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PODATKI O UDELEŽENCIH, 

GRADNJI IN 

DOKUMENTACIJI  
 

INVESTITOR  

ime in priimek ali naziv družbe Občina Oromož 

naslov ali sedež družbe Ptujska cesta 6, 2270 Ormož 

elektronski naslov  

telefonska številka  

davčna številka  

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI  

naziv gradnje PRENOVA KULTURNE DVORANE V MIKLAVŽU PRI ORMOŽU 

 
kratek opis gradnje 

Prenova obstoječe kulturne dvorane v Miklavžu pri Ormožu. 

vrste gradnje  ☐ novogradnja - novozgrajen objekt  
☐ novogradnja - prizidava 

  rekonstrukcija 

 ☐ sprememba namembnosti 

 ☐ odstranitev 

DOKUMENTACIJA   

vrsta dokumentacije  PZI 
 
☐ sprememba dokumentacije 

 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

številka projekta 16/2019 

datum izdelave OKTOBER 2019 

PODATKI O PROJEKTANTU  

projektant (naziv družbe) Doming d.o.o. 

naslov Ulica slovenske osamosvojitve 5 

vodja projekta Igor Žnidar, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka ZAPS 0324 A 

podpis vodje projekta  

odgovorna oseba projektanta Igor Žnidar, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0324 A 

podpis odgovorne osebe projektanta  
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UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 
 

POOBLAŠČENI ARHITEKTI 

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska 

številka 

Igor Žnidar, univ.dipl.inž.arh.,  
ZAPS 0324 A 
 

  

navedba gradiv, ki so jih izdelali Tehnični prikazi arhitekture in lokacijski prikazi. 
 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska 

številka 

Branko JUG, dipl.inž.grad. 
IZS  G – 3211 

  

navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt s področja gradbeništva. 
 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska 

številka 

Ivan Stepišnik, inž.el. 
IZS E-0354 

navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt s področja elektro instalacij. 
 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA 

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska 

številka 

Boris Kokol, univ.dipl.inž.str. 
IZS S-0262 

  

navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt s področja strojnih instalacij. 
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IZJAVA PROJEKTANTA  
IN VODJE PROJEKTA V PZI 

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe)  Doming d.o.o. 

naslov    Ulica slovenske osamosvojitve 5  

odgovorna oseba projektanta  Igor Žnidar, univ.dipl.inž.arh. 
     

IN VODJA PROJEKTA 

vodja projekta    Igor Žnidar, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka  ZAPS 0324 A 

    

  IZJAVLJAVA 

   

− 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 s  projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve, 
 

− da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter 
drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene 
vplive in druge značilnosti objekta tako, da je izdelana celovito in medsebojno usklajena. 

  

vodja projekta  Igor Žnidar, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka  ZAPS 0324 A 

podpis vodje 
projekta 

 

 

odgovorna oseba projektanta  Igor Žnidar, univ.dipl.inž.arh.  

podpis odgovorne osebe 
projektanta 
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SPLOŠNI PODATKI  
O GRADNJI 

  

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje   Kulturna dvorana 

kratek opis gradnje 

Prenova kulturne dvorane v Miklavžu pri Ormožu.  

vrste gradnje ☐ 
novogradnja - novozgrajen 
objekt 

    

Označiti vse ustrezne vrste gradnje ☐ novogradnja - prizidava     

   rekonstrukcija       

  ☐ sprememba namembnosti     

  ☐ odstranitev    
glavni objekt    12610 STAVBE ZA KULTURO IN RAZVEDRILO 

pripadajoči objekti    

 
 

objekt z vplivi na okolje ☐ DA     

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO 

  ☐ 
seznam zemljišč je v 
priloženi tabeli 

    

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN 

katastrska občina    Miklavž 

številka katastrske občine    302 

parc. št.   45/2, 45/4 
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OBJEKT            

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH         

imenovanje objekta   Kulturna dvorana 

kratek opis objekta   Prenova kulturne dvorane v Miklavžu pri Ormožu.  

parcelna številka    45/2, 45/4 

katastrska občina   302 Miklavž 

vrsta gradnje    REKONSTRUKCIJA     

zahtevnost objekta   MANJ ZAHTEVEN OBJEKT   

požarno zahteven objekt   ☐ da  ne 

objekt z vplivi na okolje   ☐ da  ne 

 
klasifikacija po CC-SI   12610       

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in 

stabilnosti pri projektiranju 
    

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE         

NAVEDBA PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE 

Požarna varnost v stavbah 

Načrti izvedeni v skladu  s tehničnimi smernicami – 7. člen 

Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 

10/05, 83/05) 

Nizkonapetostne električne inštalacije 
Načrt električnih instalacij je izdelan na podlagi Tehnične smernice 

za nizkonapetostne električne instalacije TSG – N – 002:2009. 

