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1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU 
 
 
  
INVESTITOR:  OBČINA MIRNA  
                                                            Glavna cesta 28, 8233 Mirna 

 

OBJEKT: KULTURNI DOM PARTIZAN NA MIRNI 
 

 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI – NAČRT ARHITEKTURE 
 
 
 
 
PROJEKTANT: GI ZAKRAJŠEK, d.o.o., Gubčeva cesta 43A, 8210 TREBNJE 

LINDIČ LUKA uni.dipl.gosp.inž.gradb. 
  
 žig:  
 
 
 
 podpis: 
ODGOVORNI PROJEKTANT: Teja ZAKRAJŠEK, mag.inž.arh.; ZAPS A-1636 

                                                                                       
 žig: 
 
 
 
 
 
 podpis: 
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Teja ZAKRAJŠEK, mag.inž.arh.; ZAPS A-1636 

                                                                                       
 žig: 
 
 
 
 
 
 podpis: 
ŠTEVILKA PROJEKTA:  240310/20 
 
KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: Trebnje, marec 2020 
 
  



PRILOGA 1A

PODATKI O  
UDELEŽENCIH, GRADNJI  
IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR
ime in priimek ali naziv družbe Občina Mirna

naslov ali sedež družbe Glavna cesta 28, 8233 
Mirna

davčna številka SI 80793509
elektronski naslov obcina@mirna.si
telefonska številka 07 304 71 53
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje KULTURNI DOM PARTIZAN NA MIRNI

kratek opis gradnje

Gre za delno rekonstrukcijo obstoječega kulturnega doma na Mirni. Zamenjali se bodo nekateri 
elemnti stavbnega pohištva ( vrata, ograja… ), dodane bodo suhomontažne stene, barvanje 
radiatorjev… Poleg naštetih obrtniških del se bo glavna dvorana opremila z novim ozvočenjem, 
scensko razsvetljavo, nosilno konstrukcijo oderske tehnike in sistemom oderskih zaves.

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI - načrt arhitekture

FALSE
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
številka projekta 240310/20
datum izdelave Marec 2020
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe) GI gradbeni inženiring Zakrajšek d.o.o.
sedež družbe Rimska cesta 10a, 8210 Trebnje
vodja projekta Teja Zakrajšek, mag.inž.arh.
identifikacijska številka ZAPS A - 1636
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Teja Zakrajšek 
podpis odgovorne osebe projektanta

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
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.

POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
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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
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PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA  
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT
projektant (naziv družbe) GI gradbeni inženiring Zakrajšek d.o.o.
sedež družbe Rimska cesta 10a, 8210 Trebnje
odgovorna oseba projektanta Teja Zakrajšek 

IN VODJA PROJEKTA
vodja projekta Teja Zakrajšek, mag.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS A - 1636

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 glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta 
tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Teja Zakrajšek, mag.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS A - 1636
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Teja Zakrajšek 
podpis odgovorne osebe projektanta
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OPIS RISBE MERILO 

 
OBSTOJEČE: 
Tloris klet - obstoječe 
Tloris pritličja - obstoječe 
Tloris nadstropja - obstoječe 
Prerez AA - obstoječe 
Prerez BB - obstoječe 
 
 
NOVO: 

 
 

M 1: 100 
M 1: 100 
M 1: 100 
M 1: 100 
M 1: 100 

Tloris klet - novo 
Tloris pritličja - novo 
Tloris nadstropja – novo 
Prerez AA - novo 
Prerez BB- novo 
 
OPREMA: 

M 1: 100 
M 1: 100 
M 1: 100 
M 1: 100 
M 1: 100 

Tloris z opremo 
Prerez z opremo AA 
Prerez z opremo BB 
 
VEZALNE SHEME TEHNIČNE OPREME ZA PROJEKTANTA: načrt ele. inštalacij PZI 

M 1: 100 
M 1: 100 
M 1: 100 

 
 
 

  

  

  

  

  

  


