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0.5 TEHNIČNO POROČILO 
 

 

0.5.1  Opis gradnje in njenih značilnosti 
 

Objekt je projektiran na osnovi prostorskih aktov Mestne občine Murska Sobota ter 

dogovora z investitorjem. Pri projektiranju so upoštevani prostorski akti, ki veljajo na 

predmetnem območju. 
 

Po naročilu investitorja smo izdelali dokumentacijo za spremembo gradbenega 

dovoljenja za rekonstrukcijo Pokrajinskega arhiva Maribor – enota za Prekmurje 

(manj zahteven objekt). Za rekonstrukcijo s spremembo namembnosti 

obstoječega poslovnega objekta v poslovne prostore za hrambo arhivskega 

gradiva oz. pokrajinski arhiv, na zemljišču parcel št. 1300, 1301, 1303/2, 1303/6, 

1303/7, 1303/8, 1303/10, 1303/12 in 1306/2 vse k.o. Murska Sobota je bilo 

pridobljeno gradbeno dovoljenje s številko 351-1246/2016-10(0307) z dne 

30.01.2017. 
 

Predmet spremembe gradbenega dovoljenja je pre-konstruiranje objekta na 

podlagi izvedene trdnostne analize objekta, saj severni del objekta statično 

gledano ni primeren za predvidene obtežbe, ki bi nastale s premičnimi regalnimi 

sistemi za hrambo arhivskega gradiva v depojih, zato se bo ta del objekta zgradil 

na novo, prav tako pa je potrebno na novo izvesti določene nosilne konstrukcije v 

južnem delu objekta. S predvidenimi posegi se bodo zaradi funkcionalnosti 

uporabe objekta tudi izravnale višinske kote etaž med severnim in južnim delom 

objekta, posledično se bodo spremenile tudi višine etaž v severnem delu objekta. 

Prav tako se bodo s predvidenimi posegi na novo razporedili notranji prostori v 

objektu. 

Zunanji razviti tlorisni gabariti objekta se s predvidenimi posegi ne bodo spremenili. 

Skupni razviti tlorisni gabarit objekta po pridobljenem gradbenem dovoljenju je 

37,05 x 35,45 m, s spremembo gradbenega dovoljenja pa bo 37,03 x 35,45 m. 2 

cm razlike nastane pri jašku za dvigalo, saj je s predvidenimi posegi izzidek jaška 

za dvigalo iz 132 cm zmanjšan na 130 cm. Tako se odmiki objekta do sosednjih 

parcelnih mej s predvidenimi posegi ohranijo. 

Maksimalna višina objekta od tlaka v pritličju 0,00 do vrha atike pri jašku za 

dvigalu se s predvidenimi posegi zmanjša iz +12,75 m na +12,52 m. 

Novo predvideno stanje napran predvidenemu stanju po pridobljenem 

gradbenem dovoljenju je prikazano v tehničnih prikazih projektne dokumentacije 

za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. 
 

Objekt je usklajen s prostorskimi akti Mestne občine Murska Sobota, saj napran 

predvidenim fasadam v osnovnem projektu, za katerega je bilo pridobljeno 

gradbeno dovoljenje, s spremembo gradbenega dovoljenja ne bo prišlo do 

sprememb razvitih tlorisnih gabaritov, pri višini objekta pa so minimalne razlike. 

Tudi sama celostna podoba objekta se je ohranila, spremembe zunanjih 

pogledov so nastale le pri posameznih okenskih odprtinah. 

 

Objekt bo po predvidenih posegih opečne in armiranobetonske izvedbe, skupne 

razvite tlorisne dimenzije 37,03 x 35,45 m, grajen kot visokopritličen in sicer južni del 

P+1 in severni del K+P+2. S predvidenimi posegi se bo odstranil severni del 

objekta, ki se bo na novo izvedel v obstoječih tlorisnih gabaritih. V južnem delu se 

bodo s predvidenim posegi izvedle na novo določene nosilne konstrukcije 

objekta. Delna odstranitev in ravnanje z gradbenimi odpadki bosta obdelana v 

fazi PZI. Streha na objektu bo ravna streha. Maksimalna višina objekta od tlaka v 

pritličju 0,00 do vrha atike pri jašku za dvigalu bo +12,52 m. 

 

Namen gradnje je pridobitev prostorov potrebnih za investitorjevo dejavnost. 
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Obravnavane parcele št. 1300, 1301, 1303/2, 1303/6, 1303/7, 1303/8, 1303/10, 

1303/12 in 1306/2 se nahajajo v k.o. Murska Sobota in so opredeljene kot 

poselitveno območje – stavbna zemljišča.  
 