Zaščita pred delovanjem strele 

Načrt zaščite pred delovanjem strele je izdelan na podlagi 

Tehnične smernice za zaščito pred delovanjem strele TSG – N – 

003:2009. 

Učinkovita raba energije 
Elaborat zaščite pred hrupom je izdelan na podlagi Tehnične 

smernice TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah. 

Zaščita pred hrupom v stavbah 
Elaborat zaščite pred hrupom je izdelan na podlagi Tehnične 

smernice TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah. 
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3.  TEHNIČNO POROČILO 
 

 
 

INVESTITOR:  Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož 
 
 

OBJEKT:          PRENOVA KULTURNE DVORANE V MIKLAVŽU PRI ORMOŽU 
 
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:  PZI 
 

 
 
1 / SPLOŠNO 
 
Projekt PZI je novelacija projekta, ki ga je izdelal g. Matic Kuščer mag.inž.arh. s 
sodelaci (št. Projekta 2016/07 – izdelano septembra 2018). Gre za racionalizacijo in 
delne spremembe ter dopolnitve projekta v arhitekturnem, statičnem, strojnem in 
elektru delu. 
Izboljšani pa so tudi parametri gradbene fizike.  
Spremenjen ter racionaliziran je tudi interier. 
 
2 / LOKACIJA OBJEKTA 
 
Kulturna dvorana krajevne skupnosti se nahaja v Miklavžu pri Ormožu v občini Ormož. 
  
3 / KONSTRUKCIJA OBJEKTA 
 
2.1. Sanacija dela temeljev 
Zaradi neenakomernega posedanja temeljev (nova dvorana oziroma stari 
stanovanjsko poslovni trakt) je predvidena vogalna povezava notranjih temeljev po 
predlogu statika (trikotni vogalni AB plošči stranic 2,5 x 25,5, debeline 60 cm  le ta 
povezujeta oba pravokotna si vogala objekta (staro – novo) v samem objektu se zaradi 
novih dodatnih zahtev izvede nekaj prebojev in razširitev vratnih odprtin. 
Premostitve odprtin se izvedejo z jeklenimi nosilci oziroma tipskimi montažnimi nosilci. 
 
2.2. Rušitev tlakov 
V kuhinji, hodniku, vhodni avli in po celotni dvorani se odstranijo vsi tlaki do nosilne 
plošče ter se izvedejo novi po predpisani recepturi. 
 
2.3. Jekleni montažni podest 
Gre za manjši podest na stopnišču in večji galerijski podest z umeščeno tehnično 
kabino (za avdio video in osvetlitveno tehniko) 
Celotna montažna konstrukcija je ustrezno AKZ zaščitena in finalno oblečena z rigips 
ploščami spodaj, pohodne površine so kombinacija 3D plošč in OSB-ja ter finalnega 
iglanega poda. 
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2.4. Ograja 
- prva je nameščena na podestu stopnic, gre za profile 5/50 v vertikalnem rastru 11 
cm, ki se konča z RF rok oprijemom Φ 48 in je skupne višine 110 cm. 
- druga ograja je na galeriji na kovinske stebre je iz zunanje strani nameščena na 
nosilno konstrukcijo akustična obloga, iz strani proti sediščem pa je obloga furniran 
hrast beljen. 
Zgornji rob ograje se konča z 8 cm širokim hrastovim ročajem debeline 4 cm (beljen 
hrast). 
 
