izvajala tudi 
nekatera vzdrževalna dela, ki niso predmet 
DGD. 
 
-Predvidena je prizidava novega objekta pri 
traktu 3 na zahodni strani obstoječe stavbe (t.i. 
objekt 1) in prizidava osrednjega trakta na 
mestu predhodno odstranjenega dela objekta 
(t.i. objekt 2) ter prizidava dvigala k traktu 1 (t.i. 
objekt 3). Vsi dozidani objekti bodo imeli 
namembnost (in CC-SI) klasifikacijo enako 
obstoječemu objektu. 
 
-Namembnost objekta se ne spreminja. 
 
Določila OPN so upoštevana. Rešitve so 
skladne s prostorskim aktom. 

VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI NA DRUG. OBMOČJIH CENTRAL. DEJAV. NAMENJENIH IZOBRAŽEVANJU (CDI): 

Na drugih območjih centralnih dejavnosti 
namenjenih izobraževanju so poleg vseh vrst 
objektov glede na namen dovoljenih za celotno 
območje ID OPN (11. člen), dovoljene 
naslednje vrste dejavnosti z dopustnim 
obsegom: 

- izobraževanje, kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti, razen prirejanje iger na 
srečo 

V objektu in vseh delih objekta, kjer je predviden 
poseg, ki ga obravnava DGD je predvidena 
dejavnost izobraževanja. 

 
Določila OPN so upoštevana. Rešitve so 
skladne s prostorskim aktom. 

VRSTE OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN 
- stavbe za izobraževanje in znanstveno 

raziskovalno delo, športne dvorane, muzeji, 
knjižnice, garažne stavbe za potrebe EUP in 
večnamenske stavbe, 

- parkirišča, športna, otroška in druga javna 
igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge 
urejene zelene površine. 

 

Objekt in vsi deli objekta, kjer je predviden 
poseg je stavba za izobraževanje (šola). 
 
V sklopu zunanje ureditve se preuredijo 
obstoječe zelenice, ter preuredi obstoječe 
funkcionalno dvorišče s parkiriščem za dostavo. 

 
Določila OPN so upoštevana. Rešitve so 
skladne s prostorskim aktom. 

VRSTE NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN 

- ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni 
objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi 
ali prireditvam, spominska obeležja, urbana 
oprema in igrišča za šport in rekreacijo na 
prostem. 

 

 
Samostojni nezahtevni in enostavni objekti niso 
predvideni, kot zunanja ureditev je na zahodni 
strani predvidena premestitev obstoječe ograje  
in premestitev opreme šolskega igrišča. 

 
Določila OPN so upoštevana. Rešitve so 
skladne s prostorskim aktom. 
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MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN IZVEDBO DRUGIH DEL 

FUNKCIONALNA IN OBLIKOVNA MERILA IN POGOJI: 

v enoti urejanja prostora (EUP) za PR5 je 
oblikovana grajena struktura U6 (posebno 
območje) katera določa: 
- Novi objekti morajo biti od meja sosednjih 

zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, 
nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 
metra. V celoti vkopane etaže manj zahtevnih 
objektov morajo biti od meja sosednjih zemljišč 
oddaljene najmanj 2,0 metra. Manjši odmiki so 
dovoljeni pri gradnji manj zahtevnih, 
nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za 
njih pridobljena pisna soglasja lastnikov 
sosednjih zemljišč. 

 

Poseg je predviden kot prizidava k obstoječemu 
objektu. Najmanjši odmik prizidave na zahodni 
strani (t.i. objekta 1) od meja sosednje parcele 
št. 570/8 k.o. Prebold znaša 0,0m, od parcele 
št.572/47 k.o. Prebold pa najmanjši odmik znaša 
0,6m. Obe sosednji parceli sta v lasti 
investitorja. 
Investitor soglaša z zmanjšanim odmikom.  
Odmiki vseh ostalih prizidav od maja sosednjih 
parcel so večji od 4m. 
 
Določila OPN so upoštevana. Rešitve so 
skladne s prostorskim aktom. 
Skladnost se dokazuje tudi s pozitivnim 
mnenjem v zvezi s skladnostjo s prostorskimi 
akti. 

- stavbni tip A6 (posebna stavba): 

- Posebne stavbe so lahko oblikovane kot 
dominante. 

- Tlorisni gabarit mora biti prilagojen konfiguraciji 
terena, velikosti in legi parcele, namenjene 
gradnji, namembnosti območja in funkciji 
stavbe.  

- Višinski gabarit stavbe je poljuben in ne sme 
presegati višine najvišjega objekta v okolici 
(med najvišje objekte v okolici se ne štejejo 
zvoniki, dimniki, gasilski stolpiči in deli objektov, 
ki so višji od okoliških zaradi tehnologije 
dejavnosti), razen v primeru oblikovanja nove 
prostorske dominante. Določilo prejšnjega 
stavka ni potrebno upoštevati za gradnje 
objektov, katerih višina je določena z normativi 
(šolske telovadnice ipd.). 

- Maksimalni višinski gabarit stavb na 
pokopališčih je K + P. Pritličje je lahko nad 
teren dvignjeno za največ 0,6 metra. 

- Strehe so lahko ravne ali v naklonu, poljubnih 
oblik in obdelave.  

- Vsiljive in izstopajoče barve fasad niso 
dovoljene. V primerih velikih stavbnih mas je 
potrebno stavbo členiti oziroma ustrezno 
načrtovati zunanjo ureditev (drevje).  

- Dovoljena je postavitev in vgradnja 
fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov. Na 
stavbah in območjih varovanih v skladu s 
predpisi o varstvu kulturne dediščine 
postavljanje in vgrajevanje fotovoltaičnih celic in 
sončnih sprejemnikov načeloma ni dovoljeno. 
Izjemoma je dovoljeno, če z njihovo vgradnjo ali 
postavitvijo niso prizadete varovane vrednote, 
in so upoštevani prostorski izvedbeni pogoji za 
ohranjanje kulturne dediščine. 

- Zasnovo in oblikovanje posebne stavbe, ki je 
načrtovana kot nova prostorske dominanta, se 
določi z izbrano varianto pridobljeno z javnim ali 
vabljenim natečajem. 

 
- Prizidava k obstoječemu objektu ni oblikovna 
kot dominanta in višinsko sledi višinam slemena 
in venca obstoječe stavbe. Prizidani dvigalni 
jašek (t.i. objekt 3) bo segal do višine slemena 
trakta 1, Prizidani zahodni del (t.i. objekt 1) bo 
segal do višine slemena trakta 3, prizidani in 
rekonstruirani del osrednjega trakta (t.i. objekt 
2) bo segal do višine slemena trakta 3. 
Vse višine novih prizidav se prilagajajo 
obstoječim objektom in jih ne presegajo. 
Streha prizidave na zahodnem delu trakta 3 
(t.i.objekt 1) je dvokapna v kombinaciji z  ravno 
streho v pritličju in na nadstrešku. 
 
- Streha prizidave in rekonstrukcije osrednjega 
trakta (t.i. objekt 2) bo ravna nad prostori pritličja 
ter dvokapna nad prostori nadstropja. 
Streha dvigalnega jaška (t.i. objekt 3) bo ravna. 
Vsiljive in izstopajoče barve fasad niso 
predvidene. Predvideni so svetli odtenki fasad. 
 
- Umestitev fotovoltaičnih na nove strehe ni 
predvidene. Obstoječe strešine, ki se odstranijo 
nimajo nameščenih fotovoltaičnih panelov. 
Nova stavba ne bo prostorska dominanta (niti 
višinsko, niti gabaritno), zato izbira variante ni 
pridobljena z javnim ali vabljenim natečajem. 
 
 Določila OPN so upoštevana. Rešitve so 
skladne s prostorskim aktom. 
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- Nadalje  je potrebno upoštevati  ostala določila 
Odloka o ID OPN Prebold (Ur. list RS 43/2010) 

 

26. člen ID OPN 
(1) Priporočljiva velikost otroškega igrišča je 200 m² 
(minimalna velikost je 50 m²), najmanjša priporočljiva 
velikost igrišča za igro večjih otrok in mladostnikov je 500 
m². Igrišča za igro otrok morajo biti odmaknjena od 
prometnic. 
(3) V okolici javnih objektov in na javnih ter zelenih 
površinah je prepovedano zasajanje visoko alergenih 
rastlinskih vrst in vrst rastlin, ki imajo strupene plodove ali 
druge dele rastline. 

- Otroško igrišče se z mesta prizidka k traktu 3 
(t.i. objekt 1) premesti na lokacijo severno od 
trakta 3 (šolski vrt). Otroško igrišče je velikosti 
870m². Igrišče je namenjeno za igro mlajših 
otrok. Obstoječe športno igrišče za igro starejših 
otrok ostane v obstoječi velikosti 2812m². 
- Zasajanje visokoalergenih rastlin ni 
predvideno. 
Vsa visokodebelna drevesa se ohranijo. Zelene 
površine se zatravijo z avtohtonimi travnimi 
mešanicami. 
Določila OPN so upoštevana. Rešitve so 
skladne s prostorskim aktom. 

27. člen ID OPN 
(3) Najnižja točka nadstreškov, izveskov in napisov nad 
vhodi in izložbami mora biti najmanj 2,5 m nad pohodno 
površino. 

- Predviden je nov vhodni nadstrešek nad 
vhodom v trakt 3 (prizidava t.i. objekta 1). Svetla 
višna nadstreška nad pohodno površino znaša 
2,50m. 

 
Določila OPN so upoštevana. Rešitve so 
skladne s prostorskim aktom. 