Obstoječa dostopa sta na vzhodni in zahodni strani z občinske ceste. 
 

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: 
 

Obravnavani objekt priključen na komunalne vode po pogojih upravljalcev, ki so 

bili pridobljeni s projektom številka D-08/2016 z dne april 2016, ki ga je izdelalo 

podjetje ASPA-ing d.o.o., Ulica Toneta Pleja 20A, 9232 Črenšovci, in za katerega je 

bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje s številko 351-1246/2016-10(0307) z dne 

30.01.2017. 

V skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem je na V-ni in Z-ni strani parcele 

urejen priključek na občinsko cesto. 

 

Vodovod, kanalizacija, meteorne vode 
 

Objekt je že navezan na javno vodovodno omrežje po pogojih za priključitev 

objekta na vodovodno omrežje. - NI SPREMEMBE GLEDE NA GD št. 351-1246/2016-

10(0307) z dne 30.01.2017 
 

Komunalne odpadne vode iz objekta so že speljane v kanalizacijo po pogojih 

upravljalca javne kanalizacije. Fekalna kanalizacija je priključena na obstoječi 

revizijski jašek, ki je na parceli št. 1303/11 k.o. Murska Sobota in na novi revizijski 

jašek, ki je predviden na parceli št. 1303/2 k.o. Murska Sobota. - NI SPREMEMBE 

GLEDE NA GD št. 351-1246/2016-10(0307) z dne 30.01.2017 
 

Meteorne vode iz strešin bodo speljane preko peskolovcev in revizijskega jaška v 

ponikovalni polji, ki sta predvideni na parcelah št. 1303/10 in 1303/7 k.o. Murska 

Sobota. - NI SPREMEMBE GLEDE NA GD št. 351-1246/2016-10(0307) z dne 

30.01.2017 
 

Ogrevanje / hlajenje 
 

Ogrevanje objekta bo na toplotno črpalko zrak-voda in po potrebi dodatno na 

plinski kondenzacijski kotel. Za potrebe hlajenja je predidena reverzibilna toplotna 

črpalka zrak-voda. - NI SPREMEMBE GLEDE NA GD št. 351-1246/2016-10(0307) z 

dne 30.01.2017 
 

Elektroinštalacije 
 

Objekt je že priključen na elektroenergetsko omrežje v skladu s pogoji upravljalca 

električne energije. - NI SPREMEMBE GLEDE NA GD št. 351-1246/2016-10(0307)   z 

dne 30.01.2017 
 

TK omrežje 
 

Objekt je že priključen na TK omrežje po pogojih soglasodajalca. - NI SPREMEMBE 

GLEDE NA GD št. 351-1246/2016-10(0307) z dne 30.01.2017 
 

Plin 
 

Objekt je že priključen na plinovodno omrežje po pogojih soglasodajalca. - NI 

SPREMEMBE GLEDE NA GD št. 351-1246/2016-10(0307) z dne 30.01.2017 
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PREGLED TLORISNIH POVRŠIN OBJEKTA IN NOTRANJIH PROSTOROV: 

 

Bruto tlorisne površine: 

 

- po pridobljenem gradbenem dovoljenju: 
 

 kletna etaža:  354,91 m2  

 pritlična etaža:  677,18 m2 

 medetaža:  67,28 m2  

 1.nadstropje:   616,06 m2 

 2.nadstropje:  364,14 m2 

 skupaj:  2079,57 m2 
 

- sprememba gradbenega dovoljenja: 
 

 kletna etaža:  354,84 m2 

 pritlična etaža:  676,13 m2 

 1.nadstropje:  615,99 m2 

 2.nadstropje:  362,76 m2 

 skupaj:  2009,72 m2 

 

Neto tlorisne površine: 

 

- po pridobljenem gradbenem dovoljenju: 

 

Σ P = 1695,91 m2 

 

ETAŽA PROSTOR ŠT. PROSTORA POVRŠINA 

 

klet Σ P (KL) = 308,61m2 

 

 Depoji 01 261,65 m2 

 Razpraševalnica 02 34,68 m2 

 Prostor 03 2,38 m2 

 Elektro-energetski prostor 04 9,90 m2 

 

pritličje Σ P (PR) = 591,97 m2 

 