2.5. Stene 
Stene dvorane in vhodne avle se ustrezno dodatno toplotno izolirajo in obložijo z 
akustično leseno oblogo ter akustičnim in navadnim rigips ploščami, ki se barvajo v 
pastelne barve po dispoziciji in izboru arhitekta. / glej pozicije 
 
2.6 Stropovi 
Obstoječa primarna in sekundarna lesena konstrukcija se ohrani, obstoječi strop se 
odstrani ter se na tipsko pod konstrukcijo rigipsa pa obesi delno lesen akustični strop 
in veči del akustični rigiton strop R12-20-35, ki se opleska v sivo belo barvo. V strop je 
integrirana tudi kaskadna led osvetlitev. 
 
2.7 Oder 
Predviden je popolnoma nov oder iz smrekovega lepljenega lesa vključno z dvojnim 
dostopnim stopniščem na desni in levi strani dvorane z rokooprijemom. 
Pod odra sestavljajo pohodne OSB in 3s plošče ter finalna obloga iz gotovega 
hrastovega parketa. 
Obvezno je potrebno nad osnovnim tlakom pod leseno konstrukcijo postaviti 
neoprensko gumo – za preprečevanje vibracij pred pritrditvijo plošč na leseno 
podkonstrukcijo. 
 
2.8. Odrski portal 
Gre za leseno montažno konstrukcijo iz smrekovih lepljencev, ki se fiksira v stene, tla 
in strop. 
Iz notranje strani se v portal vstavijo zvočniki, sprednje fronte pa so zaprte z OSB 
ploščo debeline 22 mm obarvano v temnosivi barvi. Po detajli arhitekta so na OSB 
plošče primerjene lesene vertikalne hrastove letve 40/80 (beljene) bočno in iz odrske 
strani je portal zaprt z OSB ploščami debeline 22 mm. 
Dvoranski del portala je okvirjen z masivno hrastovo letvijo v katero je vgrajen 
indirekten led za razsvetljavo. 
 
4 / OSVETLITEV 
Predvidena je kompletna LED osvetlitev, direktna indirektna, varnostna in 
odrska (glej projekt elektro instalacij), ki se upravlja iz tehničnega prostora v 
galeriji. 
 
5 / OZVOČENJE 
Predvideno je v celoti novo, upravlja se iz tehničnega prostora, identično kot 
osvetlitev dvorane 
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6 / OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE 
Je obdelano v projektu strojnih instalaciji in se v celoti adaptira, stenski razvodi 
v dvorani in hodnikih se prestavijo v novo talno kineto. 
Prezračevalna naprava je locirana na podstrešju zaodrja – posebno pozornost 
je potrebno posvetiti protihrupni izolacji stene med zaodrjem in odrom. 
Ustrezno minimalno prezračevanje je predvideno tudi v razdelilni kuhinji. 
 
7 / STAVBNO POHIŠTVO 
Zunanje stavbno pohištvo se zaradi dotrajanosti vrat in neskladnosti izvedbe 
izhodov zaradi požarne varnosti zamenja in nadomesti z novimi vrat - 
aluminijastimi praškasto barvanimi po ralu, z ustreznimi okovjem, panik kljukami 
in cilindričnimi ključavnicami, vsa zunanja vrata pa imajo vgrajeno tudi 
samozapiralo. 
Nova alu vrata se predvidijo tudi nad odrom za iznos rekvizitov, barvana v ral 
barvi (črnosiva), z vgrajenim samozaporalom, ki niso toplotno izolirana. 
Lesena okna dvorane se ohranijo – fiksna zgornja okna pa dobijo dodatne 
lesene okvirje – odpiranje na elektropogon – zunaj je potrebno obvezno 
predvideti komarnike. Vsa okna se v dvorani in ob odru opremijo z notranjimi 
screeni (za zatemnitev) na elektro pogon – upravljanje odpiranja zgornjih oken 
in screenov poteka iz tehničnega prostora na galeriji. 