28. člen ID OPN 
(1) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in 
vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno 
osenčenje parkirnih površin. Na vsaka tri do štiri parkirna 
mesta je potrebno zagotoviti vsaj eno drevo. Odstopanja 
so dovoljena pri urejanju parkirnih mest nad obstoječimi 
garažnimi kletmi. Parkirne površine naj se tlakuje tako, da 
bodo imele izgled členjenosti (ustrezni materiali, 
kombinacije različnih materialov in drugi podobni 
oblikovalski principi). Parkirišča, ki po površini presegajo 
500 m², je treba členiti v več manjših enot. Padavinske 
vode s povoznih površin se spelje v ponikovalnico ali 
vodotok preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj, kadar so 
ti potrebni v skladu z veljavnimi predpisi.  
(2) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in pri spremembah 
namembnosti stavb je potrebno na parceli, namenjeni 
gradnji, zagotoviti zadostne parkirne površine ali garažna 
mesta za stanovalce, zaposlene in obiskovalce. Če na 
parceli ni tehničnih ali prostorskih možnosti za 
zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, je mogoče 
manjkajoče število parkirnih mest zagotoviti tudi na drugih 
ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta 
niso oddaljene več kot 200 metrov, in če je omogočena 
njihova trajna uporaba. Manipulacijske površine ob 
parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da 
se prepreči vzvratno vključevanje na državne in lokalne 
ceste.  
(3) Pri izračunu parkirnih mest je potrebno glede na 
namembnost oziroma dejavnost upoštevati naslednje 
minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju: PM):  
Vrtci, šole: 2PM / oddelek + 1PM / 2 zaposlena 
 
(4) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki 
morajo biti brez grajenih ovir, je potrebno zagotoviti 5 % 
parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi 
vozički. V primeru, da je PM manj kot 20, je potrebno 
zagotoviti 1 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički.  
(5) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi 
dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem 
parkiranju.  
(6) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v 
garažo oziroma med javno površino in ograjo ali 

 
- Nova parkirišča niso predvidena, saj obstoječe 
kapacitete zagotavljajo zadostno število 
parkirnih mest. 
-Ker na zemljišču za gradnjo ni zadostnega 
prostora za potrebno število parkirnih mest za ta 
tip stavbe (ni prostorskih možnosti), se   
manjkajoče število parkirnih mest zagotavlja na 
drugih javnih površinah (obstoječih javnih 
parkiriščih), kjer je omogočeno parkiranje za 
namen osnovne šole (trajna uporaba). 
Oddaljenost vseh relevantnih parkirišč od vhoda 
v objekt znaša manj kot 200m, pri čemer pot 
vodi po javni površini. 
Grafični prikaz lokacije parkirišč in dolžine poti 
med parkirišči in vhodi v stavbo je v grafičnih 
prilogah. 
 
Izračun števila parkirnih mest za objekt šole: 
število zaposlenih:   66  
št. oddelkov po prizidavi:  24 
št park. mest: 2PM x 24 + 1PM x 66/2 = 81PM 

 
14PM je zagotovljenih na zemljišču za gradnjo  
27PM severno od objekta na razdalji 65m 
20PM pri vrtcu na razdalji 130m 
20PM pri zdravstvenem domu na razdalji 175m 
81 PM skupaj zadošča potrebam šole. 
 
Na parkirnih mestih v zasebni lasti je na razdalji 
manj kot 200m od vhoda v stavbo dodatnih 67 
parkirnih mest. 
 
-Na zemljišču za gradnjo sta zagotovljeni 2PM 
za parkiranje vozil oseb z invalidskimi vozički. 
Dodatni 2PM za ta vozila se zagotovita na 
parkirišču severno od stavbe. 
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zapornico, ki vozilom zapira pot do parkirnih (garažnih) 
mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na 
katerem se vozilo lahko ustavi, dokler na parkirišče ni 
omogočen dovoz oziroma izvoz.  
(7) Parkiranje (razen kratkotrajno) tovornih vozil je 
dovoljeno le na ustrezno urejenih parkirnih mestih. 

-Javna parkirišča so v souporabi za več (javnih) 
dejavnosti, pri čemer je upoštevana največja 
skupna potreba po istočasnem parkiranju 
-Uvozi in izvozi s parkirišč so obstoječi in se ne  
spreminjajo. 
-Ustavljanje manjših tovornih vozil za namen 
dostave je zagotovljeno na gospodarskem 
dvorišču v sklopu zemljišča za gradnjo. 
 
Določila OPN so upoštevana. Rešitve so 
skladne s prostorskim aktom. Skladnost se 
dokazuje tudi s pozitivnim mnenjem v zvezi s 
skladnostjo s prostorskimi akti. 

29. člen ID OPN 
(1) Pri urejanju okolice objektov naj se upošteva 
konfiguracija terena. Višina zemljišča na parcelni meji 
mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Višinske 
razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi 
brežinami. Podporni zidovi in škarpe so dovoljeni le v 
primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin.  
(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora 
izvajalec gradbenih del med gradnjo zavarovati 
vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa 
odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter 
urediti okolico.  
(3) Tlakovanje dvorišč naj izhaja iz lokalne tradicije 
oziroma naj daje izgled členjenosti. Izvedeno mora biti v 
neizstopajočih barvah.  

-Zemljišče za gradnjo je ravno. Kota pritličja je 
prilagojena obstoječi koti pritličja. Bistvenih 
višinskih razlik na zemljišču ni, zato je vključitev 
v teren s položno speljanimi utrjenimi 
površinami, ki se vključujejo v obstoječe zelene 
in utrjene površine. 
-Ureditev gradbišča bo skladna z varnostnim 
načrtom in grafično prilogo. Predvidena je 
zaščita vegetacije med gradnjo. 
-Utrjene površine so predvidene v asfaltni 
izvedbi. 

 
 
Določila OPN so upoštevana. Rešitve so 
skladne s prostorskim aktom. 

 

MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NA OBJEKTE 

IN OMREŽJA JAVNE INFRASTRUKTURE 

Pogoji glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 
dobro (42. člen Odloka o ID OPN Prebold) 

- Gradnja objektov je možna le na zemljiščih, 
ki imajo zagotovljeno minimalno komunalno 
oskrbo. Minimalna komunalna oskrba 
vključuje oskrbo s pitno vodo, električno 
energijo, odvajanje odpadnih voda in 
dostop do javne ceste.  

- Določilo prejšnjega odstavka ne velja za 
objekte transportne infrastrukture, 
cevovode, komunikacijska omrežja, 
elektroenergetske vode, druge gradbene 
inženirske objekte, objekte za oglaševanje 
ter nezahtevne in enostavne objekte, za 
katere se minimalna komunalna oskrba 
določi glede na njihov namen. 

- Občina Prebold na območju razpršene 
poselitve in razpršene gradnje ni dolžna 
zagotavljati  komunalne oskrbe stavbnih 
zemljišč. 

- V novo načrtovanih območjih predvidenih 
za gradnjo, kjer še ni zgrajene prometne in 
komunalne infrastrukture, je gradnja stavb 
možna šele po izgradnji prometne in 
komunalne infrastrukture oziroma sočasno. 

- Če se bo nameravana gradnja priključila na 
objekte gospodarske javne infrastrukture 
oziroma, če se bo zaradi gradnje 

Zemljišče za gradnjo je komunal. opremljeno z: 
-oskrbo s pitno vodo (obstoječi priključek) 
-oskrbo z električno energijo (obstoječi 
priključek) 
-oskrbo z zemeljskim plinom (obstoječi 
priključek) 
-obstoječim dostopom do javne ceste (obstoječi 
priključek) 
-obstoječim priključkom na telekomunikacijsko 
omrežje 
-odvajanje odpadnih voda je zagotovljeno z 
obstoječim priključkom na mešan kanalizacijski 
sistem 
 
Minimalna komunalna oskrba je na zemljišču za 
gradnjo zagotovljena z obstoječimi priključki. 
 
 
Nameravana gradnja se bo priključila na objekte 
javne gospodarske infrastrukture. Za poseg so 
pridobljena mnenja upravljalcev gospodarske 
javne infrastrukture. 
 
 

Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 
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spremenila kapaciteta obstoječih 
priključkov, mora investitor od upravljavcev 
gospodarske javne infrastrukture pred 
izdelavo projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja pridobiti soglasje za priključitev. 

- Objekte je potrebno priključiti na predpisano 
komunalno opremo v skladu z določili 42. 
člena Odloka o ID OPN Prebold (Ur. list RS 
43/2010) in na drugo komunalno opremo, ki 
jo za posamezna naselja predpisuje  Odlok 
o ID OPN Prebold (Ur. list RS 43/2010) ali 
drugi predpisi. 

- Nezahtevne in enostavne objekte je 
potrebno priključiti na komunalno opremo, 
kadar je za njihovo  uporabo to potrebno. 

- Obveznost priključevanja na komunalno 
opremo je opredeljena po posameznih 
naseljih in zaselkih. 

