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1.3  TEHNIČNO POROČILO 
 

 

1.3.1 SPLOŠNI PODATKI 

 

Objekt je projektiran na osnovi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 

občine Slovenj Gradec ter dogovora z investitorjem. Pri projektiranju so upoštevani 

prostorski akti, ki veljajo na predmetnem območju. 

 

Po naročilu investitorja smo izdelali projektno dokumentacijo PZI za rekonstrukcijo, 

horizontalno prizidavo (dozidavo) in vertikalno prizidavo (nadzidavo) obstoječe 

Upravne stavbe Kocerod (CC-SI 12201) ter novo gradnjo nadstrešnice za avtomobile 

kot garažno stavbo (CC-SI 12420). Za obstoječi objekt je bilo pridobljeno uporabno 

dovoljenje št. 351-182/2013-12 z dne 7.10.2013, ki ga je izdala UE Slovenj Gradec. 

 

Upravna stavba Kocerod - obstoječe: 

Obstoječi objekt Upravna stavba Kocerod je masivne klasične gradnje, grajen kot 

visokopritličen (P+1N) podolgovate tlorisne oblike, tlorisne dimenzije 26,00 x 6,55 m + 

8,90 x 1,05 m, torej skupne razvite tlorisne dimenzije 26,00 x 7,60 m. Streha na objektu 

je ravna streha. Ob upravni stavbi se na SZ-ni strani nahaja obstoječi industrijski objekt 

– sortirnica. Objekta se konstrukcijsko obravnavata kot ločeni enoti, saj je med njima 

izvedena dilatacija (debeline 10 cm, zapolnjena z mehko izolacijo).  

Obstoječa upravna stavba je namenjena v večjem delu za pisarne in prostore 

vodstva regijskega centra za ravnanje z odpadki, del objekta pa je namenjen 

prostorom za delavce v sklopu sortirnice (garderobe, sanitarije, jedilnica). 

 

Upravna stavba Kocerod - predvideno: 

Predvidena je rekonstrukcija, dozidava in nadzidava obstoječe upravne stavbe. 

Nadzidava zajema vertikalno prizidavo ene etaže nad obstoječim dvoetažnim 

objektom in sicer iz P+N v P+2N, razvitega tlorisnega gabarita 26,00 x 7,60 m. 

Dozidava zajema horizontalno prizidavo k obstoječemu objektu na SV-ni strani, 

razvitega tlorisnega gabarita 4,10 x 14,80 m, delno kot dvoetažni (P+N) del objekta – 

SZ-del dozidave, delno kot trietažni del objekta (P+2N) – JV-ni del dozidave. 

Rekonstrukcija zajema prekonstruiranje zunanjih sten SV-nega dela obstoječega 

objekta za funkcionalno horizontalno povezavo obstoječega dela objekta z 

horizontalno in vertikalno prizidavo. Prav tako se izvede preboj stropne plošče druge 

etaže obstoječega dela objekta za izvedbo stopnic kot vertikalno povezavo 

obstoječega dela objekta z nadzidavo. 

Upravna stavba Kocerod bo po predvidenih izvedenih posegih visokopritlični tri-

etažni objekt (P+2N), razvitega tlorisnega gabarita 29,50 x 8,05 m (P+2N) + 3,50 x 6,75 

m (P) - skupni razviti tlorisni gabarit 29,50 m x 14,80 m v obliki črke L. Streha nad 

celotnim objektom se izvede na novo in sicer nad dvoetažnim delom kot ravna 

zelena streha, nad trietažnim delom pa kot enokapnica. 

Upravna stavba bo po predvidenih posegih ohranila namembnost, saj je s 

predvidenimi posegi predvidena le razširitev obstoječih prostorov. 

 

Nadstrešnica – predvideno: 

Predvidena je nova gradnja nadstrešnice za avte nad obstoječimi parkirnimi mesti in 

sicer k SZ-ni strani dozidave upravne stavbe in k JV-ni strani obstoječe industrijske 

stavbe – sortirnice. Objekt bo pritlične izvedbe (P), razvitega tlorisnega gabarita 

18,905 x 5,60 m, krit z ravno zeleno streho. 

Namen izvedbe nadstrešnice je pokritje šestih (6) obstoječih parkirnih mest. 
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Parcela: 

Obravnavana parcela št. 1063/5 se nahaja v k.o. 861 Dobrava in je opredeljena kot 

stavbno zemljišče. Na obravnavanem zemljišču se nahajajo obstoječi objekti 

regijskega centra za ravnanje z odpadki Kocerod. 

 

Dovoz, parkirne površine: 

Dovoz na predmetno zemljišče je obstoječi in sicer z V-ne strani z obstoječe 

asfaltirane lokalne ceste – obstoječe ustrezno.  

Potrebni parkirni prostori so obstoječi in se s projektom ne spreminjajo – obstoječe 

ustrezno. 

 

Investitor želi z prizidavo pridobiti nove poslovne prostore. 