 
 
8 /  REKAPITULACIJA POVRŠIN 
 
R E K A P I T U L A C I J A     P O V R Š I N     P R I T L I Č I J A 
 

Z.št.: PROSTOR TLAK NETO KVADRATURA 

1 Oder les 65,40 m2 

2 Dvorana keramika 143,20 m2 

3 Preddverje keramika 54,45 m2 

4 Stopnišče keramika 7,15 m2 

5 Garderoba keramika 7,09 m2 

6 Razdelilna kuhinja keramika 24,55 m2 

NETO    KVADRATURA    PRITLIČJA 301,84 m2 

 

BRUTO    KVADRATURA    PRITLIČJA 316,58 m2 

 
R E K A P I T U L A C I J A     P O V R Š I N     N A D S T R O P J A 
 

Z.št.: PROSTOR TLAK NETO KVADRATURA 

7 Galerija Iglan pod 4,88 m2 

8 Balkon Iglan pod 20,45 m2 

NETO    KVADRATURA    PRITLIČJA 25,33 m2 
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9 / KARAKTERISTIČNI PREREZI 
 

ST1 - STENA Z AKUSTIČNO OBLOGO  

-akustični panel (perforirana lesena vezna plošča,  
furnirana z furnirjem beljen hrast) 

2 cm 

-parna zapora   

-lesena podkonstrukcija 5/8   

-toplotna izolacija (knauf I. DP -3) 8 cm 

-omet (obstoječ) 2 cm 

-opečni zid (obstoječ)   

 

ST2 – STENA z RIGIPS OBLOGO  

- rigips plošče  12,5  mm 

- rigips podkonstrukcija   

-parna zapora   

-toplotna izolacija  (knauf I. DP -3) 8 cm 

-omet(obstoječ) 2 cm 

-opečni zid (obstoječ)   

 

ST3 – STENA z RIGIPS AKUSTIČNA OBLOGO  

-rigiton air climatop air 12/25Q  12,5  mm 

- rigips podkonstrukcija   

-parna zapora   

-toplotna izolacija  (knauf I. DP -3) 8 cm 

-omet(obstoječ) 2 cm 

-opečni zid (obstoječ)   

 

St1 – STROP NA DVORANO / ROBNI PAS 

-akustične plošče topline TLS 13/3 (robni pas)  

-parna zapora   

-toplotna izolacija 20 cm  

-namenska kovinska pod konstrukcija (CD profili 
60/27-06 (primarni raster 335 mm)) 

 

-obstoječa lesena podkonstrukcija (letve 6/8 – raster 
100/186) 

 

 

St2 – STROP NA DVORANO / SREDINSKI PAS 

-finalni strop rigiton air 12-20-35 (slikopleskarsko 
obdelan – sivobelo P.I.A.) 

12,5  mm 

-parna zapora   

-toplotna izolacija (knauf I. DP -5 venti) 20 cm  

-namenska kovinska pod konstrukcija (CD profili 
60/27-06 (primarni raster 335 mm)) 

 

-obstoječa lesena podkonstrukcija (letve 6/8 – raster 
100/186) 
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St3 – STROP NAD ODROM 

-rigips 12,5  mm 

-parna zapora   

-toplotna izolacija (knauf I. DP -5 venti) 20 cm  

-namenska kovinska pod konstrukcija (CD profili 
60/27-06 (primarni raster 335 mm)) 

 

-obstoječa lesena podkonstrukcija (letve 6/8 – raster 
100/186) 

 

 

T2 – TLAK NA BALKONU + TEHNIČNEM PROSTORU  

-iglan pod  (granitno siv) 0,5 cm 

-3s plošča debeline   27 mm 

-OSB plošča 22 mm 

-jeklena primarna in sekundarna (konstrukcija – 
vijačeni spoji) AKZ zaščiteno 

  

-knauf podkonstukcija 
 

-rigiton air 12-20-35 (slikopleskarsko obdelan – 
sivobelo P.I.A.) 

12,5  mm 

 

T3 - ODER  

-gotov hrastov parket 12 mm  

-3S plošča   27 mm 

-OSB plošča 22 mm 

-primarna lesena konstrukcija /smrekovi lepljenci/   

 
 
 
 
Maribor, oktober 2019                                 

          Sestavil: Igor ŽNIDAR,univ.dipl.ing.arh. 
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3.  TEHNIČNO POROČILO ELEKTRO INSTALACIJE 
 

 

SPLOŠNO  
 

Kot osnova za izdelavo načrta električnih instalacij in opreme so upoštevane zahteve investitorja za izdelavo PZI 
prenove Kulturne dvorane Tomaž pri Ormožu. 
 
Upoštevana je arhitekturna zasnova, tehnološki podatki opreme in strojnih instalacij. 
 