Potrebno je upoštevati določila Odloka o ID OPN 
Prebold (Ur. list RS 43/2010) in pogoje   
upravljavcev posameznih infrastruktur 

Ni pridobljenih pogojev, saj objekt gospodarske 
javne infrastrukture nima priključka na 
telekomunikacijsko omrežje. 
Od obstoječih telekomunikacijskih vodov je 
zemljišče za gradnjo oddaljeno 23,3m 
 
Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

43. člen ID OPN Prebold 
(3) Obveznost priključevanja na komunalno opremo je 
opredeljena po posameznih naseljih in zaselkih.  
Preglednica 10: Prikaz obveznosti priključevanja na 
komunalno opremo po posameznih naseljih in zaselkih 
 

 1 2 3 4 5 6 
Prebold X  X  X X 

1 ... obvezno priključevanje na javno oziroma lokalno 
vodovodno omrežje  
3 ... obvezno priključevanje na javno kanalizacijsko 
omrežje (odpadne komunalne vode) po njegovi izgradnji  
5 ... obvezno priključevanje na elektro omrežje  
6 ... obvezno priključevanje na plinovodno omrežje po 
njegovi izgradnji, če stavba za ogrevanje ne uporablja 
obnovljivih virov energije  
 
(10) Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki 
vsebujejo škodljive snovi je možno priključiti na javno 
kanalizacijo, kolikor so predhodno očiščene do mere, kot 
jo določa veljavna zakonodaja. Kolikor se v tehnološkem 
postopku uporabljajo strupene snovi, se te oddaja 
pooblaščenim predelovalcem oziroma odstranjevalcem 
(evidenčni listi).  
(11) Meteorne in odpadne komunalne vode iz objektov, 
parcel in zunanje ureditve ne smejo pritekati na javne 
ceste in ne smejo biti speljane v naprave za 
odvodnjavanje ceste in cestnega telesa. 
 

- objekt je priključen na javno vodovodno 
omrežje preko obstoječega priključka 
 
- objekt je priključen na javno kanal. Omrežje 
preko obstoječega priključka 
 
- objekt je priključen na elektro omrežja preko 
obstoječega priključka 
 
- objekt je priključen na plinovodno omrežje 
preko obstoječega priključka  
 
-Tehnološke in industrijske vode v objektu ne 
nastajajo. Odpadne vode iz kuhinje se zbirajo ločeno 
(separatorji maščob).  
 
Meteorne vode iz objektov se zbirajo v sistemu 
interne kanalizacije in vodijo do priključnega 
kanalizacijskega jaška in se ne bodo stekale na javne 
površine cest. 
 

Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 
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44. člen ID OPN Prebold 
(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti 
zagotovljen varen dovoz na javno cesto.  
(2) Priključki posameznih objektov in dovozne ceste 
morajo biti praviloma vezani na občinsko cesto in z njo na 
državno cesto. Na javno cesto se, če za to obstajajo 
prostorsko tehnične možnosti, priključuje več objektov 
skupno.  
(3) Novi priključki na javno cesto morajo biti locirani na 
nasprotni strani že obstoječih priključkov, če so za to 
dane tehnične in prostorske možnosti. 
 

Objekt je priključen na javno (občinsko cesto) 
preko obstoječega priključka. Velikost in 
zmogljivost priključka se ne spreminja. 
 
  Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

45. člen ID OPN Prebold 
Padavinske vode se preko meteorne kanalizacije vodi v 
ponikovalnice ali vodotoke v skladu z veljavnimi predpisi. 
Padavinske vode s streh objektov se spelje preko 
peskolovov, padavinske vode z utrjenih površin (parkirišč, 
dvorišč ...) pa preko lovilcev olj, kadar so ti potrebni v 
skladu z veljavnimi predpisi, in peskolovov v 
ponikovalnice ali vodotoke. 

Vse padavinske vode se vodijo v obstoječ 
sistem javne kanalizacije. Vode s streh se 
zbirajo v peskolovih, voda iz asfaltirane površine 
gospodarskega dvorišča pa se vodi preko lovilca 
olj. 
 
 Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

 
 

DRUGA MERILA IN POGOJI 

Merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje 
narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno 
rabo naravnih dobrin: / 

Ni predpisanih pogojev za varstvo okolja, 
ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in 
trajnostno rabo naravnih dobrin. 
 

Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

Merila in pogoji v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem 
objektov: / 

Ni drugih pogojev v zvezi z gradnjo in 
vzdrževanjem objektov 
Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

46. člen ID OPN Prebold 
(celostno ohranjanje kulturne dediščine) 

-objekt ni v območju kulturne dediščine 

Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 
 

47. člen ID OPN Prebold 
(ohranjanje narave) 

-objekt ni v območju ohranjanja narave 

Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 
48. člen ID OPN Prebold 
(1) Gradnje in prostorske ureditve so možne v vseh 
območjih urejanja, če v okolju ne povzročajo večjih 
motenj, kot so dovoljene s predpisi. Širitev posamezne 
dejavnosti, ki ima čezmerne vplive na okolje, je pogojena 
s sočasno sanacijo čezmernih vplivov na okolje, ki jih 
taka dejavnost povzroča. Pri vseh gradnjah je potrebno 
upoštevati normativne določbe glede varovanja okolja. 
Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, 
da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.  
(2) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno 
vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov 
na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje 
ministrstva.  
 

-objekt, njegova gradnja in dejavnost v njem ne 
bodo povzročali večjih motenj od predpisanih 
(mirna dejavnost šole) 
-Objekt, ki je predmet projekta DGD (oz. 
posamezni objekti) ne spada med objekte za 
katere je potrebna presoja vplivov na okolje 
skladno Uredbo o posegih v okolje, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l.RS, 
št. 51/14, 57/15 in 26/17). 
-opis pričakovanih vplivov je v poglavju 3 

Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

49. člen ID OPN Prebold 
(tla) 
(1) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi morajo biti 
dela izvedena na način, ki onemogoča njihov izliv v 
vodotoke, v podzemne vode ali kanalizacijo.  
(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in 
deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali 
izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. Pri posegih na 
kmetijska zemljišča mora podati usmeritev za to pristojna 
strokovna služba.  

-skladiščenje nevarnih snovi ni predvideno. 
Komunalni odpadki in odpadki iz kuhinje se 
zbirajo skladno s standardi. 
-predvidena je odstranitev humusa pri gradnji 
prizidka. Humus se med gradnjo hrani na 
predvidenem mestu v sklopu ureditve gradbišča 
ter po končani gradnji vgradi v novo zunanjo 
ureditev (šolski vrt). 

Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 
50. člen ID OPN Prebold -objekt ni načrtovan v vodovarstvenem območju 
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(vode) 
(1) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival 
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na 
podlagi vodnega soglasja.  
(3) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v 
površinske in podzemne vode in odvzem toplote iz 
površinskih in podzemnih voda je dovoljeno samo na 
način in pod pogoji, ki jih določajo zakon in predpisi na 
področju varstva okolja. Neposredno odvajanje odpadnih 
voda v podzemne vode je prepovedano.  
(4) Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, 
mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen 
ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, 
in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali 
izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih 
posegov, in so v stiku s podzemno vodo, je 
prepovedano.  

ter  ni načrtovan na priobalnem ali vodnem 
zemljišču in se ne nahaja v območju vpliva 
poplav niti v območju erozije. 
-Odvajanje odpadnih voda je v kanalizacijsko 
omrežje in nima vpliva na vodni režim ali stanje 
voda. 
Zaradi navedenega načrtovani poseg ne more 
in ne bo niti trajno niti začasno vplival na vodni 
režim ali stanje voda in vodno soglasje ni 
potrebno. 

Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

51. člen ID OPN Prebold 
(zrak) 
(1) Ogrevanje novih stavb naj se zagotavlja z ekološko 
sprejemljivimi viri energije, enako je potrebno postopoma 
urediti tudi ogrevanje obstoječih stavb.  
(2) Vse večje porabnike je potrebno obvezno priključiti na 
zgrajeno plinovodno omrežje. 

-objekt je priključen na javno plinovodno 
omrežje 
-ogrevalni medij celotnega objekta je zemeljski 
plin iz plinovodnega omrežja. 

Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

52. člen ID OPN Prebold 
(območja vodnih in priobalnih zemljišč) 
 

-objekt ni v območju vodnih ali priobalnih 
zemljišč 

Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 
53. člen ID OPN Prebold 
(območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč) 
 

-objekt ni v območju kmetijskih zemljišč 
 Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

54. člen ID OPN Prebold 
(območja gozdnih zemljišč) 
 

-objekt ni v območju gozdnih zemljišč 
 Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

55. člen ID OPN Prebold 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je potrebno zasnovati 
tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi 
naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, 
reševanje in pomoč.  
(2) Projekti za graditev objektov in naprav, namenjenih 
oskrbi prebivalstva, javnemu prometu ter skladiščenju, 
proizvodnji oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in 
njenih derivatov ter energetskih plinov, morajo vsebovati 
študijo varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

-ni škodljivih vplivov na okolico vpliv objekta na 
okolico med gradnjo in v času uporabe je opisan 
v poglavju 3. 
-objekt ni namenjen oskrbi prebivalstva, 
javnemu prometu ter skladiščenju, proizvodnji 
oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih 
derivatov ter energetskih plinov. 
 Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

56. člen ID OPN Prebold 
(ogrožena območja) 
 

-objekt ni v območju, ogroženem zaradi 
škodljivega delovanja voda. 
 Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

57. člen ID OPN Prebold 
(zaklonišča) 
(1) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter 
dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z 
veljavnimi predpisi.  
(2) Za zaščito prebivalcev pred vojnimi in drugimi 
nevarnostmi se gradijo zaklonišča in zaklonilniki. 
Zaklonilniki se praviloma pripravljajo v vojnem stanju za 
zaščito pred ruševinami.  
(3) Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v mestih in 
drugih ogroženih naseljih v novih objektih, namenjenih 
javni zdravstveni službi, varstvu in izobraževanju otrok, 
varstvu kulturne dediščine, javnim telekomunikacijam, 
nacionalni televiziji in radiu, upravljanju železniškega, 
pomorskega in zračnega prometa ter v pomembnih 
energetskih in industrijskih objektih, kjer se bodo v vojni 
opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in 
zaščito. V drugih novih objektih v naseljih iz prejšnjega 

-Projekt obravnava delno rekonstrukcijo in 
dozidavo obstoječega objekta. Za potrebe 
obstoječega objekta s prizidanim delom se 
uporablja obstoječe zaklonišče na parceli  
572/62 in 572/63 k.o. Prebold.  
 
 Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 
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stavka je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži 
rušenje nanjo. 
58. člen ID OPN Prebold 
(varnost zračnega prometa) 
(1) Za postavitev nove ali povečanje oziroma povišanje 
obstoječe ovire za zračni promet je potrebno pridobiti 
soglasje ministrstva pristojnega za promet (ovire v coni 
civilnega letališča) ali ministrstva pristojnega za obrambo 
(ovire v coni vojaškega letališča).  
(2) Na območju Občine Prebold se za ovire za zračni 
promet štejejo:  
– objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 metrov in 
ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se 
vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 
metrov,  
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 
metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki 
so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 
metrov,  
– objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega 
terena za najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj 
varovalnih pasov posameznih cest, visokonapetostnih 
vodov in podobno.  

-najvišja višina objekta znaša 12,72m (streha 
dvigalnega jaška – t.i. objekt 3), zato objekt ne 
predstavlja ovire za varnost zračnega prometa. 
Posebni ukrepi niso predvideni. 
 
 Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

Prostorsko izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja 
59. člen ID OPN Prebold 
60. člen ID OPN Prebold 
61. člen ID OPN Prebold 
62. člen ID OPN Prebold 
63. člen ID OPN Prebold 
64. člen ID OPN Prebold 
65. člen ID OPN Prebold 

-vpliv objekta na okolico med gradnjo in v času 
uporabe je opisan v poglavju 3 
 
 Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 

 
 

PODATKI O VAROVANJU IN OMEJITVAH PO POSEBNIH PREDPISIH 
OBMOČJA, KI SO S POSEB. AKTOM OZIROMA PREDPISOM O ZAVAROVANJU OPRED. KOT VAROVANA OBMOČJA: 

- vrsta varovanega območja: / 
 
- predpis oziroma akt o zavarovanju: / 
 

 
Objekt ne leži na varovanem območju. 
 

Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 
VAROVALNI PASOVI OBJEKTOV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE, V KATERIH SE 

NAHAJA ZEMLJIŠČE: 

- vrsta varovalnega pasu: / 
   
- širina varovalnega pasu: / 
 

Objekt je v varovalnem pasu kanalizacijskega, 
telekomunikacijskega in plinovodnega omrežja. 
Opis skladnosti s projektnimi pogoji je v poglavju 
3. 
Rešitve so skladne s projektnimi pogoji 
mnenjedalacev. 
Rešitve so skladne s prostorskimi akti. 
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3. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO 
 
VPLIVI IN UKREPI V ČASU GRADNJE 
 
3.1. Mehanska odpornost in stabilnost – vpliv na mehansko odpornost in stabilnost 
obstoječih objektov 
 
Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov:  ni bistvenih negativnih  vplivov 
 
Vpliv v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo je določen s Pravilnikom o mehanski odpornosti 
in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005). Načrt gradbenih konstrukcij bo v fazi PZI izdelan 
tako, da so v projektni dokumentaciji upoštevana vsa veljavna pravila in standardi, ki zagotavljajo 
mehansko odpornost in stabilnost predvidenega prizidka. Upoštevana je vrednost projektnega 
pospeška tal 0,15g skladno z ID OPN Prebold. Izvajalec del mora poskrbeti za izvedbo del pri 
odstranitvah in gradnji. 
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati vse ukrepe za zaščito obstoječega objekta. Drugih objektov ob 
predvideni prizidavi ni oziroma so od prizidave dovolj oddaljeni, zato ni nevarnosti porušitve sosednjih 
objektov ob izgradnji prizidave. Utrjevanje terena in temeljnih tal s težko mehanizacijo ni predvideno. 
Predvideno je lokalno utrjevanje pod novimi temelji objekta ter dvoriščem, ki lahko povzroči vibracije, 
ki pa ne bodo imele bistvenega vpliva na sosednje objekte. 
Izkopi do temeljnih tal niso v neposredni bližini sosednjih objektov niso predvideni, je pa predviden 
izkop v neporedni bližini obstoječega objekta, ki se rekonstruira oz. priziduje, zato se med gradnjo 
prizidkov posebno pozornost nameni izvedbi gradbene jame ob obstoječem objektu, da ne bo 
prišlo do deformacij oz. škode, ki bi vplivala na njegovo stabilnost. Gradbena jama objekta 3 
(dvigalni jašek), ki sega pod koto obstoječih temeljev, se izvede v kampadah s sprotnim 
podbetoniranjem temeljev.  
V času gradnje se za prevoz za potrebe gradnje uporabijo lahka in srednje težka vozila s skupno težo 
manj kot 6t (osne obremenitve), tako, da ne bo vpliva na podzemne komunalne vode. 
 
3.2. Varnost okolice pred požarom 
 
Vpliv na nosilno sposobnost konstrukcije objektov v okolici : ni vplivov 
Omejenost širjenja požara na objekte v okolici:   ni vplivov 
Možnost, da osebe v sosednjih objektih zapustijo objekt:  ni vplivov 
Vpliv na varnost reševalnih ekip: ni bistvenih negativnih  vplivov 
 
V bližini nameravanega posega je najbližji sosednji objekt je oddaljen 19,5m od obstoječega objekta, 
na mestu rekonstrukcije (t.i. objekt 2), ter 20,1m od prizidanega dela objekta na zahodni strani (t.i. 
objekt 1) 
Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli bistvenih vplivov na varnost okolice pred požarom. 
Izvajalec mora zagotoviti uporabo predvidene normalne tehnologije gradnje, ki nima vpliva na sosednji 
objekt z vidika požarne varnosti.  
Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli bistvenih negativnih vplivov na varnost okolice pred 
požarom pri normalnem izvajanju del. Intervencijski dovoz bo v času gradnje prizidka na zahodni 
strani (t.i. objekt 3) bo omogočen do gradbišča. 
Posegov v obstoječo oskrbo z vodo za gašenje objektov v okolici ne bo spremenjena 
 
3.3. Higienska in zdravstvena zaščita 
 
Uhajanje strupenih plinov : ni bistvenih negativnih  vplivov 
Emisija nevarnega sevanja:   ni pričakovanih vplivov 
Onesnaženje ali zastrupitev vode : ni pričakovanih vplivov 
Napačno odstranjevanje odpadnih voda : ni pričakovanih vplivov 
Onesnaženje tal: ni pričakovanih vplivov 
Napačno odstranjevanje dima: ni bistvenih negativnih  vplivov 
Napačno odstranjevanje odpadkov:   ni pričakovanih vplivov 
Prisotnost vlage v objektih v okolici:   ni vplivov 
Osenčenje sosednjih nepremičnin: ni vplivov 
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Zaradi izvajanja gradbenih del na obravnavanem območju gradnje se pričakuje povečana 
onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi 
obratovanja gradbenih strojev in prometa s tovornimi vozili. 
Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri izvajanju gradbenih del, se bodo lahko z vetrom disperzno 
širile v prostor, pri čemer se bodo predvsem prašni delci v pretežni meri odlagali v neposredno bližino 
gradbišča, zato je treba prašenje gradbenih materialov zmanjšati na čim manjšo možno mero z 
vlaženjem. Prašni delci, ki bodo kljub temu nastajali in se bodo usedali na rastline, bodo začasno 
(dokler jih ne bo spral dež) negativno vplivali na primarno bioprodukcijo. 
V času gradnje objekta mora izvajalec gradbenih del v primeru nastajanja emisij prahu, ki bi segale 
izven gradbišča, poskrbeti za vlaženje sipkih gradbenih materialov. 
Odpadni material, ki bo nastajal pri odstranitvi, gradnji in rekonstrukciji se kratkotrajno hrani na 
gradbišču ter odlaga direktno na prevozna sredstva, prašenje zaradi gradnje je potrebno omiliti z 
vlaženjem gradbenih materialov, vsa gradbena mehanizacija mora biti ustrezno vzdrževana, da bo 
preprečeno puščanje goriv, motornega olja in maziv.  
Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene mehanizacije na gradbišču, 
bodo podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi vozili. Te emisije je treba znižati na 
najmanjšo možno mero s tem, da stroji, naprave in vozila obratujejo le takrat, ko je to potrebno.  
V času gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Nastanek posebnih, nevarnih odpadkov ni predviden. 
Kot ukrep za preprečitev napačnega odstranjevanja odpadkov je predvideno kontrolirano zbiranje 
gradbenih odpadkov na gradbišču in odvažanje na predvideno deponijo. 
Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli omejene vplive na higiensko in zdravstveno zaščito 
sosednjih zemljišč, ki bodo omiljeni z ustreznimi ukrepi. 
 