 

 

1.3.2 OBSTOJEČE STANJE 

 

Obravnavana parcela št. 1063/5 se nahaja v k.o. 861 Dobrava in je opredeljena kot 

stavbno zemljišče. Na obravnavanem zemljišču se nahajajo obstoječi objekti 

regijskega centra za ravnanje z odpadki Kocerod. 

Obstoječi objekt Upravna stavba Kocerod je masivne klasične gradnje, grajen kot 

visokopritličen (P+1N) podolgovate tlorisne oblike, tlorisne dimenzije 26,00 x 6,55 m + 

8,90 x 1,05 m, torej skupne razvite tlorisne dimenzije 26,00 x 7,60 m. Streha na objektu 

je ravna streha. Ob upravni stavbi se na SZ-ni strani nahaja obstoječi industrijski objekt 

– sortirnica. Objekta se konstrukcijsko obravnavata kot ločeni enoti, saj je med njima 

izvedena dilatacija (debeline 10 cm, zapolnjena z mehko izolacijo).  

Obstoječa upravna stavba je namenjena v večjem delu za pisarne in prostore 

vodstva regijskega centra za ravnanje z odpadki, del objekta pa je namenjen 

prostorom za delavce v sklopu sortirnice (garderobe, sanitarije, jedilnica). 

 

 

1.3.3 ZASNOVA OBJEKTA, NAMEN 

 

Upravna stavba Kocerod bo po predvidenih izvedenih posegih visokopritlični tri-

etažni objekt (P+2N), razvitega tlorisnega gabarita 29,50 x 8,05 m (P+2N) + 3,50 x 6,75 

m (P) - skupni razviti tlorisni gabarit 29,50 m x 14,80 m v obliki črke L. Streha nad 

celotnim objektom se izvede na novo in sicer nad dvoetažnim delom kot ravna 

zelena streha, nad trietažnim delom pa kot enokapnica. 

Predvidena je tudi nadstrešnica za avte nad obstoječimi parkirnimi mesti in sicer k SZ-

ni strani dozidave upravne stavbe in k JV-ni strani obstoječe industrijske stavbe – 

sortirnice. Objekt bo pritlične izvedbe (P), razvitega tlorisnega gabarita 18,905 x 5,60 

m, krit z ravno zeleno streho. 

 

 

1.3.4 KONSTRUKCIJA OBJEKTA 
 

Prizidava bo armiranobetonske in opečne masivne izvedbe. 
 

Vertikalni in razviti gabarit: 

Upravna stavba Kocerod bo po predvidenih izvedenih posegih visokopritlični tri-

etažni objekt (P+2N), razvitega tlorisnega gabarita 29,50 x 8,05 m (P+2N) + 3,50 x 6,75 

m (P) - skupni razviti tlorisni gabarit 29,50 m x 14,80 m v obliki črke L. 
 

Temeljenje: 

Temeljenje objekta se izvede z armirano-betonskimi pasovnimi temelji. Pod armirano-

betonsko talno ploščo, debeline 10 cm, se izvede utrjeno gramozno nasutje 

debeline cca 30 cm – ustrezne zbitosti. 
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Nosilna konstrukcija: 

Prizidava se izvede kot armirano betonska in opečna masivna konstrukcija. Nosilne 

stene objekta bodo opečne. Vezi in nosilni stebri objekta bodo armirano betonske 

izvedbe. Nosilna konstrukcija streh bo sestavljena iz primarnih jeklenih strešnih 

nosilcev in sekundarnih lesenih lepljenih strešnih nosilcev. Potrebna količina armature 

v AB konstrukcijah je določena v armaturnih načrtih faze PZI. 
 

Predelne stene: 

Nenosilne predelne stene bodo suho-montažne izvedbe, skladno s tlorisi grafičnih 

prilog načrta arhitekture. 

 

 Stropi: 

Plošči dozidave nad PR in 1.NA bosta armirano betonske izvedbe. 

V celotnem območju prizidave se izvede spuščeni suho-montažni armstrong strop, 

razen v kotlovnici v 1. nadstropju dozidave. 
 

Streha – kritina: 

Streha nad celotnim objektom se izvede na novo in sicer nad dvoetažnim delom kot 

ravna streha, nad tri-etažnim delom pa kot enokapnica. Strešna konstrukcija 

osnovne strehe (enokapnice) bo nalegala na primarne jeklene in sekundarne lesene 

lepljene nosilce.  

Vsa kleparska dela (obrobe, žlebove, odtočne cevi) je potrebno izvesti iz bakrene ali 

pocinkane pločevine. Vse lesene dele konstrukcije je potrebno premazati s 

protipožarnim premazom. Pod slemenom strehe omogočiti ventiliranje podstrešja. 
 

 Tlaki v prostorih: 

Finalne obdelave tlakov se izvedejo z materiali, ki so predvideni s projektom ali z 

materiali, ki po kvaliteti ustrezajo predvidenim po projektu. Debelino posameznih 

slojev ni dovoljeno spreminjati, ker ima za posledico spremembo konstrukcijskih višin. 

Vse pozicije materialov so prikazane v načrtu arhitekture projekta. 
 

Stene v prostorih: 

Stene in stropi se barvajo z disperzijskimi barvami. Vidne površine AB nosilcev ustrezno 

brusimo, kitamo in opleskamo. V sanitarijah so stene obložene s keramiko. 
 