Projektirana elektroenergetska instalacija je izdelana v skladu s pravilniki: 
 

• Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Ur. list RS 41/2009, z dne 
01.06.2013 

• Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS 28/2009, z dne 10.04.2013 

• Tehnična smernica TSG-N-002:2013 - nizkonapetostne električne instalacije 

• Tehnična smernica TSG-N-003:2013 – zaščita pred delovanjem strele 
 
MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
 
Napajanje z električno energijo 

 
NN napajanje iz javnega el. omrežja 
 
Objekt se napaja z električno energijo z nizkonapetostnim priključkom iz novega NN priključka objekta. Potrebno 
bo urediti novo priključno merilno omarico PMO za napajanje in izvedbo el. meritev vseh udeležencev. 
 
Predvidena bilanca priključne moči za objekt (navedene so konične moči): 
 

• el. priključek za stanovanja (2x)     12kW 

• el. priključek za Telekom       6kW 

• el. priključek za krajevno skupnost    14kW 

• el. priključek za bife      14kW 

• el. priključek za kulturno dvorano    55kW 
skupaj                   101kW 

 
Potrebno je upoštevati zahteve Projektnih pogojev Elektro Maribor – enota Ptuj. 
 
Električni razdelici 
 
Za oskrbo z el. energijo kulturne dvorane smo načrtovali el. razdelilec R1: 
 
Razsvetljava objekta  
 
Načrtovana je v skladu s smernicami SDR (Slovenskega društva za razsvetljavo), z upoštevanjem sodobnih 
evropskih norm ter nivoji osvetljenosti, ki bodo skladni s dodatkom 1 - tehnične smernice TSG-12640-001:2008.  
 
Splošna razsvetljava objekta 
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Razsvetljava je izvedena z LED svetilkami ustrezne izvedbe. V dvorani je predvidena regulacija svetlobnega toka. 
 
Razsvetljava se upravlja s pomočjo DALI nadzornega sistema. 
 
Sistem DALI  omogoča ročno nastavljanje osvetljenosti, izklop razsvetljave v posameznih prostorih, 
prednastavljanje svetlobnih efektov. 
 
Varnostna razsvetljava 

 
Na osnovi zahtev iz požarnega elaborata in pripadajoče regulative (ISO-IEC, EN) je objekt opremljen z varnostno 
razsvetljavo, ki se nam osvetli poti umika, kaže smer in omogoča najti in uporabiti protipožarno in varnostno 
opremo vzdolž poti umika, ter zmanjšuje možnost nastanka panike v prostorih in omogoča varno gibanje ljudi iz 
prostora na pot umika. 
Varnostna razsvetljava je izvedena z lokalnimi akumulatorskimi svetilkami. 
 
Priključki moči, izvedba instalacij 
 
Za priključitev servisnih in vzdrževalnih naprav ter prenosnih potrošnikov, se je v objektu načrtovalo zadostno 
število enofaznih in trofaznih vtičnic (vtičnih gnezd). 
 
Električne instalacije so izvedene na naslednje načine: 
 

• kabelski razvodi so položeni po kabelskih policah, delno v zaščitnih ceveh in instalacijskih kanalih. 

• v notranjih prostorih so instalacije položene v instalacijskih ceveh, podometno, delno po spuščenih 
stropovih in na kab. policah. 

• v ambulantah in laboratorijih so instalacije za vtičnice položene v parapetnih instalacijskih kanalih. Ti kanali 
služijo istočasno tudi za napeljavo telekomunikacijskih instalacij. 

 
Napajanje tehnoloških naprav je izvedeno po podatkih iz tehnološkega projekta kuhinje. 
 
Elektro instalacije strojnih naprav 
 
V skladu s projektom strojnih naprav so predvidene električne instalacije za naslednje naprave: 
 