3.4. Varnost pri uporabi 
 
Nevarnost zdrsa, padca:   ni pričakovanih vplivov 
Nevarnost trčenja:   ni pričakovanih vplivov 
Nevarnost opeklin:   ni pričakovanih vplivov 
Nevarnost udara električnega toka:   ni pričakovanih vplivov 
Nevarnost eksplozije:  ni pričakovanih vplivov 
 
Obravnavani poseg se mora izvajati in biti izveden tako, da na nepremičninah v okolici obravnavane 
gradnje pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod. 
To dosežemo z ustrezno izvedenimi instalacijami (zakoličba, zaščita, predhodna prestavitev električnih 
vodnikov, primerna globina vkopanih instalacij,...) in ustrezno urejeno okolico objekta (nedrseče 
površine, ustrezna višina in lokacija zaščitnih ograj itd.). 
vse obstoječe elektroenergetske in telekomunikacijske vode je potrebno natančno zakoličiti pred 
izvedbo del in v območju le-teh opravljati ročni izkop ter zaščito podzemnih in nadzemnih vodnikov po 
navodilih upravljalca voda. Ukrepi se bodo natančno opredelili v varnostnem načrtu in načrtu ureditve 
gradbišča, ni pričakovanih vplivov za uporabnike objekta 
V času gradnje objekta je potrebno poskrbeti za zavarovanje gradbišča in naprav na gradbišču, 
nedokončanih delov objektov, instalacij itd. Upoštevati je potrebno predpise o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih zlasti z vzdrževanjem primernega reda in 
zadovoljitvijo čistoče na gradbišču, z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov 
ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter 
opremo, z ravnanjem z različnimi materiali, s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v 
obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli 
napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev, z razmejitvijo in načrtovanjem površin za 
skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi, s pogoji za 
odstranitev nevarnih materialov, ki so bili odstranjeni ali uporabljeni, s skladiščenjem in odlaganjem ali 
odstranjevanjem odpadkov in ruševin, s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na 
gradbišču, porabljenega za različne vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci in 
drugimi izvajalci del na gradbišču.  
Predvideni posegi v času gradnje ob pravilnem izvajanju del bodo imeli negativnih vplivov na varnost 
pri uporabi sosednjih zemljišč. Ukrepi za varstvo pri delu se predvidijo v varnostnem načrtu, ki je del 
PZI. 
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3.5. Zaščita pred hrupom – hrup podnevi, hrup ponoči 
 

Hrup delovnih strojev in naprav gradbišča v nočnem času:   ni vpliva 
Hrup del. strojev in naprav gradbišča v dnevnem času:   ni dolgotrajnih negativnih  vplivov 

 
Zemljišče predvidene gradnje je po določilih Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju  
uvrščeno v območju III. stopnje varstva pred hrupom (območje poselitve). Mejne ravni hrupa, ki ga 
lahko povzroča posamezen vir hrupa znašajo 60db(A) podnevi. V nočnem času se dela ne bodo 
izvajala. 
Povprečna dnevna raven hrupa, ki ga bodo stroji in naprave povzročali na gradbišču, je odvisna od 
efektivnega časa obratovanja gradbenih strojev. V skladu s Pravilnikom o hrupu strojev, ki se 
uporabljajo na prostem, lahko gradbeni stroji na viru povzročajo raven zvočne moči hrupa 80 do 
92dBA, odvisno od naziva vira hrupa (mali bager, krožna žaga, tovorna vozila itd.). Pri navedbi zvočne 
moči je upoštevano, da se pri gradnji uporabljajo novo proizvedeni stroji, ki imajo zahteve za zvočno 
moč usklajene s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 
106/02) in njegovih dopolnitvah. Pri vplivu hrupa na sosednje objekte je potrebno upoštevati tudi 
slabljenje zvoka pri širjenju. 
Hrup pri najbližjih sosednjih objektih ne bo čezmeren ob upoštevanju naslednjih pogojev: gradbeni 
stroji ne smejo obratovati sočasno, tovorna vozila morajo biti v času nakladanja materiala ugasnjena, 
pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvočna moč je usklajena s Pravilnikom 
o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, gradbena dela lahko potekajo v dnevnem času 
med 6:00 in 18:00 uro.  
V času gradnje je potrebno zmanjšati raven hrupa na najmanjšo možno mero. Gradbena dela lahko 
potekajo do 8 ur efektivno, in sicer v času od 6:00 do 18:00. 
 
3.6. Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
 
Povečana raba energije v sosednjih objektih: ni vpliva 
 
Gradbišče predvidene prizidave in rekonstrukcije stavbe ne bo posegalo ali vplivalo na tveganje za 
povečanje količine energije, potrebne pri uporabi nepremičnin v okolici.  
Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov v zvezi z energijo in ohranjanjem 
toplote na sosednjih zemljišč. Posebni ukrepi niso predvideni. 
 
 VPLIVI IN UKREPI V ČASU UPORABE 
 
3.7. Mehanska odpornost in stabilnost 
 
Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov:  ni vpliva  
 
Načrt gradbenih konstrukcij je sestavni del PZI in predvideva ukrepe za zagotavljanje stabilnosti 
obstoječega obravnavanega objekta. Obstoječ objekt in prizidan objekt nista konstrukcijsko povezana 
s sosednjimi objekti (na drugih parcelah),  tako da kot tak oz. dejavnost v njem ne bosta povzročala 
vplivov na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov. V času uporabe objekta bodo 
temeljna tla pod objektom konsolidirana, zato ne bo prihajalo do vpliva v zvezi z mehansko 
odpornostjo in stabilnostjo sosednjih obstoječih objektov. 
Posebni ukrepi v času uporabe niso predvideni. 
 
3.8. Varnost okolice pred požarom 
 
Vpliv na nosilno sposobnost konstrukcije objektov v okolici: ni vpliva  
Omejenost širjenja požara na objekte v okolici :    ni vpliva  
Možnost, da osebe v sosednjih objektih zapustijo objekt : ni vpliva  
Prometne in manipulacijske poti :    ni vpliva  
Površine za intervencijska vozila : ni vpliva  
Voda za gašenje / hidrantno omrežje : ni bistvenega negativnega vpliva  
 
Zaradi prizidka med njegovo uporabo, ne predvidevamo vpliva na požarno odpornost nosilne 
konstrukcije objektov v okolici, ker se v sosednje objekte ne posega. 
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Odmiki zagotavljajo varnost pred širjenjem požara na objekte v okolico z upoštevanjem ukrepov in 
izvedbe, ki bo določena v zasnovi požarne varnosti in načrtih PZI. 
Objekt se nahaja na ravnem terenu, dostop za gasilska vozila je po obstoječi cestni infrastrukturi in 
asfaltirani poti na zahodni strani objekta. Predvidena je postavitvena površina za delovna vozila na 
dovozni cesti ter v sklopu večnamenske ploščadi (igrišča) na jugozahodni strani. Ploščad ni ograjena. 
Posegi na območje postavitvenih površin sosednjih objektov niso predvideni, oz. gradnja in dejavnost 
v objektu ne bodo imeli vpliva na intervencijske površine. 
Na voljo je zadostno število evakuacijskih poti in izhodov, ki uporabniku omogočajo hitro in varno 
zapustitev objekta. Režim evakuacije iz sosednjih objektov ni spremenjen. V območju posega ni 
intervencijskih poti za sosednje objekte. Gradnja in dejavnost v objektu v času uporabe ne vplivata na 
intervencijske poti v okolici. 
Obstoječe hidrantno omrežje, ki zagotavlja vodo za gašenje bo potrebno nadgraditi glede na stanje v 
(pretok, tlak,…) v času gradnje posameznega dela objekta. Za potrebe prizidka na zahodni strani 
(objekt 1) nadgradnja ni predvidena, za ostale prizidke (objekt 2, in objekt 3) pa je. 
Hidranti javnem vodovodnem omrežju je v jugozahodnem voglau zemljišča za gradnjo ter na sosednjih 
zemljiščih, prikazanih v risbi prometne in zunanje ureditve. 
Posegi v hidrantno omrežje bodo v smislu nadgradnje le-tega, pri čemer bodo upoštevani vplivi na 
zagotavljanje vode za gašenje objektov v okolici. 
 
3.9. Higienska in zdravstvena zaščita 
 
Uhajanje strupenih plinov : ni vplivov 
Emisija nevarnega sevanja:   ni vplivov 
Onesnaženje ali zastrupitev vode : ni vplivov 
Napačno odstranjevanje odpadnih voda : ni vplivov 
Onesnaženje tal: ni vplivov 
Napačno odstranjevanje dima: ni vplivov 
Napačno odstranjevanje odpadkov:   ni vplivov 
Prisotnost vlage v objektih v okolici:   ni vplivov 
Osenčenje sosednjih nepremičnin: ni vplivov 
 
Na območju je urejen mešan sistem javne kanalizacije. Odpadne vode iz predvidenih objektov se 
bodo odvajale v kanalizacijo. Padavinske vode s streh se zbirajo in odvajajo v javno kanalizacijsko 
omrežje. Zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov je na območju urejeno. Prostor za zbiranje 
komunalnih odpadkov je predviden na gospodarskem dvorišču. Prostori so ustrezno dimenzionirani, 
tudi za ločeno zbiranje odpadkov.  
Stavba ne bo imela instaliranih virov EMS. Meritve EMS niso potrebne.  
Zaradi oddaljenosti sosednjega objekta 20,1m ni vplivov na osončenje sosednjega objekta oz. bivalnih 
prostorov njem. Glede na navedeno ocenjujemo, da predvideni objekti ne bodo imeli negativnega 
vpliva na bivalne pogoje sosednjih objektov. V času uporabe objekt ne bo imel negativnih vplivov na 
higiensko in zdravstveno zaščito sosednjih objektov. 
 
3.10 Varnost pri uporabi 
 
Nevarnost zdrsa, padca: ni vplivov 
Nevarnost trčenja:    ni vplivov 
Nevarnost opeklin: ni vplivov 
Nevarnost udara električnega toka:    ni vplivov 
Nevarnost eksplozije:   ni vplivov 
 
V predvidenem objektu se bo izvajala dejavnost enaka obstoječi dejavnosti, ki ob pravilni uporabi ne 
bo povzročala tveganja za nastanek nezgod v objektih v okolici. V času uporabe objekt ne bo imel 
nobenih vplivov na varnost pri uporabi sosednjih objektov. 
 