Okna in vrata: 

Vsa okna so v PVC izvedbi, opremljena s potrebnim okovjem ter zapiralnim 

mehanizmom, Dimenzije posameznih elementov in njihove velikosti so razvidne iz 

projektov. Zunanja vrata so v ALU izvedbi, medtem ko so notranja lesena. 

Vrata in okna je potrebno montirati po navodilih proizvajalca. Vrata se opremijo s 

potrebnim okovjem ter ključavnico. Vrata se izdelajo in vgradijo po navodilih 

proizvajalca. 
 

Termoizolacija: 

Izvede se toplotna izolacija pod tlakom pritličja. Izvede se toplotnoizolacijska fasada 

iz lesno vlaknenih fasadnih plošč nizke gostote. Do višine 40 cm nad urejenim 

dvoriščem in okolico okrog objekta se fasada izvede s toplotno izolacijo XPS. 
 

Hidroizolacija: 

Izvede se hidroizolacija zunanjih sten in tal v stiku s terenom ter ravne strehe. 
 

 

1.3.5 ZAŠČITA STAVBE PRED VLAGO                     
 

Pri projektiranju je bil upoštevan Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago. Posamezni 

elementi stavbe morajo izpolnjevati sledeče zahteve: 

- STREHA (4. člen): zaščita pred atmosferskimi padavinami, odvajanje meteorne 

vode 

- KRITINA (5. člen): vodotesnost kritine in spojev (npr. kleparski izdelki, sistemi za 

odvajanje meteorne vode) 
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- PREBOJI SKOZI STREHO (6. člen): na mestih preboja zagotoviti popolno zaščito pred 

prodiranjem meteorne vode 

- DRSENJE SNEGA IN LEDU (7. člen): drsenje snega in ledu ne sme poškodovati strešne 

kritine in drugih delov strehe ter sistema za odvajanje meteorne vode 

- ZUNANJE STENE (8. člen):  

• nad terenom morajo zagotoviti zaščito pred atmosferskimi padavinami in 

njihovimi posrednimi vplivi (odboj od tal, zameti) 

• v stiku s terenom ščititi pred talno vlago 

• grajene tako, da preprečujejo kapilarni dvig talne vode 

- FASADA (9. člen): zaključni sloj mora izpolnjevati zahtevo, da mora biti kapilarna 

vpojnost vode v okviru predpisane po ETAG 004 oz. SIST EN 12208 

- TLA (10. člen): ščititi pred vdorom talne vlage 

- HIDROIZOLACIJA (11. člen): hidroizolacijo zunanjih sten in tal v stiku s terenom je 

treba izvesti po standardih SIST DIN 18195-1 do 10 

- STAVBNO POHIŠTVO (12. člen): ščititi stavbo pred atmosferskimi padavinami z 

izpolnjevanjem SIST EN 12208 

- upoštevati druge tehnične zahteve 13., 14., 15., in 16. člena Pravilnika o zaščiti 

stavb pred vlago                       

 

1.3.6  INŠTALACIJE 
 

Ob investitorjevi parceli potekajo komunalni vodi. Obravnavani objekt upravna 

stavba je že priključen na komunalne vode po pogojih pristojnih upravljalcev – 

obstoječe ustrezno. Nadstrešnica se priključi le na obstoječo meteorno kanalizacijo. 
 

Vodovod 

Upravna stavba:  obstoječi priključek na javno vodovodno omrežje preko 

obstoječega vodomernega jaška, ki se nahaja na investitorjevi 

parceli – obstoječe ustrezno. 

Nadstrešnica:  se ne priključuje na vodovodno omrežje. 

Na lokaciji predvidene dozidave objekta in nove gradnje nadstrešnice poteka 

obstoječi vodovodni priključek do matičega objekta dimenzije DN 90 mm, ki se 

prestavi izven lokacije predvidene dozidave. 
 

Kanalizacija 

Upravna stavba:  obstoječi priključek na javno kanalizacijsko omrežje preko 

obstoječega revizijskega fekalnega jaška, ki se nahaja na 

investitorjevi parceli – obstoječe ustrezno. 

Nadstrešnica:  se ne priključuje na kanalizacijsko omrežje. 
 

Elektroinštalacije 

Upravna stavba:  obstoječi priključek na elektro omrežje preko obstoječe elektro 

omarice – obstoječe ustrezno. 

Nadstrešnica:  se ne priključuje na elektro omrežje. 
 

Meteorne vode 

Meteorne vode iz strešin obstoječega objekta upravne stavbe so preko obstoječih 

peskolovov speljane v obstoječi sistem meteorne kanalizacije. Nove odtočne cevi s 

strehe rekonstruiranega, dozidanega in nadzidanega objekta upravne stavbe ter 

novo zgrajene nadstrešnice se speljejo preko peskolovov v obstoječi sistem 

meteorne kanalizacije.  

V območju predvidene dozidave objekta in nove gradnje nadstrešnice se obstoječa 

meteorna kanalizacija prestavi izven predvidenih posegov, prav tako se v območju 

dozidave objekta prestavi obstoječi jašek meteorne kanalizacije izven lokacije 

predvidenega posega. 
 

