
 
POVPRAŠEVANJE ZA IZDELAVO IDZ IN PZI PROJEKTA ZA PRENOVO DELOV SREDNJE ŠOLE ZA 
TRŽENJE IN DIZAJN - MARIBOR 
 

1. Predmet povpraševanja 
 

Predmet povpraševanja je izdelava projektne dokumentacije IDZ (idejna zasnova) in PZI 
(projekt za izvedbo) prenove več manjših sklopov prenovo Srednje šole za trženje in dizajn 
Maribor. Lokacija se nahaja na parcelni številki 870/5 vse k.o. Maribor - Grad. 
Obravnavano območje se ureja na osnovi veljavnega občinskega prostorskega načrta 
mestne občine Maribor. 

 
Dokumentacija bo vsebovala vse potrebne sestavne dele po Gradbenem zakonu GZ-1 (UL 
RS št. 199/21 in 105/22) in Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih 
povezanih z graditvijo objektov (UL RS št. 36/2018). 

 
2. Vsebina povpraševanja 

Projekt naj zajema izdelavo projektne dokumentacije IDZ (idejne zasnove) in PZI (projekt 
za izvedbo) obstoječih delov Srednje šole za trženje in dizajn Maribor. S projektno 
dokumentacijo se določi lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti 
predvidenih posegov tako, da se ob upoštevanju izhodišča naročnika ter projektne naloge 
zagotovi skladnost s prostorskimi akti, zanesljivost in evidentiranost. Projektna 
dokumentacija zaradi usklajenosti posameznih načrtov zagotavlja optimizirano in 
učinkovito prenovo objekta. 

 
Kapaciteta predvidenih posegov je definirana na osnovi ogleda in izhodišč naročnika: 

 

 
Velikost objekta etažnost 

bruto površine 
(BEP) 

SKLOP A prenova stopniščnega prostora (tlaki, ograje, stene, strop, 
razsvetljava) K+2 cca 120 m2 

SKLOP B prenova obstoječe jedilnice (tlak, stene, strop, prezračevanje, 
razsvetljava, oprema) K cca 125 m2 

SKLOP C prenova dveh pisarniških prostorov (notranja oprema, 
razsvetljava) P cca 50 m2 

SKLOP D ureditev zunanjega zadnjega platoja  cca 80 – 100 m2 

SKLOP E krajinska ureditev vstopnega atrija  cca 360 m2 

SKLOP F Idejna zasnova za načrt izboljšanja dostopnosti 
objektov za funkcionalno ovirane osebe z oceno 
stroškov 

   vse 
etaže   

 
3. Vsebina projektne dokumentacije naj vključuje: 

 
A.NAČRT ARHITEKTURE 

 
tekstualni del 
- funkcionalni in tehnični opis 
- seznam prostorov z uporabnimi površinami po SIST ISO 9836 
- digitalizacija podlog in preveritev mer obstoječega stanja 

 
- dispozicija notranje opreme 
- 3d prostorski prikaz 
tehnični prikazi 
- arhitekturni načrti / tlorisi, prerezi, fasade, /m 1:150, 1:100/ 



 
B. NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE 

 
tekstualni del 
- tehnični opis s potrebnimi izračuni površin, 
- katalog izbrane urbane opreme, 
- popis GO del in opreme 
tehnični prikazi 
- načrti krajinske ar./situacija hortikulturne ureditve, elementi zunanje ureditve, 

saditveni načrt, tehnične risbe urbane opreme /m 1:100, 1:50, 1:10/ 
 

C. NAČRT ZUNANJE UREDITVE - NIZKE GRADNJE 
 

tekstualni del 
- tehnično poročilo potrebnimi izračuni, 
- popis GO del s pred izmerami, 
tehnični prikazi 
- načrti in tehnične risbe zunanje ureditve (tlakovane in utrjene površine, robničenje) 

/m 1:50, 1:10/ 
- odvodnjavanje meteornih voda s streh in tlakovanih površin /m 1:100, 1:50, 1:10/ 

 
D. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI 

 
tekstualni del 
- tehnično poročilo, 
- statični izračun in dimenzioniranje posegov v obstoječo konstrukcijo, 
tehnični prikazi 
- načrt gradbenih konstrukcij, pozicijski načrti /m 1:100, 1:50, 1:10/ 
- konstrukcijske risbe kovinskih in lesenih konstrukcij s potrebnimi detajli /m 1:100, 

1:50, 1:10/ 
 

E. NAČRTI ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME 
 

tekstualni del 
- opis izvedbe električnih instalacij 
- popis elektro inštalacijskih del s pred izmerami 
tehnični prikazi 
- tlorisi in enopolne vezalne sheme /m 1:100, 1:50, 1:10/ 
- splošna, ambientalna notranja, varnostna in zunanja razsvetljava 
- električna instalacije za malo moč, vtičnice in direktni (tehnološki) priključki 
- nizkonapetostni kabelski razvod 

 
F. STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA 

 
tekstualni del 
- tehnično poročilo strojnih instalacij 
- popis strojno instalacijskih del s pred izmerami 
grafični del 

 
Instalacija prezračevanja s hlajenjem 
- predelava prezračevalnega kanalskega sistema 
- dimenzioniranje lokalnega hlajenja 
- izdelava shem in izdelava načrtov 
 



 
Instalacija vodovoda in kanalizacije 
- predelava instalacije in hladne in tople vode 
- predelava vertikalna in horizontalna kanalizacije 

 
G. ELABORATI IN TEHNOLOŠKI NAČRTI 

 
-zasnova prostorske akustike 
 
H. DRUGO 

 
- usklajevanje in predstavitev projekta pri naročniku 
- vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije v vseh fazah 

 
4. Cena 

Cena ponudbenih del naj bo navedena po postavkah v obsegu storitev iz točke 3: 

 SKLOP  PROJEKTNE DOKUEMNTACIJA  IDZ PZI 

      

 SKLOP A 
prenova stopniščnega prostora (tlaki, ograje, stene in 
strop)    

 SKLOP B 
prenova obstoječe jedilnice (tlak, stene, strop, 
prezračevanje)    

 SKLOP C  
prenova dveh pisarniških prostorov (notranja 
oprema)    

 SKLOP D  ureditev zunanjega zadnjega platoja    

 SKLOP E krajinska ureditev vstopnega atrija    

 SKLOP F  

Idejna zasnova za načrt izboljšanja 
dostopnosti objektov za funkcionalno 
ovirane osebe z oceno stroškov   

 
SKUPAJ brez DDV (v 
EUR)      

 
V ceni naj bo zajeto: 
- 3 izvodi projektne dokumentacije IDZ, PZI 
- 1x korekturni popravki na podane pripombe, 
- 1x digitalni izvod celotne dokumentacije v PLN, DWX in PDF formatu, 

 
Navedite v ceni tudi DDV. 
 
 

5. Okvirni roki za izdelavo projektov in veljavnost ponudbe 
 

- Navedite okvirne roke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