3.11 Zaščita pred hrupom – hrup podnevi, hrup ponoči 

 
Hrup iz objekta v nočnem času: ni vplivov, ni prekoračenih vrednosti kazalcev hrupa 
Hrup iz objekta v dnevnem času:    ni vplivov, ni prekoračenih vrednosti kazalcev hrupa 
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Zemljišče predvidene gradnje je po določilih Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju  
uvrščeno v območju III.stopnje varstva pred hrupom (poselitveno območje). Mejne ravni hrupa, ki ga 
lahko povzroča posamezen vir hrupa znašajo 60db(A) podnevi. in 50db(A) ponoči. Glede na značaj 
dejavnosti v stavbi, ki je območje centralnih dejavnosti in je enaka obstoječi dejavnosti v 
obravnavanem objektu, ocenjena raven emisije hrupa pri viru (neposredna okolica bodočega objekta) 
ne bo presegala mejnih ravni hrupa, določenih za območje, v katerem se gradnja nahaja. V objektu ne 
bo relevantnih virov hrupa. V času uporabe objekt ne bo imel negativnih vplivov na zaščito sosednjih 
objektov pred hrupom. 
 
3.12 Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
 
Povečana raba energije v sosednjih objektih: ni vplivov 
 
V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov v zvezi z energijo in 
ohranjanjem toplote na sosednjih zemljišč. 
 
 
3.13 Zaključek 
Predvidena rekonstrukcija ne bo imela v času gradnje in v času uporabe nobenih vplivov na sosednja 
zemljišča oz. bodo vplivi s predvidenimi ukrepi omejeni na dovoljene.  
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4. OPIS SKLADNOSTI S PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI 
 
Telekom Slovenije d.d. 
projektni pogoji št. 71469-CE/333-LM opis skladnosti 
Dograjena telekomunikacijska instalacija 
katera bo omogočala dostop do interneta, 
vzpostavitev in izgradnjo najetih, privatnih in 
informacijsko - komunikacijsko - tehnoloških 
omrežij (bankomat, info - točka, parkomati, 
varnostne kamere, daljinski nadzor ... ), 
brezžične dostopovne tehnologije (WI - FI) ter 
sprejem HD televizijskih programov, klasične 
in IP telefonije, naj se zaključi v obstoječi 
telekomunikacijski priključni točki. 

Obstoječi telekomunikacijski priključek na 
telekomunikacijsko omrežje se nahaja v zidni omarici 
na severovzhodnem vogalu obstoječe stavbe šole. 
Lokacija, velikost in zmogljivost priključka se ne 
spreminjajo. Prav tako ni predvidenih posegov v 
območje priključka. Obstoječ priključek in priključno 
mesto ostaneta nespremenjena. 

V primeru zemeljskih del okoli objekta 
obvestite Telekom Slovenije d.d. zaradi 
mikrozakoličbe obstječih TK vodov. 

Pred pričetkom gradnje se o upravljalca (Telekom 
d.d.) obvesti o pričetku del. Zakoličbo 
telekomunikacijskih vodov opravi upravljalec po 
naročilu izvajalca. Z mikrozakoličbo TK vodnikov se 
natančno določi njihov potek. 

V kolikor bodo ti ovirali gradnjo objekta, 
komunalnih priključkov ali dovoza je potrebna 
zaščita in položitev rezervnih cevi, ali 
prestavitev ki se izvede po navodilih in pod 
nadzorom predstavnika Telekom Slovenije 
d.d., kar se določi med ogledom na kraju 
samem. Za prestavitev TK vodov mora 
investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in 
služnosti lastnikov zemljišč. 

 
Glede na prikaz stanja v prostoru (kataster GJI) bo 
za potrebe gradnje prizidave na zahodni strani (t.i. 
objekt 3), predvidoma potrebna prestavitev 
telekomunikacijskega voda. 
Če bo zakoličba mikrolokacije TK vodnikov ugotovila, 
potrebo po premestitvi, obseg in način premestitve 
določi upravljalec Telekom d.d. 
Način priklopa, polaganja vodnikov ter zaščite bo, če 
se bo v fazi gradnje izkazala za potrebno, določil 
upravljalec. 
Za namen DGD je v grafični prilogi prikazan možen 
način prestavitve TK voda v dolžini 35m, ki se 
predvidoma izvede v obbetonirani zaščitni cevi. 
Predvidena premestitev bo znotraj obstoječe asfaltne 
poti na parcelah 570/8 in 572/42 k.o. Prebold. Obe 
parceli sta v lasti investitorja. 
 

Zemeljska dela v bližini obstoječih TK vodov je 
treba izvajati ročno. 

Na zahodni strani objekta je predviden ročni izkop na 
mestu zakoličenih telekomunikacijskih in ostalih 
energetskih vodov. 
Predvidno območje ročnega izkopa je prikazano v 
grafičnem delu (ureditev gradbišča) 

Nasip ali odvzem materiala, ter gradnja 
objektov, postavljanje opornih zidov, ograj ali 
drugih trajnih nasadov nad traso obstoječega 
TK omrežja ni dovoljen. 

Nasipi, odvzemi materiala, zidovi ali ograje niso 
predvideni na trasi obstoječega TK omrežja. Gradnja 
objekta, prizidava na zahodni strani (t.i. objekt 3) je 
predvidena v bližini trase TK voda, zato je 
predvideno, da se ta odsek trase premesti (če se bo 
v času gradnje ugotovila mikrolokacija TK voda na 
mestu predvidenega objekta). 
Premestitev bo po pogojih upravljalca in se izvede 
pred gradnjo objekta. 
Po končani gradnje na predmetni trasi TK voda ne 
bo stavbe, zidov, ograj. 

Investitorja bremenijo stroški odprave napak 
na TK omrežju, ki bi nastale zaradi del na 
obravnavanem objektu, kakor tudi stroški 
izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

Dela v zvezi s TK vodi za potrebe gradnje objekta po 
tem DGD izvajalec naroči pri Telekom Slovenije d.d.  
dela se opravijo na račun investitorja oz. njegovega 
izvajalca. 
Pogoj upošteva izvajalec v času gradnje. 

Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi 
točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 

Dela se bodo izvajala neposredno po pridobitvi 
pravnomočnega GD oz. neposredno po prijavi 
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prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve 
in nadzora nad izvajanjem del, investitor 
oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti 
skrbniško službo Telekoma Slovenije na 
telefonsko številko kontaktne oseb. Za 
prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti 
vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov 
zemljišč. 

gradnje. O pričetku del v roku iz projektnih pogojev 
bo investitor oz. v njegovem imenu izvajalec obvestil 
Telekom d.d. in pri njem naročil zakoličbo vodov ter 
uskladil obseg zaščite in prestavitve TK vodov. 
Investitor je lastnik vseh zemljišč, kjer bodo potekala 
dela in morebitne prestavitve TK omrežja, in sicer: 
570/5, 570/8, 572/47 vse k.o. Prebold. 
Posegi izven teh zemljišč niso predvideni. 

Gradbena dela v bližini telefonskega 
podzemnega omrežja je potrebno obvezno 
izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom 
strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo 
za vsak konkreten primer določile še dodatne 
potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip 
ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni 
dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne 
smejo potekati vodi drugih komunalnih 
napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k 
projektnim rešitvam. 

V bližini TK vodov je predviden ročni izkop. 
Predviden obseg ročnega izkopa je prikazan v risbi 
ureditve gradbišča. 
 
V času del v okolici TK voda, upravljalec opravlja 
nadzor nad gradnjo ter določi ukrepe za zaščito 
voda. 
Pogoj upošteva izvajalec v času gradnje. 

Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami 
tangiranih TK kablov izvede Telekom 
Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih 
rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi 
pismenega naročila investitorja ali izvajalca del 
in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

Dela v zvezi s TK vodi za potrebe gradnje objekta po 
tem DGD izvajalec naroči pri Telekom Slovenije d.d.  
dela se opravijo na račun investitorja oz. njegovega 
izvajalca. 
Pogoj upošteva izvajalec v času gradnje. 

Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in 
prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo 
investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo 
investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi 
nastale zaradi del na omenjenem objektu, 
kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi 
zaradi tega nastali 
Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj 
javiti na tei. št. 080 1000. 

Pogoj upošteva izvajalec v času gradnje. 

Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo 
tehničnega pregleda oz. pred izdajo 
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo 
dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti 
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve 
oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si 
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

Dela v zvezi s TK vodi za potrebe gradnje objekta po 
tem DGD izvajalec naroči pri Telekom Slovenije d.d.  
dela se opravijo na račun investitorja oz. njegovega 
izvajalca. 
Pogoj upošteva izvajalec v času gradnje. 

Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva 
izdaje. 

Projektni pogoji izdani 6.3.2019 in so še veljavni 

 



NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. 
                                              Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si                                str.:   41 

 

Adriaplin d.o.o. 
projektni pogoji št. PR-04-19 opis skladnosti 
1. Na območju predvidenih posegov poteka 
obstoječe plinovodno omrežje odseka V 12-
PE180 in priključni plinovod za objekt na 
naslovu Graščinska cesta 7, maksimalnega 
delovnega tlaka (MOP) 1 bar. 

Projektna naloga je upoštevana v rešitvah, ki so 
podrobneje obdelane v projektu PZI. 