Telekomunikacije 

Upravna stavba:  obstoječi priključek na TK omrežje preko obstoječe TK omarice – 

obstoječe ustrezno. 
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Nadstrešnica:  se ne priključuje na TK omrežje. 
 

Ogrevanje 

Upravna stavba:  ogrevanje upravne stavbe je obstoječe preko toplotne postaje, ki 

se nahaja v pritličju objekta. 

Nadstrešnica:   / 

 
 

1.3.7  PROMETNA UREDITEV 

 

Dovoz na predmetno zemljišče je obstoječi in sicer z V-ne strani z obstoječe 

asfaltirane lokalne ceste – obstoječe ustrezno.  

Potrebni parkirni prostori so obstoječi in se s projektom ne spreminjajo – obstoječe 

ustrezno. 
 

 

1.3.8  SPREMEMBE pri izvedbi od projekta DGD 
 

• v 1. nadstropju se stena med prostoroma 08 Sejna soba in 09 Arhiv izvede na 

novo kot suho-montažna požarna stena s požarnimi vrati. Obstoječa opečna 

stena se odstrani. 

• v 2. nadstropju se ne bo izvedla 02-1 Terasa, posledično se bo v ta del razširil 

prostor 02 Pisarna – direktor. Prav tako so se s predvideno spremembo prilagodile 

zunanje okenske odprtine na tem delu objekta. 

• v 2. nadstropju se bo okoli odprtine za stopnišče izvedla suho-montažna požarna 

stena s požarnimi vrati. 

Gradbena linija izvedenega objekta je skladna s projektom DGD. Zunanji razviti 

gabarit celotnega objekta se ni spremenil. 
 

Manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja so dopustna, saj: 

- se ne posega na druga zemljišča,  

- so skladna z določbami prostorskega akta,  

- so se zunanje mere stavbe, določene v gradbenem dovoljenju, ohranile in se 

niso spremenile, 

- spremembe ne vplivajo na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje, 

- so izpolnjene bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v času izdaje 

gradbenega dovoljenja, 

- se z manjšimi odstopanji v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove 

namembnosti, 

in so tako v okvirih dovoljenih odstopanj po 66. členu GZ.  
 

Spremembe so upoštevane v grafičnih prilogah načrta arhitekture.  

 

 

1.3.9  ZAKLJUČEK 

 

Projekt je izdelan skladno z veljavnimi predpisi in standardi.  
 

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

Pravilnika o požarni varnosti v stavbah tako, da je bila upoštevana tehnična 

smernica TSG Požarna varnost v stavbah. 

• Načrti so izdelani na podlagi Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah tako, da 

je bila upoštevana tehnična smernica TSG Zaščita pred hrupom v stavbah. 

• Načrti so izdelani na podlagi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah tako, 

da je bila upoštevana tehnična smernica TSG Učinkovita raba energije. 

• NEOVIRANO GIBANJE FUNKCIONALNO OVIRANIH OSEB  

 Skladno s: Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, 

št. 41/18). Funkcionalno oviranim osebam je prilagojen dostop v pritličje 

predmetnega objekta z JV-ne strani skozi obstoječi vhod, kateri je izveden z 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2044
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minimalnim nizkim pragom višine 0,5 cm. Prav tako so v pritličju objekta 

zagotovljene obstoječe sanitarije za funkcionalno ovirane osebe. V nadstropjih 

objekta ni predvidenih prostorov, namenjenih funkcionalno oviranim osebam. 

• Načrti izdelani skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju 

• Ostale druge klasifikacije v tej fazi projekta niso predmet obdelave. 
 

Objekt z umestitvijo na investitorjevi parceli sovpada s sosednjimi že obstoječimi 

objekti. Za vsa odstopanja od projekta in s projektom predvidenih rešitev si mora 

investitor pridobiti ustrezno soglasje in projektno rešitev odgovornega projektanta, 

kakor tudi vso ostalo potrebno dokumentacijo in dovoljenja. 

 

Opozorilo: 
 

Vsi vgrajeni materiali so lahko tudi drugih blagovnih znamk in proizvajalcev vendar 

morajo biti po kvaliteti  in karakteristikah enaki ali boljši! 

Obračun izvršenih del določenih postavk na osnovi dejansko opravljenih količin in 

porabljenih ur izvedbe!  

Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na terenu!  Vse mere je potrebno 

preveriti na samem objektu! 

Pri večjih (nosilnih) gradbenih posegih se obvezno posvetovati s statikom! 

Pred vgradnjo tesnilnih, izravnalnih in lepilnih mas se obvezno posvetovati z 

proizvajalci! 

 

 

1.3.10  UPOŠTEVANJE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU 

 

Pri gradnji je potrebno upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju saj objekt po 

klasifikaciji spada med CC-SI 122 Poslovne in upravne stavbe in sicer natančneje v 

CC-SI 12201 Stavbe javne uprave. 
 