 Vetrolov 01 4,31 m2 

 Predprostor / garderobe 02 31,00 m2 

 Knjižnica in čitalnica 03 217,82 m2 

 Priprava gradiva 04 21,60 m2 

 Hodnik 05 3,24 m2 

 Priročna kuhinja 06 7,06 m2 

 Pisarna 07 11,88 m2 

 Hodnik 08 27,54 m2 

 Predprostor 09 7,70 m2 

 Garderoba 10 5,78 m2 

 Priročna kuhinja 11 8,90 m2 

 Konferenčna soba 12 70,76 m2 

 Depo 13 47,19 m2 

 WC (Ž) 14 3,06 m2 

 Shramba 15 1,55 m2 

 WC (M) 16 5,87 m2 

 WC (I) 17 7,52 m2 

 Tehnični proctor 18 10,43 m2 

 Kotlovnica 19 36,63 m2 
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 Ropotarnica 20 5,80 m2 

 Pomožni proctor 21 6,18 m2 

 Prostor (kl. pod podestom) 22 3,96 m2 

 Vetrolov 23 3,53 m2 

medetaža Skladišče  42,66 m2 

 

1. nadstropje Σ P (1.NA) = 500,18 m2 

 

 Hodnik 01 23,36 m2 

 Pisarna 02 17,99 m2 

 Pisarna 03 17,90 m2 

 Pisarna 04 22,91 m2 

 WC (M) 05 3,30 m2 

 WC (Ž) 06 2,77 m2 

 Kuhinja 07 2,34 m2 

 Hodnik 08 2,97 m2 

 Depoji 09 203,40 m2 

 Hodnik 10 4,97 m2 

 Depoji 11 198,27 m2 

 

2. nadstropje Σ P (2.NA) = 295,15 m2 

 

 Hodnik 01 12,26 m2 

 Depoji 02 70,36 m2 

 WC (M) 03 3,30 m2 

 WC (Ž) 04 2,77 m2 

 Garderoba 05 2,34 m2 

 Hodnik 06 5,77 m2 

 Hodnik 07 6,86 m2 

 Fototeka 08 22,68 m2 

 Depoji 09 91,55 m2 

 Strojnica 10 77,26 m2 

 

 

- sprememba gradbenega dovoljenja: 

 

Σ P = 1663,96 m2 

 

ETAŽA PROSTOR ŠT. PROSTORA POVRŠINA 

 

klet Σ P (KL) = 302,96 m2 

 

 Predprostor 01 2,82 m2 

 Depoji 02 269,08 m2 

 Razpraševalnica 03 28,20 m2 

 Prostor 04 2,86 m2 

 

pritličje Σ P (PR) = 552,52 m2 

 

 Vetrolov 01 3,44 m2 

 Predprostor / garderobe 02 27,10 m2 

 Knjižnica / čitalnica 03 205,48 m2 

 Priprava gradiva 04 31,10 m2 

 Hodnik 05 4,33 m2 
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 Priročna kuhinja 06 7,01 m2 

 Pisarna 07 14,40 m2 

 Podest 08 1,69 m2 

 Podest 08 1,14 m2 

 Hodnik 09 24,15 m2 

 Elektro-energetski prostor 10 12,98 m2 

 Predprostor 11 7,70 m2 

 Garderoba 12 5,78 m2 

 Priročna kuhinja 13 8,90 m2 

 Konferenčna soba 14 70,76 m2 

 Pomožni prostor 15 11,73 m2 

 Depoji 16 47,19 m2 

 WC (Ž) 17 3,06 m2 

 Čistila 18 1,55 m2 

 WC (M) 19 5,87 m2 

 WC (I) 20 7,52 m2 

 Tehnični prostor 21 10,44 m2 

 Kotlovnica 22 29,76 m2 

 Ropotarnica 23 6,85 m2 

 Vetrolov 24 2,59 m2 

 

1. nadstropje Σ P (1.NA) = 509,69 m2 

 

 Podest 01 1,69 m2 

 Podest 01 1,60 m2 

 Hodnik 02 30,44 m2 

 Depoji 03 263,64 m2 

 Hodnik 04 22,31 m2 

 Depoji 05 145,25 m2 

 Pisarna 06 14,51 m2 

 WC (Ž) 07 3,06 m2 

 WC (M) 08 3,06 m2 

 Pisarna 09 11,19 m2 

 Pisarna 10 12,94 m2 

 

2. nadstropje Σ P (2.NA) = 298,79 m2 

 

 Podest 01 1,60 m2 

 Podest 01 2,56 m2 

 Hodnik 02 15,54 m2 

 Fototeka 03 13,87 m2 

 Depoji 04 265,22 m2 
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0.5.2   Opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora 

 

NAVEDBA PROSTORSKEGA AKTA: 

 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) 

(Ur. l. RS št. 54/2016 z dne 12.08.2016). 
 