2. Trasa obstoječega plinovodnega omrežja in 
priključnih plinovodov na obravnavanem 
območju posegov je vrisana v kataster 
gospodarske javne infrastrukture Občine 
Prebold in je razvidna iz priložene idejne 
zasnove. 

Pred pričetom gradnje se o tem obvesti upravljalca, 
dela potekajo ob njegovem sodelovanju in nadzoru 
ter ob upoštevanje njegovih usmeritev, predvsem 
glede režima obratovanja vodovoda med gradnjo. 

3. Priključni plinovodi niso bili geodetsko 
posneti med gradnjo ter so vrisani približno 
s široko toleranco natančnosti. Lego priključnih 
plinovodov v prostoru je potrebno sondirati na 
terenu z ročnim odkopom pod stalnim 
nadzorom upravljavca. 

V slopu priprave gradbišča se izvede zakoličba trase 
priključnega plinovoda s predhodno sondažo z 
ročnim izkopom. Pred sondažnim izkopom izvajalec 
obvesti upravljalca (Adriaplin) in pri njem naroči 
nadzor nad sondažo in zakoličbo plinovoda. 

4. Pri izdelavi projektne dokumentacije za 
objekt »Delna rekonstrukcija in dozidava 
OŠ Prebold« je potrebno, poleg vseh veljavnih 
predpisov in normativov, s stališča 
varnosti obratovanja plinovoda in potrebnih 
odmikov upoštevati spodaj navedeni 
pravilnik in druge predpise za zagotovitev 
obratovalne varnosti plinovoda na 
območju gradnje:  
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z največjim delovnim tlakom do 
vključno 16 bar (Ur. I. RS št. 26/02 in 54/02). 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so upoštevani 
vsi relevantni predpisi vključno s predpisi s stališča 
varnosti obratovanja plinovoda. 

5. Varnostni odmik komunalnih vodov od 
plinovoda mora biti: 
- kot križanja: od 30 do 90 stopinj, 
- višinski odmik pri križanju: najmanj 0,2 m, 
- vzdolžni odmik: najmanj 0,4 m. 

Predvideno je križanje s predvidoma premeščenim 
TK vodom. Potek trase je prikazan v grafični prilogi. 
Predviden kot križanja znaša 30° Višinski odmik se 
bo določil na lokacij, pri čemer bo TK vod min. 0,2m 
nad plinovodom. 
Ostali obstoječi varnostni odmiki ostanejo 
nespremenjeni 

6. V varovalnem pasu obstoječega plinovoda 
in priključnih plinovodov, ki skladno z 
469. členom Energetskega zakona EZ-1, 
znaša 5 m na vsako stran plinovoda 
merjeno od njegove osi, se potrebna dela 
lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom 
upravljavca plinovodnega omrežja. Vsi izkopi v 
varnostnem pasu plinovodov in priključnih 
plinovodov morajo biti izjemno pazljivi z ročnim 
odkopom v bližini plinovodov po navodilih 
upravljavca (ADRIAPLIN d.o.o., Ulica Ivanke 
Uranjek 1, 3310 Žalec). 

Varovalni pas plinovoda v širini 5m je prikazan v 
grafični prilogi. 
Plitek izkop za gradbeno jamo prizidave na zahodni 
strani šole (t.i. objekt 1) je predviden v kombinaciji 
strojnega in ročnega izkopa. Ročni izkop je 
predviden v celotnem varovalnem pasu 
plinovodnega omrežja in je prikazan v risbi ureditve 
gradbišča. 

 
7. Kot vir energije se za kuhinjo ohranja 
zemeljski plin. Obstoječe odjemno mesto 
(prostostoječa plinska omarica) se premesti na 
objekt. Glavna plinska zaporna pipa 
z merilno napravo naj bo nameščena na 
dostopnem mestu, to je na točki vstopa 
priključnega plinovoda v zgradbo ali v bližini 
tega. Pred premestitvijo priključnega 

V fazi projektiranje (med IZP in DGD) se je ugotovilo, 
da je obstoječe odjemno mesto povsem funkcionalno 
in je na dostopnem mestu, predvsem pa v omogoča 
v fazi dozidave in rekonstrukcije objekta varno 
obratovanje plinovoda. Zato se ohrani obstoječe 
odjemno mesto s plinsko požarno pipo v 
prostostoječi omarici. 
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plinovoda z odjemnim mestom je potrebno od 
ODS prejeti soglasje za priključitev 
na distribucijsko omrežje in skleniti pogodbo o 
rekonstrukciji priključnega plinovoda. 

 
Lokacija obstoječega priključka je prikazana v 
grafični prilogi V.1.6 

8. Prizidek enonadstropnega objekta (učilnice) 
se priključuje na obstoječi razvod 
energetske oskrbe OŠ Prebold. 

Objekt se bo izvajal fazno. V prvi fazi je predvidena 
prizidave na zahodni strani (t.i. objekt 1), ki se bo 
navezan na obstoječi razvod ogrevanja. V tej fazi ni 
predvidenih sprememb pri priključevanju na 
plinovodno omrežje. 

9. Temelji predvidenega prizidka 
enonadstropnega objekta (učilnice) na zahodni 
strani trakta 3 obstoječe šolske stavbe morajo 
biti skladno s 34. členom Pravilnika 
iz točke 3. od obstoječega plinovoda oddaljeni 
minimalno 1 m (svetla mera). 

Temelji predvidene prizidave na zahodni strani trakta 
3 (t.i. objekt 1) bodo od plinovoda odmaknjeni od 
plinovoda min. 1,0m, kar je prikazano v grafični 
prilogi. 

10. Zaradi možnosti odstopanja izmere 
obstoječega plinovodnega omrežja od 
dejanske situacije na terenu se mora izvesti 
sondažni izkop za potrditev dejanske lege in 
globine plinovoda pred gradnjo objekta. Na 
podlagi sondažnega izkopa se potrdi 
projektna rešitev s strani upravljavca 
plinovodnega omrežja. V primeru odstopanja 
dejanske lege in globine plinovoda od 
predvidene se projektna rešitev po potrebi 
prilagodi stanju na terenu. Spremembo se 
evidentira z vpisom v gradbeni dnevnik. 

Predvidena je zakoličba mikrolokacije plinovoda s 
predhodnim (ročnim) sondažnim izkopom ob 
nadzoru in navodilih upravljalca plinovodnega 
omrežja (Adriaplin). Upravljalec glede na ugotovljeno 
mikrolokacijo plinovoda določi potrebne ukrepe pri 
izgradnji. 
Pogoj se upošteva v fazi gradnje. 

11. V bližini plinovoda in priključnih plinovodov 
ni dovoljen strojni izkop ter odlaganje 
ali posnet je materiala nad njim. 

V varovalnem pasu plinovoda je predviden ročni 
izkop, kot je prikazano na risbi ureditve gradbišča. 

12. Čez plinovod izven cestišča ni dovoljen 
transport za težka gradbena vozila brez 
dovoljenja upravljavca plinovodnega omrežja. 

Transport gradbenih vozil je predviden v območju 
obstoječega asfaltnega cestišča ter utrjenih ploščadi 
(športno igrišče) 

13. V varnostnem pasu plinovodov in 
priključnih plinovodov ni dovoljena nadgradnja, 
zazidava, ter sajenje dreves in grmičevja. 

Sajenje nove visoke vegetacije v območju 
varnostnega pasa plinovoda ni predvideno. 

14. Najmanj 10 dni pred začetkom izvajanja 
gradbenih del je potrebno sporočiti 
koncesionarju oziroma njegovemu 
pooblaščencu naslednje podatke: ime 
odgovornega vodje del, njegovo kontaktno 
telefonsko številko ter prevideni datum 
pričetka del. 

Investitor, oz. izvajalec del o pričetku del obvesti 
upravljalca (koncesionar) omrežja zemeljskega plina 
in pri tem sporoči zahtevane podatke. 
Pri upravljalcu (koncesionarju) se naroči zakoličbo 
traso obstoječega omrežja ter nadzor nad gradnjo pri 
delih v varovalnem pasu.  
Pogoj se upošteva v času pred pričetkom gradnje. 

15. Pri koncesionarju oz. njegovem 
pooblaščencu je potrebno naročiti zakoličbo 
tras obstoječega plinovodnega omrežja in 
priključnih plinovodov ter nadzor upravljavca 
omrežja pri delih v varnostnem pasu 
plinovodov vsaj 7 dni pred začetkom 
izvajanja gradbenih del. 
16. Vsi stroški s predmetno gradnjo bremenijo 
investitorja. Investitorja bremenijo tudi 
morebitni stroški, ki bi nastali zaradi poškodb 
na plinovodu med gradnjo ali bi bili 
ugotovljeni naknadno med obratovanjem ali 
vzdrževanjem plinovoda. 

Dela se izvajajo na stroške investitorja oz. izvajalca, 
kar vključuje tudi odpravo morebitnih poškodb na 
plinovodu. 
Pogoj se upošteva v času gradnje. 

17. Investitor mora pridobiti tudi naše mnenje k 
projektni dokumentaciji skladno z 3l. 
členom Gradbenega Zakona GZ (Uradni list 
RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.). 

Predmet DGD je dokumentacija za pridobite mnenja 
k proj. Dokumentaciji. 
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5. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV 
 
Predhodne raziskave bodo izvedene v nadaljnih fazah projektiranja ter v času gradnje. 
Ni posebnih izsledkov predhodnih raziskav. 

 
 

6. SKLADNOST Z DRUGIMI PREDPISI 
 

Opis drugih vsebin, če je tako določeno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter drugimi predpisi, 
ki urejajo bistvene in druge zahteve, ni potreben oz. je opisan v tehničnem poročilu načrtov in 
elaboratov. 
 