Pri projektiranju prizidave (horizontalne in vertikalne) je upoštevana 15. točka 

drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17 

in 64/19), ki narekuje: 

delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih 

materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih 

konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri 

čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % 

gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III. 
 

Izpolnjevanje ciljev zelenega javnega naročanja, ki je določeno za ta predmet: 

• min 20% delež lesa ali lesnih tvorb se bo zagotovilo s fasado prizidave, ki se bo 

izvedla iz lesno vlaknenih fasadnih plošč nizke gostote, in z lesenimi lepljenci, ki 

se bodo izvedli kot sekundarni nosilci ostrešja objekta. 

• min 10% gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III, se bo 

zagotovilo z vgrajenimi opečnimi zidaki z znakom za okolje tipa I ali III. 
 

V spodnji tabeli je prikazano izpolnjevanje teh pogojev: 
 

Prostornine (V): 
Vrednost 

(m3) 

Delež  

(%) 

Zadostitev 

pogojem 

V vseh vgrajenih materialov 304,13 m3 100 % / 

V fasade (lesno vlaknene plošče) 59,80 m3   

V lesni lepljenci (sekundarni nosilci ostrešja) 5,90 m3   

∑ V lesa ali lesenih tvorb 65,70 m3 21,60 % DA 

V opečni zidaki deb. 30 cm z znakom za okolje tipa I ali III 60,54 m3 19,90 % DA 
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1.3.9  PREGLED POVRŠIN PROSTOROV 

Obstoječe: Σ P = 286,28 m2 

 

Predvideno: Σ P = 541,74 m2 

 

ETAŽA PROSTOR ŠT. PROSTORA POVRŠINA 

 

pritličje Σ P (PR) = 191,46 m2 

 

obstoječe Vetrolov 01 8,26 m2 

obstoječe Hodnik s stopniščem 02 33,81 m2 

obstoječe Pisarna 03 20,81 m2 

obstoječe Komunikacijska soba 04 16,36 m2 

obstoječe Čistila 05 2,43 m2 

obstoječe Garderoba 06 12,66 m2 

obstoječe Hodnik 07 4,53 m2 

obstoječe Garderoba 08 15,86 m2 

obstoječe Toplotna postaja 09 3,35 m2 

rekon. / dozidava Jedilnica 10 56,43 m2 

dozidava Garderoba 11 16,94 m2 

 

1. nadstropje Σ P (1.NA) = 180,71 m2 

 

obstoječe Hodnik 01 18,35 m2 

obstoječe Pisarna 02 20,81 m2 

obstoječe Direktor 03 19,49 m2 

obstoječe tajništvo 04 13,76 m2 

obstoječe Sanitarije 05 4,16 m2 

obstoječe Sanitarije 06 4,16 m2 

obstoječe Čajna kuhinja 07 4,69 m2 

obstoječe Sejna soba 08 55,29 m2 

dozidava Arhiv 09 23,04 m2 

dozidava Kotlovnica 10 16,94 m2 

 

2. nadstropje Σ P (2.NA) = 169,57 m2 

 

nadzidava Pisarna – tajništvo 01 18,20 m2 

nadzidava Pisarna - direktor 02 50,49 m2 

nadzidava Hodnik / čajna kuhinja 03 10,32 m2 

nadzidava Čistila 04 1,39 m2 

nadzidava Sanitarije (M) 05 4,31 m2 

nadzidava Sanitarije (Ž) 06 4,31 m2 

nadzidava Hodnik 07 13,76 m2 

nadzidava Pisarna – pomočnik 08 13,31 m2 

nadzidava Pisarna - pomočnik 09 11,06 m2 

nadzid. / dozida. Pisarna 10 42,42 m2 

 

 

1.4  PROJEKTANTSKA OCENA 

  

Ocena investicije (gradbeno-obrtniška dela):  270.000,00 brez DDV 

 

Za točno vrednost investicije si je potrebno pridobiti ponudbe od izvajalcev del! 
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1.5 POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 

  



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN UPOŠTEVATI VSA NAVODILA IZ PROJEKTNIH 

POGOJEV, MNENJ, STROKOVNIH ELABORATOV IN KOMPLETNE DGD TER PZI 

DOKUMENTACIJE.

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. 

NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). 

PONUDNIK KOT STROKOVNJAK ALI IZVAJALEC, KI JE STROKOVNO USPOSOBLJEN JE NA 

PODLAGI 625. ČLENA OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO 

TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV, TER NA 

DRUGE OKOLIŠČINE, ZA KATERE JE VEDEL ALI BI MORAL VEDETI. V KOLIKOR NA 

POMANJKLJIVOSTI, KATERE JE VEDEL ALI BI MORAL VEDETI IN BI BILE POMEMBNE ZA 

NAROČENO DELO ALI NJEGOVO PRAVOČASNO IZVRŠITEV NE OPOZORI, SAM PONUDNIK OZ. 

IZVAJALEC ODGOVARJA ZA NASTALO ŠKODO. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI 

PROJEKTANT IN INVESTITOR. V KOLIKOR OPOZORIL, DODATNIH VPRAŠANJ OZ. 

