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1  Idejna zasnova (IDZ): 
 
− Vodilna mapa; 
− Načrt arhitekture (Tehnično poročilo, Risbe, Izračun površin, Dispozicija opreme 

prostorov); 
− Prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo (vodovodni priključek, 

kanalizacijski priključek, elektroenergetski priključek, priključek ceste). 
 

2 Idejni projekt (IDP): 
 
− Vodilna mapa; 
− Načrt arhitekture (Tehnično poročilo, Risbe, Izračun površin, Dispozicija opreme 

prostorov); 
− Načrt krajinske arhitekture (Tehnično poročilo, Risbe, Izračun površin). 

 
− Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti: 
− Načrt gradbenih konstrukcij (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt vodovodnega priključka (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt kanalizacijskega priključka (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt cestnega priključka (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt električnih inštalacij in opreme (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt strojnih inštalacij in opreme (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt telekomunikacij (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Popis del s predizmerami. 

 
− Elaborat v IDP: 
− Študija požarne varnosti. 

 
3  Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD): 
 

− Vodilna mapa; 
− Načrt arhitekture (Tehnično poročilo, Risbe, Izračun površin, Dispozicija opreme 

prostorov); 
− Načrt krajinske arhitekture (Tehnično poročilo, Risbe). 

 
− Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti: 
− Načrt gradbenih konstrukcij (Tehnično poročilo, Risbe); 
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− Načrt vodovodnega priključka (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt kanalizacijskega priključka (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt cestnega priključka (Tehnično poročilo, Risbe); 

 
− Načrt električnih inštalacij in opreme: 
− Sistemi električnih inštalacij (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt strojnih inštalacij in opreme: 
− Načrt vira ogrevane energije (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt ostalih sistemov strojnih inštalacij (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt telekomunikacij (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Popis del s predizmerami. 

 
− Elaborati v PGD: 
− Geodetski načrt; 
− Študija požarne varnosti; 
− Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki; 
− Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (elaborat 

URE); 
− Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah. 

 
− Izkazi v PGD: 
− Izkaz požarne varnosti stavbe; 
− Izkaz energijskih lastnosti stavbe; 
− Izkaz energijskih karakteristik prezračevanje stavbe; 
− Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah. 

 
4  Projekt za izvedbo (PZI): 
 

− Vodilna mapa; 
− Načrt arhitekture (Tehnično poročilo, Risbe, Izračun površin, Dispozicija opreme 

prostorov); 
− Načrt krajinske arhitekture (Tehnično poročilo, Risbe) 

 
− Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti: 
− Načrt gradbenih konstrukcij (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt vodovodnega priključka (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt kanalizacijskega priključka (Tehnično poročilo, Risbe); 
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− Načrt cestnega priključka (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt električnih inštalacij in opreme: 
− Sistemi električnih inštalacij (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt električnih inštalacij in opreme: 
− Sistemi električnih inštalacij (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt strojnih inštalacij in opreme: 
− Načrt vira ogrevane energije (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt ostalih sistemov strojnih inštalacij (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Načrt telekomunikacij (Tehnično poročilo, Risbe); 
− Popis del s predizmerami. 

 
− Elaborati v PZI: 
− Varnostni načrt; 
− Načrt ureditve gradbišča; 
− Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča. 

 
5  Projekt izvedenih del: 
 

− Vodilna mapa; 
− Risbe (Izdelajo se vse risbe, ki so sestavni del PZI); 
− Elaborati v PID: 
− Geodetski načrt; 
 
− Izkazi v PID: 
− Izkaz požarne varnosti; 
− Izkaz zaščite pred hrupom; 
− Energetska izkaznica stavbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