Odlok o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med Ulica Staneta 

Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico Arhitekta Novaka in Slovensko Ulico (Ur. l RS 

št. 95/2004 z dne 27.8.2004). 
 

Obvezna razlaga  Odloka o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota 

med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka 

in Slovensko ulico (Ur. l. RS št. 24/2016 z dne 1.4.2016). 

 

OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIM AKTOM  

 

ENOTA UREJANJA PROSTORA:  SO 15 - Območje ob Cvetkovi ulici 

PODROBNA NAMENSKA RABA:  CU - osrednja območja centralnih dejavnosti 

 

Vrste lokacijskih 

podatkov 

Ime prostorskega akta: 

 

Odlok o lokacijskem načrtu za območje mesta 

Murska Sobota med Ulica Staneta Rozmana, 

Gregorčičevo ulico, Ulico Arhitekta Novaka in 

Slovensko Ulico 

Opis skladnosti oz. 

dovoljenih 

minimalnih 

odstopanj 

MERILA IN POGOJI 

ZA OBLIKOVANJE 

ZELENIH POVRŠIN 

Proste površine v centru mesta se v največji 

možni meri zazelenijo in zasadijo z drevjem. 

Zunanje površine se urejajo na podlagi 

posebnih projektov, s katerimi se bodo, znotraj 

zaključenih območij, te površine urejale kot 

celota.  

USKLAJENO. 

 

Okolica objekta 

se zazeleni s 

travnimi 

površinami ter 

zasadi z 

avtohtonim 

drevjem in 

grmovnicami. 

 

POGOJI ZA 

PROMETNO IN 

KOMUNALNO 

UREJANJE 

OBMOČJA 

Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po 

grafični prilogi “Komunalne naprave” in v 

skladu s smernicami in mnenji posameznih 

pristojnih služb k predmetnemu lokacijskemu 

načrtu. Predvideni objekti se priključijo na 

komunalne vode, ki potekajo v bližini njihovih 

lokacij. Novi komunalni vodi se morajo voditi po 

cestnem svetu, kjer je to mogoče. Kjer je možno 

se pripravijo skupni priključki za več objektov. 

Na posameznih odsekih se zgradijo vse 

komunalne naprave obenem, pred dokončno 

ureditvijo cestišč. Komunalni vodi se polagajo 

podzemno. To določilo velja tudi za obnovo. 

Odmiki med vodi različnih omrežij morajo 

ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se 

morajo izvesti predpisane zaščite. 

Promet 

Pri ureditvi prometnih površin je potrebno 

upoštevati smernice in mnenja posameznih 

pristojnih služb, k predmetnemu lokacijskemu 

načrtu. Prometni režim v centru mesta (smeri 

prometa, ureditev posameznih križišč, parkirišč 

in dovozov), ki je prikazan v grafičnem delu 

USKLAJENO. 

 

Obstoječi objekt 

je priključen na 

komunalne vode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovoz je obstoječi 

z Z-ne in V-ne 

strani z lokalne 

ceste. 
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lokacijskega načrta je povzet po že izdelani 

prometni študiji in projektih za posamezne 

ceste, ter se uredi v skladu s predvidenim 

prometnim režimom na širšem območju mesta. 

 

Vodovod 

Na območju je predvidena dograditev 

obstoječega vodovoda v sistem krožnega 

vodovoda s hidrantnim omrežjem. Razširitev 

hidrantnega omrežja in predvidene vodovodne 

priključke je potrebno izvesti v skladu z določili 

upravljavca »Vodovod Murska Sobota – javno 

podjetje d.o.o.«. 

 

Kanalizacija 

Fekalne vode se odvajajo z javno kanalizacijo, 

ki je priključena na mestno čistilno napravo. V 

ta namen je predvidena razširitev 

kanalizacijskega omrežja. Meteorne vode se 

odvajajo za vsak sklop objektov ločeno v 

ponikovalnice. Odpadne vode iz kuhinj 

gostinskih lokalov in drugih podobnih objektov, 

ter padavinske vode s cest, parkirišč in 

manipulativnih površin se morajo v 

ponikovalnice voditi preko lovilcev olj in 

maščob. Razširitev kanalizacijskega omrežja in 

predvidene nove priključke je potrebno izvesti v 

skladu z določili upravljavca »Komunala – javno 

podjetje d.o.o.«. 