IZPOSTAVLJENIH NEJASNOSTI S STRANI PONUDNIKA DEL V FAZI ODDAJE PONUDBE NI BILO, 

JE S STRANI NAROČNIKA DEL RAZUMLJIVO, DA JE BILO PONUDNIKU DEL POPOLNOMA 

JASNO, KAJ SE OD NJEGA V PONUDBI PRIČAKUJE IN JE V ODDANI PONUDBI OZ. V CENI NA 

ENOTO MERE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH ZAJEL VSA DELA IN MATERIAL, KATERI SO 

POTREBNI ZA STROKOVNO, KVALITETNO IN VESTNO IZVEDBO NAROČENIH DEL. V KOLIKOR 

SE V FAZI IZVEDBE DEL IZKAŽE, DA PONUDNIK V ENOTI MERE POSAMEZNIH POSTAVK OZ. V 

PONUDBI DOLOČENIH SEGMENTOV DEL NI ZAJEL, SE MORAJO DELA IZVESTI NA STROŠKE 

PONUDNIKA DEL. NIKAKOR OMENJENO DEJSTVO PONUDNIKA DEL NE SME POVZROČATI 

NAROČNIKU POSLEDIČNO DODATNIH STROŠKOV IN PODALJŠANJA ROKA IZVEDBE. OD 

IZBRANEGA PONUDNIKA DEL SE PRIČAKUJE, DA JE STROKOVNO USPOSOBLJEN ZA 

OPRAVLJANJE DEL, KATERA SO PREDMET PONUDBE.  PRAV TAKO SE OD PONUDNIKA 

PRIČAKUJE, DA PO GZ IMENUJE VODJO GRADNJE IN NJEGOVEGA NAMESTNIKA, 

NAJPOZNEJE DO UVEDBE IZBRANEGA IZVAJALCA DEL V POGODBENO DELO, KATERI BO 

TEKOM GRADNJE PRISOTEN NA OPERATIVNIH SESTANKIH, GRADBIŠČU, TER PRISTOJEN NA 

STROKOVNEM PODROČJU ZA SPREJEMANJE IN PODAJANJE INFORMACIJ, KATERA SO 

KLJUČNEGA POMENA ZA STROKOVNO OPRAVLJANJE DEL NA GRADBIŠČU!

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO 

GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI 

PROJEKTANT.

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU IN 

NAROČNIKU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE 

OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, 

PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV…

INVESTITOR SI PRIDRUŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE MIKRO LOKACIJE OPREME, KI 

POSLEDIČNO VPLIVA NA SPREMEMBO LOKACIJ SVETIL, ODVODNJAVANJA,ITD..

Enota cene mora vsebovati:

vsa potrebna pripravljalna dela

vsa potrebna merjenja na objektu

vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

skladiščenje materiala na gradbišču

certificiranje materialov in dokazovanje kvalitete s ustreznimi certifikati

vso potrebno delo za dokončanje izdelka

vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...

usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom 

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču

čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo

plačilo komunalnega prispevka za deponiranje odpadnega materiala v stalno deponijo 

Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z 

Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in v skladu z Uredbo o ravnanju z 

odpadki (Uradni list RS št. 103/2011). 
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Splošno:

zemeljska dela: Vsa zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in 

skladno z navodili iz geotehničnega poročila.

Obracuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo v raščenem stanju. 

Pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitev profilov, prenosi višinskih točk in 

podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec vkalkulirati v enotne cene.

Eventuelne prestavitve komunalnih vodov se obračunavajo po dejansko izvršenih delih in so predmet 

posebnega predračuna.

Vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu, topljenju snega, mraza, se morajo 

pregledati bočne strani izkopa in opraviti vsi potrebni varnostni ukrepi. Eventuelni stroški iz tega 

naslova so na strani izvajalca.

betonska dela: Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.

Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistosti agregata, granulacije, 

količine cementa in vode.

Beton mora ustrezati standardu SIST EN 206-1:2003 in SIST 1026:2008.

Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj 

cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti 

pred velikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temeraturami. 

Višina prostega pada ne sme biti večja od 1m1. V primeru, da se beton vmetava z večje višine je 

potrebno preprečiti segregacijo - uporabiti je eno od priznanih metod za vmetavanje betona.

Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih, 

pritrjena tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.

Dilatacije oz. delovne prekinitve se izvedejo po projektu gradbenih konstrukcij in arhitekture. 

Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo 

eventuelno potrebno izravnati, bodo upoštevane kot nekvalitetene, in jih bo potrebno ponovno izvesti 

ter gredo na račun izvajalca betonskih del.

Posamezni preboji se naročijo ob izvedbi, ko investitor dokončno potrdi opremo oz. tehnologijo

(MOPRO, itd.).

Kvaliteta vgrajenih betonov SB2, T2, P1, FT2, AF2, E1, SHK2, po metodologiji DBV/DBZ.

OPOMBA: Izvedba vseh delovnih stikov in dilatacij mora biti upoštevana v enotni ceni posameznih

postavk in se ne obračunavajo posebej!

tesarska dela: Tesarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov, izvedena 

tehnično pravilno in po pravilih stroke.