• naprava za pripravo zraka in klimatizacije 

• lokalne strojne naprave za hlajenje 

• toplotna črpalka  
 
Ozemljitve, izenačitve potencialov 
 
Projekt bo obdelal glavno in dodatno izenačevanje potencialov. Glavno izenačevanje potencialov je predvideno z 
glavno zbiralko za izenačevanje potencialov, ki je vgrajena zraven glavnega razdelilnika. Na to zbiralko so 
povezani zaščitna zbiralka PE v glavnem razdelilniku, glavna vodovodna cev s premostitvijo vodomera, vertikale 
kanalizacije, glavne cevi centralne kurjave, kanali prezračevanja, armatura objekta, kovinske mase objekta, ipd. 
ter ozemljilo objekta. 
Dodatno izenačevanje potencialov je o predvideno v  mokrih prostorih. V teh prostorih so vgrajene razvodnice za 
izenačevanje potencialov na katere so priključene vse kovinske mase v prostorih kot so pritoki, odtoki, kanali 
prezračevanja, kovinski okvirji vrat, ipd. 
Zbiralke EC v razvodnicah za izenačevanje potencialov so povezane z zaščitnimi zbiralkami PE v pripadajočih 
razdelilnikih. Dodatno izenačevanje potencialov je prilagojeno razvrstitvi prostorov za medicinsko uporabo (G0, 
G1, G2). 
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Na skupno zaščitno ozemljitev so se vezale vse večje kovinske mase, konstrukcije, cevovodi in razvodi ter 
tehnološke naprave. 
 
Zaščita pred delovanjem strele 
 
Je na objektu obstoječa. 
 
Zaščita pred električnim udarom 
 
Je prilagojena vrsti instalacijskega sistema (TN-C-S) zajema zaščito pred posrednim dotikom in zaščito pred 
neposrednim dotikom. 
Zaščita pred motnjami električnih polj je predvidena v vseh prostorih, ki potrebujejo tako zaščito. Kabli električnih 
instalacij so položeni v zaščitnih električno prevodnih ceveh ali pa kabli imajo električno prevodne oklepe. 
Instalacijske cevi ali oklepi kablov sdo dobro spojeni med seboj in povezani na izenačitev potencialov. 
 
SIGNALNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE 
 
Strukturirane instalacije 
 
Zajemajo telefonski in računalniški priključek v prostoru tehnike. Predvidene so z UTP kabli kat 6. Komunikacijske 
vtičnice bodo tip RJ45, kat 6. 
 
Kabli so zaključeni v komunikacijski omari v krajevno skupnosti. 
 
Scenska razsvetljava in ozvočenje 
 
Predvidena je scenska razsvetljava odra in dvorane za potrebe prireditev, ter ozvočenje dvorane. 
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3.  TEHNIČNO POROČILO STROJNE INSTALACIJE 
 

 
 
k projektu strojnih instalacij ogrevanja, vodovoda in kanalizacije za poslovni objekt . 
 

 

1.1.  OGREVANJE  
 
1.1.1.  SPLOŠNO 

 
Računska temperatura za Miklavž pri Ormožu znaša tok = -16°C. 
 
Predvidene temperature prostorov: 
-  dvorana, oder, zaodrje  
  20°C 
-  garderobe  
   
 22°C 
-  tuši       24°C 
-  hodniki, sanitarije     20°C 
-  skladišča      15°C ali neogrevano 
 
Stanje pred projektiranjem 
 
Objekt je naravno prezračevan. Ogrevan je iz skupne kotlovnice s starejšim kotlom na EL olje – Riello. Razvod do 
stanovanj in krajevne skupnosti poteka vidno (neizoliran) po steni dvorane in predstavlja zelo veliko porabo 
energije. 
Objekt je ogrevan s ploščnimi jeklenimi radiatorji, ki so v solidnem stanju. Radiatorski razvod je viden in neizoliran. 
Merjenja porabe energije po posameznih delih objekta ni. 
 
 
Projektirano stanje 
 
KD Miklavž pri Ormožu (v nadaljevanju objekt), ki je predmet te dokumentacije, je etažnosti K+P+N.  
Predmet obdelave je prezračevanje dvorane z nekaj spremljevalnimi prostori (oder, preddverje in kuhinja) ter 
menjava vira toplote (kotel na EL kurilno olje). 
V objektu se poleg prezračevanja predvidijo le manjša vzdrževalna dela. Ogrevanje v celotnem objektu, razen 
dvorani, ostaja radiatorsko. 
Odstranijo se razvodi s stene dvorane in preverijo, če je možna ponovna uporaba v talni kineti v tleh dvorane. 
Vsi Cu (in ostali cevni) razvodi, ki se ohranijo, ali ponovno montirajo, se toplotno izolirajo. 
Nov cevni razvod med kotlovnico in stanovanji oz KS se spelje izoliran, v talni kineti dvorane. 
V območju preddverja in hodnika pred kuhinjo se izvedejo prevezave, ki omogočijo meritev porabljene toplote 
posameznih porabnikov (stanovanja, KS, skupno). 
  