 

Električno omrežje 

Predvidena je izvedba nizkonapetostnega 

razdelilnega kabelskega omrežja do 

predvidenih objektov iz obstoječih 

transformatorskih postaj, ki se po potrebi 

razširijo. Vsi priključki in druge predvidene 

ureditve (križanja vodov, zaščite) se morajo 

izvesti pod pogoji upravljavca »Elektro Maribor«. 

 

Javna razsvetljava 

Javna razsvetljava se uredi ob vseh cestah, 

ulicah in javnih parkiriščih. 

 

Plinovodno omrežje 

Po obodnih ulicah območja poteka plinovodno 

omrežje, na katerega je predvideno 

priključevanje vseh predvidenih objektov. 

Izvedba priključkov se izvede pod pogoji 

upravljavca »Mestni plinovodi d.o.o.«. 

Ogrevanje 

Za posamezne stavbe ali povezane skupine 

stavb se grade kotlovnice, ki kot kurilni medij 

praviloma uporabljajo plin iz mestnega 

plinovoda. 

 

Komunikacijsko omrežje 

Do novih stavb se položi komunikacijska 

kanalizacija, v katero se v skladu s potrebami 

polagajo telefonski, televizijski in morebitni drugi 

komunikacijski kabli.  

Predvidena je izvedba priključkov za 

posamezne objekte na obstoječe omrežje, ki 

 

 

 

 

 

 

Objekt je 

priključen na 

vodovodno 

omrežje. 

 

 

 

 

 

Objekt je 

priključen na 

kanalizacijsko 

omrežje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt je 

priključen na 

elektoenergetsko 

omrežje. 

 

 

 

 

 

// 

 

 

 

Objekt je 

priključen na 

plinovodno 

omrežje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt ima 

kotlovnico, 

ogrevanje je 

predvideno na 

toplotno črpalko 

zrak-voda in plin. 
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poteka znotraj območja, pod pogoji 

upravljavca. Predvideno novo omrežje, vse 

priključke, kakor tudi vse potrebne prestavitve 

in zaščite obstoječih komunikacijskih vodov je 

možno izvesti samo na podlagi posebnih 

projektov. Potrebne projekte naročijo investitorji 

posameznih objektov v fazi izdelovanja 

projektov PGD, PZI pri upravljavcu – »Telekom 

Slovenije«. 

 

Deponije odpadkov 

Predvideno je ločeno zbiranje odpadkov za 

posamezne objekte. Deponije za odpadke se 

rešujejo, kjer je to mogoče, znotraj predvidenih 

objektov. Zunanje deponije za odpadke morajo 

biti primerno locirane in oblikovane. Odvoz 

odpadkov se vrši v skladu z občinskim odlokom. 

 

Objekt je 

priključen na TK 

omrežje. 

 

 

 

 

 

 

 

Ločeno zbiranje 

odpadkov je 

predvideno na 

mestu za 

objektom (za 

jaškom za dvigalo 

na SV strani), 

odmaknjeno od 

ceste. 

 

VAROVANJE IN 

IZBOLJŠANJE 

DELOVNEGA 

OKOLJA 

Znotraj območja se izvaja III. stopnja varstva 

pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo 

povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne 

(60 dbA) in nočne (50 dbA) ravni hrupa. 

Kot primarni energetski vir v centru mesta je 

predviden plin. 

Pri gradnji objektov se morajo glede odmikov in 

načina gradnje upoštevati predpisi s področja 

požarnega varstva. Graditi se mora z 

ognjevarnimi materiali oziroma v požarnovarnih 

konstrukcijah.  

Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz 

interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen 

umik. Oskrba s požarno vodo se zagotovi preko 

obstoječega in predvidenega hidrantnega 

omrežja z nadzemnimi hidranti. 

Pri gradnji in prenovi javnih ter večstanovanjskih 

stavb se morajo urediti dostopi za invalidske 

vozičke. Pri prenovi pločnikov se morajo urediti 

sestopi s pločnikov pri prehodih s cest in na 

parkirišča tako, da je omogočena normalna 

uporaba osebam z invalidskimi vozički. Ta pogoj 

velja tudi za gradnje in prenove prehodov 

pešcev na višje nivoje. 

Znotraj območja lokacijskega načrta je 

dovoljeno postavljanje začasnih enostavnih 

objektov namenjenih sezonski turistični ponudbi 

ali prireditvam, v skladu z določili Pravilnika o 

vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih 

objektov o pogojih za gradnjo enostavnih 

objektov brez gradbenega dovoljenja in o 

vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi 

zemljišči (Uradni list RS, št. 114/2003). 

 

USKLAJENO. 