Opaži morajo biti izdelani točno po načrtu z vsemi potrebnimi podporami, horizontalnimi in vertikalnimi 

povezavami. Opaž mora prenesti težo in pritisk betona, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj 

z opremo. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.  

Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje izvede brez pretresov in poškodovanja konstrucije 

in samih opažev.

Obračun opažev temeljev, zidov, stebrov, nosilcev, preklad in plošč se obračunava po opisu 

posamezne postavke; upoštevajo se površine opažev, to so razvite vidne površine izdelanih 

konstrukcij. 

Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za instalacije in ostali elemetni 

po načrtih inštalacij (dodatno kontrolirati pozicije z risbami arhitekture in notranje opreme.

Ponudnik sam izdela ustrezno projektno dokumentacijo za izvedbo del in delavniške načrte glede na 

lastno razpoložljivo tehnologijo. Dokumentacijio mora predhodno pred začetkom del posredovati v 

pregled in potrditev investitorju, nadzoru in projektantu.

Montažna lesena konstrukcija mora biti izdelani strokovno in kvalitetno, iz materiala in v dimenzijah, 

kot je predvideno v projektu gradbenih konstrukcij, v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in 

standardi za ta dela; elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.

Vsi konstrukcijski elementi lesene konstrukcije so iz lepljenega lesa, trdnostnega razreda min GL28 

oz. skladno z navodili statika. 

Izvedba konstrukcije: dimenzije lesenih elementov konstrukcije po statičnem izračunu; izvedba in 

detajli po delavniški dokumentaciji izbranega dobavitelja, skladno z njegovo  tehnologijo, kar 

predhodno potrdi odgovorni vodja projekta. 
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zidarska dela: Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.

Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma 

horizontalne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma 

ravne in navpične, malta iz stikov se mora odstraniti dokler je še sveža.

Vgrajeni materiala za ta dela morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativov.

Zidanje opečnih zidov v skladu SIST EN 711-1:2011

Vsi bitumenski materiali uporabljeni za hidroizolacije morajo po kvaliteti in izvedbi ustrezati

standardom DIN 18.195, 1-10 del fizikalne karakteristike proizvodov morajo ustrezati zahtevam DIN

52133.

Pri vseh talnih hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami.

Pri oblikovanju cene za posamezno postavko, morajo biti vkalkulirana tudi vsa pomožna dela in 

zidarska dela pri obrtniških in instalacijskih delih, potrebni odri ter horizontalni in vertikalni prenosi.

krovsko in 

kleparska dela:

Krovska in kleparska dela morajo biti izvedena po opisih in detajlih iz kvalitetnega materiala in v 

skladu z veljavnimi tehničnim predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je izdelati tehnično pravilno in 

po pravilih stroke.

Pred pričetkom izvajanja izolacijskih del je preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko 

vplivala na kvaliteto, sigurnost in trajnost izolacije, ki je predvidena z elaboratom fizikalne in zvočne 

zaščite.

Dela morajo biti izvedena tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor tudi celoten sestav ustrezajo 

namenu, zahtevam, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je izvesti streho okrog zbirnih kotličev, 

dilatacijskih stikov in zaključkov strehe.

Na stikih ravne strehe z venčnim zidcem ali fasado, je vse sloje strehe zaključiti s pločevinasto 

obrobo, na vrhu pa z zaključno pločevino, vse po detajlu. 

Hidroizolacijska dela se sme izvajati samo na kvalitetno izvedeno čvrsto, ravno in suho podlogo. Med 

izvajanjem in po končani izvedbi hidroizolacijskih del, se ne sme po njej hoditi. Vsa ostala gradbena in 

obrtniška dela se smejo izvajati samo, če je hidroizolacija zaščitena z ustrezno zaščito.

Za vse vgrajene materiale mora izvajalec predložiti ateste o kvaliteti materialov, ki jih izda pooblaščeni 

zavod za tovrstne dejavnosti. 

Izvedba TI in HI po detajlih izvajalca z ustreznim certifikatom.

Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z 

Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in v skladu z Uredbo o ravnanju z 

odpadki (Uradni list RS št. 103/2011). 

Pri izvedbi strehe, je v ceno enote dela obvezno vključiti izvedbo vseh zaljučkov, prekritje stikov, 

pritrdilnega materiala in eventuelnega dodatnega tesnenja, vse po detajlih in tehničnih zahtevah 

proizvajalca. 

ključavničarska 

dela:

Vsi elementi  ključavničarskih del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materialov 

kot je navedeno v opisih in detajlih.  Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim 

tehničnim predpisom in standardom.

Elementi za vgrajevanje ključavničarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo) morajo biti takih dimenzij in

nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni. Vse nosilne elemente je

dimenzionirati z analizo konstrukcij. 

Površina posameznih elementov na varjenih stikih mora biti ravna in gladka, brez vzboklin ali vdolbin 

ter brušena. V vsaki postavki posebej je navedena tudi kvaliteta finalne površinske obdelave. 