Oskrba objekta s toplotno energijo se predvidi iz novega kondenzacijskega kotla na EL olje, moči Q=40kW. Predvidi 
se kondenzacijski vložek v obstoječ dimnik. 
 
Prezračevanje dvorane je predvideno s centralno prezračevalno napravo na podstrehi objekta. Vir toplote/hladu je 
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dx sistem z zunanjo enoto na zadnji fasadi objekta. 
 
Predvideva se temperaturni režim 80/60°C pri -16°C za radiatorsko ogrevanje. 
 
Skupne normne izgube objekta po standardu znašajo Qn=63,1 kW, od tega transmisijske Qt= 46,2 kW. 
Toplotno saniran del je le dvorana z odrom, ostali del stavbe pa se toplotno ne sanira. 
 
Hladita se le dvorana in oder – dvorana z zrakom prezračevalne naprave, oder pa z notranjima kasetnima enotama. 
Zunanja enota se namesti na dvoriščno-zadnjo fasado (VRF sistem za hlajenje odra in dx za klimat). 
 

1.3. VODOVOD IN KANALIZACIJA 
 

1.3.2.   VODOVODNA INSTALACIJA 

 
1.3.1.1.  OPIS STANJA 
 
Obravnavani objekt je obstoječa stavba, etažnosti K+P+N. Projekt zajema rekonstrukcijo vodovodnih ter odtočnih 
instalacij v kuhinji v pritličju ter odvod kondenzata hladilnih naprav v rekonstruirani dvorani.  Obstoječe instalacije v 
kuhinji se v celoti odstranijo ter zamenjajo z novimi, vključno s sanitarno opremo.  
 
 
1.3.1.3.  NOTRANJI RAZVODI 
 
Vstop vodovodne cevi v kuhinjo je obstoječ iz sanitarij, ki se nahajajo na drugi strani hodnika. Dovodna  cev se v 
tleh prekine in zamenja z novo.  
 
Instalacija se izvede v celoti z namenskimi kompozitnimi cevmi namenjenimi za uporabo v sanitarnih instalacijah 
(npr. PE-x/AL/PE, PE-XA …). Cevi se spajjo s hitrospojnimi  fitingi, spoji pa se izvajajo s hladnih stiskanjem.  
 
Razvodi sanitarne vode potekajo večinoma v plasti talne izolacije le delno v horizontalnih stenskih utorih, vertikale 
pa v  stanskih utorih. Vse cevi se ustrezno toplotno in antikorozijsko zaščitijo: 
 
Vsi razvodi se ustrezno toplotno izolirajo z izolacijskimi cevaki z zaprto celično strukturo deb. 9/13 mm (npr. 
KAIFLEX ST) 
 
Vsak sanitarni element bo na priključku opremljen s podometnim, ravnim prehodnim ali kotnim regulirnim ventilom, 
da ga bo tako v primeru potrebe mogoče izločiti iz uporabe brez vpliva na ostale.  
 

 
1.3.1.4.  PRIPRAVA SAN. TOPLE VODE 
 
Priprava sanitarne tople vode za kuhinjo bo skupna za vse porabnike v kuhinji , z vertikalnim električnim bojlerjem 
V=120L, ki se namesti pod strop.  
Dispozicija je razvidna iz priloženih načrtov.  
Bojler se na električno omrežje priključi preko programske ure, tako da je čas priprave tople vode možno prilagoditi 
željam uporabnika.  
Zaradi razsežnosti razvoda san. tople vode se izvede cirkulacijski vod s prisilno cirkulacijo s pomočjo el. obtočne črpalke. Vklop/izklop 
črpalke mora biti izveden preko naležnega termostata, ko temp. vode v povratnem vodu pade izpod / doseže 50 °C. 