 

Predvidena 

dejavnost ne bo 

presegala mejnih 

vrednosti ravni 

hrupa. 

 

Ogrevanje je 

predvideno na 

toplotno črpalko 

zrak-voda in plin.  

 

Odmiki objekta od 

sosednjih 

parcelnih mej so 

obstoječi saj se s 

projektom 

rekonstrukcije ne 

posega v tlorisni 

razviti gabarit 

objekta. 

 

Dostopi in dovozi 

so obstoječi in 

zagotavljajo 

dovoz interventnih 

vozil. 

 

S prenovo objeka 

se bodo zagotovili 

dostopi za 

invalide. 
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0.5.3   Opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih 

ukrepov za zmanjšanje teh vplivov 

 

VPLIVI IN UKREPI V ČASU GRADNJE 

 

1. Mehanska odpornost in stabilnost - vpliv na mehansko odpornost in  

stabilnost obstoječih objektov 
 

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov:  ni vpliva  
 

Vpliv v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo je določen s Pravilnikom o 

mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2007). 

Izvajalec del mora poskrbeti za izvedbo del pri gradnji, zaradi katerih ne bo prišlo 

do porušitve sosednjih objektov. 

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli (nobenih) vplivov na mehansko 

odpornost in stabilnost obstoječih objektov. Posebni ukrepi niso predvideni. 

 

2. 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 

Vpliv na varnost reševalnih ekip :  ni vpliva 
 

Pričakovani vplivi objektov na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom so 

določeni tako, da so upoštevani predpisi o varstvu pred požarom. 

Predvideni vplivi so opredeljeni na osnovi stanja sosednjih objektov na dan 

projektiranja. S spremembo konstrukcijskih značilnosti in morebitnih prizidav in 

predelav sosednjih objektov se posledično spremenijo tudi predvideni vplivi, ki v 

tem projektu niso upoštevani. 

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost 

okolice pred požarom. Posebni ukrepi niso predvideni. 

 

3. Higienska in zdravstvena zaščita 
 

Uhajanje strupenih plinov :  ni vpliva 

Emisija nevarnega sevanja :  ni vpliva 

Onesnaženje ali zastrupitev vode  :  ni vpliva 

Napačno ostranjevanje odpadnih voda  :  ni vpliva 

Onesnaženje tal:  ni vpliva 

Napačno odstranjevanje dima  :  ni vpliva 

Napačno odstranjevanje odpadkov  :  ni vpliva 

Prisotnost vlage v objektih v okolici :  ni vpliva 

Osenčenje sosednjih nepremičnin :   ni vpliva 
 

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) nagativno 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. 



Št. projekta: D-17/2019    DGD 

Odpadni material, ki bo nastajal pri gradnji in rekonstrukciji se ne sme odlagati na 

bregove vodotokov, 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. 

Odpadne vode, ki bodo nastajale pri gradnji, je potrebno ponovno uporabiti. 

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.  

 

4. Varnost pri uporabi: 
 

Nevarnost zdrsa, padca :  ni vpliva 

Nevarnost trčenja :  ni vpliva 

Nevarnost opeklin :  ni vpliva 

Nevarnost udara električnega toka :  ni vpliva 

Nevarnost eksplozije: :  ni vpliva 
 

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 (zaščita, primerna globina vkopanih instalacij,...) in 

ustrezno urejeno okolico objekta (nedrseče površine, ustrezna višina in lokacija 

zaščitnih ograj itd.). Po končanju gradbenih del je potrebno vse prizadete 

površine protierozijsko zaščititi in zatraviti. 

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, z vzajemnim delovanjem z 

industrijskimi panogami na območju, znotraj katerega ali v bližini katerega je 

gradbišče. 

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost pri 

uporabi sosednjih zemljišč. Posebni ukrepi niso predvideni.  

 

5. Zaščita pred hrupom - hrup podnevi, hrup ponoči 
 

Zemljišče predvidene gradnje je po določilih Uredbe o hrupu v naravnem in 

bivalnem okolju (Ur.list RS št. 45/95) uvrščeno v območju III. stopnje varstva pred 
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hrupom. Mejne ravni hrupa, ki ga lahko povzroča posamezen vir hrupa znašajo 

60db(A) podnevi in 50db(A) ponoči. 

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 

po juniju 2006, ki ijunijo 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 (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih 

dopolnitvah, 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. 

Ukrepi za zmanjšanje vplivov so: omejitev izvajanja del na dnevni delovni čas med 

6:00 in 18:00 uro, 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 (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih 

dopolnitvah. 