 
7. NAČRTI IN STROKOVNE PODLAGE V FAZI PZI 

 
V fazi PZI bodo izdelani naslednji načrti, s katerimi se bo zagotavljalo izpolnjevanje bistvenih zahtev: 
 
področje oz. naziv načrta 
 0 VODILNI NAČRT 
načrt s področja arhitekture 1 NAČRT ARHITEKTURE 

načrt s področja gradbeništva 2 
NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI 
GRADBENI NAČRTI 

načrt s področja elektrotehnike 3 
NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN 
ELEKTRIČNE OPREME 

načrt s področja strojništva 4 
NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE 
OPREME 

načrt s področja tehnologije 5  
načrt s področja požarne varnosti 6  
načrt s področja geoteh. in rudarstva 7 GEOMEHASKO POROČILO  
načrt s področja geodezije 8 GEODETSKI NAČRT 
načrt s področja promet. inženirstva 9  
načrt s področja krajinske arhitekture 10  

 
V fazi PZI bodo izdelane oz. priložene naslednje strokovne podlage, ki jih zahtevajo posebni predpisi: 
 
-zasnova požarne varnosti 
-elaborat učinkovite rabe energije v stavbi 
-elaborat zaščite pred hrupom
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V. GRAFIČNI PRIKAZI 
 

 
1. LOKACIJSKI PRIKAZI 

 

V.1.1 SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA – regulacija M=1:500 
V.1.2 SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA – varovanja  M=1:500 
V.1.3 GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA - velikost in lega M=1:500 
V.1.4 GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA – ureditev in promet M=1:500 
V.1.5 GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA - gradbišče M=1:500 
V.1.6 PRIKAZ MIN. KOMUNAL. OSKRBE IN PRIKLJ. OBJEKTA M=1:500 
V.1.7 TRIDIMENZIONALNI PRIKAZ - gabarit  

 
 

2. TEHNIČNI PRIKAZI 
 

V.2.0.1 TLORIS TEMELJEV 
OBSTOJEČE Z RUŠITVAMI / NOVOGRADNJA 

M=1:100 

V.2.0.2 TLORIS PRITLIČJA 
OBSTOJEČE Z RUŠITVAMI / NOVOGRADNJA 

M=1:100 

V.2.0.3 TLORIS NADSTROPJA 
OBSTOJEČE Z RUŠITVAMI / NOVOGRADNJA 

M=1:100 

V.2.0.4 TLORIS MANSARDE IN STREHE 
OBSTOJEČE Z RUŠITVAMI / NOVOGRADNJA 

M=1:100 
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DEMONTAŽE

RUŠITVE / ODSTRANITVE
ZUN. UREDITEV IN INSTALACIJE
 PREMESTITEV / ODSTRANITEV

OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

OBSTOJEČE (opečni el. v prerezu)

OBSTOJEČE - PLANUM IZKOPA

e-pošta: navor@navor.si

 TLORIS TEMELJEV
OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:

TLORISNA SHEMA OBJEKTA:

OBSTOJEČE STANJE Z ODSTRANITVAMI  
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DEMONTAŽE

RUŠITVE / ODSTRANITVE
ZUN. UREDITEV IN INSTALACIJE
 PREMESTITEV / ODSTRANITEV

OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

OBSTOJEČE (opečni el. v prerezu)

OBSTOJEČE - PLANUM IZKOPA

e-pošta: navor@navor.si

OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:

TLORISNA SHEMA OBJEKTA:

 TLORIS PRITLIČJA
OBSTOJEČE STANJE Z ODSTRANITVAMI  
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DEMONTAŽE

RUŠITVE / ODSTRANITVE
ZUN. UREDITEV IN INSTALACIJE
 PREMESTITEV / ODSTRANITEV

OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

OBSTOJEČE (opečni el. v prerezu)

OBSTOJEČE - PLANUM IZKOPA

e-pošta: navor@navor.si

OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:

TLORISNA SHEMA OBJEKTA:

 TLORIS NADSTROPJA
OBSTOJEČE STANJE Z ODSTRANITVAMI  
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DEMONTAŽE

RUŠITVE / ODSTRANITVE
ZUN. UREDITEV IN INSTALACIJE
 PREMESTITEV / ODSTRANITEV

OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

OBSTOJEČE (opečni el. v prerezu)

OBSTOJEČE - PLANUM IZKOPA

e-pošta: navor@navor.si

OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:

TLORISNA SHEMA OBJEKTA:

 TLORIS MANSARDE IN STREHE
OBSTOJEČE STANJE Z ODSTRANITVAMI  
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DEMONTAŽE

RUŠITVE / ODSTRANITVE
ZUN. UREDITEV IN INSTALACIJE
 PREMESTITEV / ODSTRANITEV ARMIRAN BETON

MAVČNOKARTONSKA  STENA

TOPLOTNA IZOLACIJA

BETON

PLINOBETONSKI ZID
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OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

OBSTOJEČE (opečni el. v prerezu)

OBSTOJEČE - PLANUM IZKOPA

OPEČNI ZID

e-pošta: navor@navor.si

OBJEKT 1 - PRIZIDEK TRAKTA 3

OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:
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e-pošta: navor@navor.si

OBJEKT 1 - PRIZIDEK TRAKTA 3

OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:

TLORISNA SHEMA OBJEKTA:
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PREREZ P3.3
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e-pošta: navor@navor.si

OBJEKT 1 in OBJEKT 2

OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:

TLORISNA SHEMA OBJEKTA:

FASADE

JUŽNA FASADA

SEVERNA FASADA

ZAHODNA FASADA
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DEMONTAŽE

RUŠITVE / ODSTRANITVE
ZUN. UREDITEV IN INSTALACIJE
 PREMESTITEV / ODSTRANITEV ARMIRAN BETON

MAVČNOKARTONSKA  STENA

TOPLOTNA IZOLACIJA

BETON

PLINOBETONSKI ZID

HIDROIZOLACIJA

FEKALNA KANALIZACIJA

METEORNA KANALIZACIJA

ELEKTRIKA

TELEKOMUNIKACIJE

VODOVOD

PLINOVOD

OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

OBSTOJEČE (opečni el. v prerezu)

OBSTOJEČE - PLANUM IZKOPA

OPEČNI ZID

e-pošta: navor@navor.si

OBJEKT 2 - OSREDNJI TRAKT

OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:

TLORISNA SHEMA OBJEKTA:

TLORIS TEMELJEV
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DEMONTAŽE

RUŠITVE / ODSTRANITVE
ZUN. UREDITEV IN INSTALACIJE
 PREMESTITEV / ODSTRANITEV ARMIRAN BETON
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OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

OBSTOJEČE (opečni el. v prerezu)

OBSTOJEČE - PLANUM IZKOPA

OPEČNI ZID

e-pošta: navor@navor.si

OBJEKT 2 - OSREDNJI TRAKT

OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:

TLORISNA SHEMA OBJEKTA:

TLORIS PRITLIČJA
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3.12 STOPNIŠČE - N
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DEMONTAŽE

RUŠITVE / ODSTRANITVE
ZUN. UREDITEV IN INSTALACIJE
 PREMESTITEV / ODSTRANITEV ARMIRAN BETON

MAVČNOKARTONSKA  STENA

TOPLOTNA IZOLACIJA

BETON

PLINOBETONSKI ZID

HIDROIZOLACIJA

FEKALNA KANALIZACIJA

METEORNA KANALIZACIJA

ELEKTRIKA

TELEKOMUNIKACIJE

VODOVOD

PLINOVOD

OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

OBSTOJEČE (opečni el. v prerezu)

OBSTOJEČE - PLANUM IZKOPA

OPEČNI ZID

e-pošta: navor@navor.si

OBJEKT 2 - OSREDNJI TRAKT

OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:

TLORISNA SHEMA OBJEKTA:

TLORIS NADSTROPJA
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DEMONTAŽE

RUŠITVE / ODSTRANITVE
ZUN. UREDITEV IN INSTALACIJE
 PREMESTITEV / ODSTRANITEV ARMIRAN BETON

MAVČNOKARTONSKA  STENA

TOPLOTNA IZOLACIJA

BETON

PLINOBETONSKI ZID
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VODOVOD

PLINOVOD

OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

OBSTOJEČE (opečni el. v prerezu)

OBSTOJEČE - PLANUM IZKOPA

OPEČNI ZID

e-pošta: navor@navor.si

OBJEKT 2 - OSREDNJI TRAKT

OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:

TLORISNA SHEMA OBJEKTA:

TLORIS STREHE



DEMONTAŽE

RUŠITVE / ODSTRANITVE
ZUN. UREDITEV IN INSTALACIJE
 PREMESTITEV / ODSTRANITEV ARMIRAN BETON
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e-pošta: navor@navor.si

OBJEKT 2 - OSREDNJI TRAKT

OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:

TLORISNA SHEMA OBJEKTA:

PREREZI

PREREZ P0.1 PREREZ P3.4
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OBSTOJEČE - PLANUM IZKOPA

OPEČNI ZID

e-pošta: navor@navor.si

OBJEKT 3 - DVIGALO

OPOMBE:

-Tehnični prikaz DGD je narejen na podlagi projektiranega stanja idejne zasnove.
-Vse lokacije, dimenzije in sestave obstoječih gradbenih elementov se preveri v skaldu s stanjem na objektu pred izvedbeno fazo projekta.
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na objektu glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Zagotavljanje bistvenih zahtev in z njimi povezane specifične gradbene, obrtne in instalacije rešitve, so sestavni del faze PZI.

LEGENDA:

TLORISNA SHEMA OBJEKTA:
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