 

mailto:doming.doo@siol.net


 

 

DOMING d.o.o. 
Ul. Slovenske osamosvojitve 5 
2000 Maribor 
 
Tel: 02 / 23 10 120 
E-mail: doming.doo@siol.net 

 

 

 

 

 
PZI, št. 16/2019 - 16- 

 

 

1.3.1.3. ODTOČNA KANALIZACIJA 

 
V objektu se izvedeta dve ločeni odtočni kanalizaciji: 

- fekalna odtočna kanalizacija, 
- odvod kondenzata hladilnih naprav 

 
 
Celotna fekalna odtočna kanalizacija, razen kanalizacije v temeljih, se izvede s PE odtočnimi cevmi in fazonskimi 
kosi (npr,.Geberit PE), ki se spajajo s čelnim varjenjem. 
 

Za vse horizontalne spremembe smeri so uporabljeni le 45 elementi, pri prehodu iz vertikale v horizontalo so 
vgrajeni še vmesni ravni deli dolžine 25cm, 87° odcepi so uporabljeni le za priključke na vertikalne dvižne vode, pri 
čemer pa ni proti toka. Dvižni vodi se polagajo v stenskih utorih, horizontalni vodi pa v tleh pritličja (tudi v temeljih) 
in sicer s padcem 2% proti odtočnim vertikalam ali kanalizacijskim priključnim jaškom. Odtočna kanalizacija se 
priključuje na priključni jašek zunanje kanalizacije, ki je predmet obdelave projekta ureditve okolja. 
 
Za odvod kondenzata hladilnih naprav se izvede ločena odtočna kanalizacija. Izvede se s PE odtočnimi cevmi 
in fazonskimi kosi (npr,.Geberit PE), ki se spajajo s čelnim varjenjem.  
Ta voda se delno odvede v meteorno kanalizacijo, preko priključka na obstoječi vertikali meteorne kanalizacije 
strehe, delno pa  preko smradnih zapor priključi na fekalno kanalizacijo.  
 
 

1.3.4.  SANITARNA OPREMA 

 
Vsa vgrajena sanitarna oprema je I. kvalitete, tip in barve pa po izbiri investitorja oz. projektanta notranje opreme. 
Razporeditev je razvidna iz priloženih načrtov.  
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4.  POPISI GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 
 

 

INVESTITOR:  Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož 
 

OBJEKT:          PRENOVA KULTURNE DVORANE V MIKLAVŽU PRI ORMOŽU 
 
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:  PZI 
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5.  RISBE 
 

 
 

INVESTITOR:  Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož 
 

OBJEKT:          PRENOVA KULTURNE DVORANE V MIKLAVŽU PRI ORMOŽU 
 
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:  PZI 
 

 
 

01 - TLORIS RUŠITVE 

02 - TLORIS PRITLIČJA 

03 - TLORIS PRITLIČJA – MIZE 

04 - TLORIS NADSTROPJA 

05 - PREREZ AA IN BB 

06 - FASADNI PAS 1 

07 - PREREZI IN DETAJLI FASADNEGA PASU 1 

08 - FASADNI PAS 2 

09 - PREREZI IN DETAJLI FASADNEGA PASU 2 

10 - TLORIS KONSTRUKCIJE ODRA 

11 - PREREZ ODRA 

12 - POGLED NA ODER 

13 - PREREZ POGLEDA NA ODER 

14 - PREREZ IN DETAJL PORTALA 

15 - KONSTRUKCIJA PORTALA 

16 - POGLED NA ODER Z PORTALOM 

17 - PREREZ BALKONA 

18 - POGLED NA BALKON 

19 - POGLED NA BALKON 

20 - POLAGALNI NAČRT KERAMIKE 

21 - POLAGALNI NAČRT STROPA 

22 - POGLED A IN B NA STENE DVORANE 

23 - POGLED C IN D NA STENE DVORANE 

24 - SITUACIJA TRIBUN/AMFITEATRA 

25 - TLORIS TRIBUN/AMFITEATRA 

26 - PREREZ TRIBUN/AMFITEATRA 

27 - POGLED TRIBUN/AMFITEATRA 

28-39 - POZICIJE STAVBNEGA POHIŠTVA 
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6.  POZICIJE OKEN IN VRAT 
 

 
 

INVESTITOR:  Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož 
 
 

OBJEKT:          PRENOVA KULTURNE DVORANE V MIKLAVŽU PRI ORMOŽU 
 
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:  PZI 
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