 

6. Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
 

Povečana raba energije v sosednjih objektih:  ni vpliva. 
 

Gradbišče predvidene stavbe je na dovolj veliki razdalji od sosednjih objektov da 

ne bo 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  

 

1.  Mehanska odpornost in stabilnost 
 

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov:  ni vpliva  
 

Načrt arhitekture ter nezahtevnost rekonstrukcije objekta zagotavljata, da na 

objektih v okolici ne bo povzročena škoda. 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. 

V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na mehansko odpornost in 

stabilnost sosednjih objektov. Posebni ukrepi niso predvideni. 

 

2.  Varnost okolice pred požarom 
 

Vpliv na nosilno sposobnost konstrukcije objektov v okolici :  ni vpliva 

Omejenost širjenja požara na objekte v okolici :  vpliv preprečen z ukrepi, 

določenimi v zasnovi požarne varnosti 

Možnost, da osebe v sosednjih objektih zapustijo objekt :    ni vpliva 

Vpliv na varnost reševalnih ekip :  ni vpliva 
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Posebni ukrepi, razen zasnove objekta, ki preprečuje širjenje požara na 

sosednje objekte, niso predvideni. Splošni ukrepi so naslednji: na S fasadah je 

predvideno do N.o. požarno neodpornih površin, na SZ fasadah je predvideno 

do 28,8% požarno neodpornih površin, na JV fasadah je predvideno do 69,6% 

požarno neodpornih površin, na Z fasadah je predvideno do 22,4% požarno 

neodpornih površin, vse skladno s pogoji iz zasnove požarne varnosti. 

V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na varnost okolice pred 

požarom.  

 
3. Higienska in zdravstvena zaščita 
 

Uhajanje strupenih plinov :  ni vpliva 

Emisija nevarnega sevanja :  ni vpliva 

Onesnaženje ali zastrupitev vode  :  ni vpliva 

Napačno ostranjevanje odpadnih voda  :  ni vpliva 

Napačno odstranjevanje dima  :  ni vpliva 

Napačno odstranjevanje odpadkov  :  ni vpliva 

Prisotnost vlage v objektih v okolici :  ni vpliva 

Osenčenje sosednjih nepremičnin :   ni vpliva 
 

Na območju je urejena javna kanalizacija. Odpadne vode iz predvidenega 

objeka se bodo odvajale v kanalizacijsko omrežje. Padavinske vode s povoznih 

površin se bodo preko lovilcev olj ponikale preko ponikovalnika. 

Zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov je na območju urejeno. Prostori za 

zbiranje komunalnih odpadkov so predviden. Prostori so ustrezno 

dimenzionirani, tudi za ločeno zbiranje odpadkov. 

V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na higiensko in zdravstveno 

zaščito sosednjih objektov. 

 

4. Varnost pri uporabi 
 

Nevarnost zdrsa, padca :  ni vpliva 

Nevarnost trčenja :  ni vpliva 

Nevarnost opeklin :  ni vpliva 

Nevarnost udara električnega toka :  ni vpliva 

Nevarnost eksplozije: :  ni vpliva 
 

Objekt se bo uporabljal za nestanovanjsko panogo (arhiviranje), kar ne bo 

povzročalo tveganja za nastanek nezgod v objektih v okolici. 

Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju (Uradni list 

RS, št. 70/96) deli območja v življenjskem in naravnem okolju glede na občutljivost 

posameznega območja za učinke elektromagnetnega sevanja na dve območji: 

I. območje je območje s povečanim varstvom pred sevanjem, ki je namenjeno 

bivanju, rekreaciji, turizmu, območja bolnišnic, zdravilišč in okrevališč, 

II. območje je območje, kjer so dopustni posegi, ki so zaradi sevanja manj moteči: 

območja brez stanovanj, namenjena industrijski in obrtni dejavnosti, transportni, 

skladiščni ali servisni dejavnosti. 

V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na varnost pri uporabi 

sosednjih objektov. 

 

5. Zaščita pred hrupom - hrup podnevi, hrup ponoči 
 

Zemljišče predvidene rekonstrukcije in dozidave je po določilih Uredbe o hrupu v 

naravnem in bivalnem okolju (Ur.list RS št. 45/95) uvrščeno v območju III.stopnje 

varstva pred hrupom. Mejne ravni hrupa, ki ga lahko povzroča posamezen vir 

hrupa znašajo 60db(A) podnevi in 50db(A) ponoči. 

Glede na značaj gradnje, kjer je predvidena stanovanjska dejavnost in osebni 

promet samo za potrebe uporabnikov, ocenjena raven emisije hrupa pri viru 
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(neposredna okolica bodočega objekta) ne bo presegala mejnih ravni hrupa, 

določenih za območje, v katerem se gradnja nahaja.  

V času uporabe objekt ne bo imel vplivov na zaščito pred hrupom sosednih 

objektov. 

 

6. Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
 

Povečana raba energije v sosednjih objektih :  ni vpliva. 
 

V času uporabe objek ne bo  imel nobenih vplivov  v zvezi z energijo in 

ohranjanjem toplote na sosednjih zemljišč.  

 

ZAKLJUČEK 
 

Predvideni objekt ne bo imel v času gradnje in v času uporabe nobenih vplivov 

na sosednja zemljišča oz. bodo vplivi s predvidenimi ukrepi omejeni na dovoljene. 

 

 
0.5.4   Opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, 

ki so podlaga za izdajo mnenj 

 

Obravnavani objekt priključen na komunalne vode po pogojih upravljalcev, ki so 

bili pridobljeni s projektom številka D-08/2016 z dne april 2016, ki ga je izdelalo 

podjetje ASPA-ing d.o.o., Ulica Toneta Pleja 20A, 9232 Črenšovci, in za katerega je 

bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje s številko 351-1246/2016-10(0307) z dne 

30.01.2017. 

V skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem je na V-ni in Z-ni strani parcele 

urejen priključek na občinsko cesto. 

 

 

0.5.5   Izsledki predhodnih raziskav 

 

  Predhodne raziskave niso bile potrebne zato niso predmet tega projekta. 

 

 

0.5.6   Druge vsebine in predpisi za zagotavljanja bistvenih zahtev objekta 

  

 Načrti so izdelani na podlagi Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti 

(Ur.l.RS št. 12/2013) in 7. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS št. 

31/2004,10/2005, 83/2005, 14/2007 – spremembe) tako, da je bila upoštevana 

tehnična smernica TSG 1-001:2010 Požarna varnost v stavbah. 
 

 Načrti so izdelani na podlagi 7.člena Pravilnika o zaščiti pred hrupom v 

stavbah  (Ur.l.RS št. 10/2012) tako, da je bila upoštevana tehnična smernica 

TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah. 
 

 Načrti so izdelani na podlagi 5.člena Pravilnika o učinkoviti rabi energije v 

stavbah (Ur.l.RS št.52/2010) tako, da je bila upoštevana tehnična smernica TSG-

1-004 Učinkovita raba energije. 
 

 Ostale druge klasifikacije v tej fazi projekta niso predmet obdelave. 
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0.5.7  Načrti, s katerimi se bo v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo 

gradnje zagotavljalo izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta 

 

1-Načrti s področja arhitekture  DA 

2-Načrti s področja gradbeništva DA 

3-načrti s področja elektrotehnike DA 

4-načrti s področja strojništva DA 

5-Načrti s področja tehnologije NE 

6-načrti s področja požarne varnosti DA 

7-načrti s področja geotehnologije in 

rudarstva 

DA 

8-načrti s področja geodezije DA 

9-načrti s področja prometnega 

inženirstva 

NE 

10-načrti s področja krajinske arhitekture NE 

 

 

0.5.8  Druge strokovne podlage, ki jih zahtevajo posebni predpisi in jih bo treba izdelati 

pri nadaljnjem projektiranju 

 

 Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah. 

 Izkaz gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah. 

 Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah. 

 Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah. 

 Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe. 

 Zasnova / študija požarne varnosti. 

 Izkaz požarne varnosti. 
 

Drugih strokovnih podlag ne bo potrebno izdelati. 
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0.6 GRAFIČNI PRIKAZI 
 

 

0.6.2 TEHNIČNI PRIKAZI: 

 

- sprememba gradbenega dovoljenja 

 

 0.6.2.1 Tloris temeljenja 

 0.6.2.2 Tloris kleti 

 0.6.2.3 Tloris pritličja 

 0.6.2.4 Tloris 1. nadstropje 

 0.6.2.5 Tloris 2. nadstropja 

 0.6.2.6 Tloris strehe 

 0.6.2.7 Prerez a-a 

 0.6.2.8 Prerez b-b 

 0.6.2.9 Prerez c-c 

 0.6.2.10 Prerez d-d 

 0.6.2.11 Prerez e-e 

 0.6.2.12 Prerez 1-1 

0.6.2.13 Prerez 2-2 

0.6.2.14 Prerez 3-3 

0.6.2.15 Prerez 4-4 

0.6.2.16 Fasade 