Vrata: poleg osnovnega, so sestavni del pločevinastih vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan 

namen vrat in so navedeni v detajlnejšem opisu za vsako vrsto posebej:

Ojačitve robov v stenah; kovinski profili za izvedbo praga, v kolikor ni nivo tlaka na obeh straneh vrat v 

isti višini; tesnila za tesnenje; funkcionalni in estetski zaključki vrat, ki jih potrdi arhitekt.

Vsa vrata morajo ustrezati vsem zahtevam iz veljavnih standardov in pravilnikov glede zvočne 

izolativnosti in drugih zahtev glede na namembnost vrat.

Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev, po potrditvi naročnika.
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tlaki in estrihi: Tlaki in estrihi morajo biti izvedeni tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih 

normativov in tehničnih predpisov za ta dela.

Cementni estrih mora biti raven, suh, mora vpijati, biti odporen na pritisk in vlek, čist, brez razpok in 

prahu, po DIN 18365. Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po kvaliteti ustrezati 

minimalnim pogojem za tlačno in raztezno trdnost. Izdelujejo se iz portland cementa.

Granulometrijska sestava agregata je odvisna od debeline estriha in mora biti taka, da omogoča 

ustrezno obdelavo površine in zbitost. Največje zrno ne sme biti večje kot je 1/3 debeline estriha. 

Razmerje frakcij se določa na osnovi sejalne krivulje.

Za povečanje odpornosti cementnega estriha, kvalitete izdelave in obdelave je uporabiti naslednje 

dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. Dodatke je dovoljeno 

uporabljati, kadar le ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega estriha in talno oblogo. 

Hidroizolacijski sloj, na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali 

zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehaničnih poškodb, raven in čist. Površina gotovega 

cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge.

Položaj dilatacijskih stikov je določen v projektu gradbenih konstrukcij.

Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo zaobljeni. Vse dilatacije morajo biti zaprte. 

V spodnji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv material, gornji del pa se zapolni s trajno elastično 

maso ali profiliranim trakom - glej detajl.

Toplotne  in zvočne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi 

konstrukcijami ni toplotnih in zvočnih mostov. 

Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj izolacijskega materiala debeline 0'5 

cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s čimer se 

prepreči prenos udarnega zvoka: obstenski sistemski robni zvočno izolativni trakovi npr. ethofoam po 

detajlu.

keramičarska dela: Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih normativov 

in tehničnih predpisov za polaganje.

Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedenit tako, da je površina tlakov na stikih 

ravna, gladka in v isti ravnini.

Vidne površine plošč za oblaganje v objektu morajo biti: ravne, gladke brez sledov predhodne 

obdelave.

OPOMBA: Vrsta, kvaliteta in način polaganja ploščic je določena v gradbenem opisu "Izvedba talne 

keramike", ki ga je potrebno obezno upoštevati in je sestavni del za kompletno izvedbo keramike! Vse 

vzorce za posamezne tipe keramike mora izvajalec dostaviti v potrditev INVESTITORJU!

fasaderska dela: Fasaderska dela morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in 

standardi za ta dela.

Priprava površine za nanos fasadnih slojev: zajema čiščenje površine zaradi prahu in ostalih 

gradbenih nečistoč in se ne zaračunava posebej ampak je zajeto v ceni enote mere. 

Mehansko pritrjevanje fasadnih plošč s stališča požarne varnosti: Izvajalec sistema kontaktne 

tankoslojne fasade mora za svoj sistem predložiti dokazilo o ustreznosti glede protipožarnih zahtev za 

fasado po DIN -normah.

V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za 

dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v 

popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov 

objekta.

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z Uredbo o 

ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 103/2011). 
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slikopleskarska 

dela:

Slikopleskarska in pleskarska dela morajo biti izvedena po opisih iz kvalitetnega materiala in v skladu 

z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je izdelati tehnično pravilno in po 

pravilih stroke.

Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Na željo investitorja in projektanta 

mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti 

slikopleskarska dela. 

Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, 

povečane zahteve. 

Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne 

strukture in ne sme menjati tona barve. Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca 

barve.

Izvajanje del: Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končni površini se ne smejo poznati sledovi 

čopiča ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz , ki se izvaja v več slojih je naslednji 

sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami 

morajo biti izvedeni čisto. 

Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. Podloga, na katero se premaz izvaja, mora biti 

očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo. Osnovni premazi morajo biti 

taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz.

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za 

dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v 

popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.

OPOMBA: Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela  pregledati vse površine, ki bodo slikane 

in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in 

katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del. Kvaliteta izvršenega 

dela mora biti brezhibna. 

Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov 

drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega 

materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno. Za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, 

prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem 

delu mora izvajalec slikarskih del odstraniti ves preostali material. 

Vse količine pred naročilom obvezno preveri izvajalec del!
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A REKAPITULACIJA RUŠITVENA DELA

1 RUŠITVENA DELA 0,00

2 NEPREDVIDENA DELA 10% 0,00

SKUPAJ 0,00

1 RUŠITVENA DELA
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

Za potrebe opaževanja, polaganja armature in betoniranja je potrebno 
zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih 
storitev. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti 
delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo 
gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne 
ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot 
zaključena celota preda investitorju očiščen! Finalno čiščenje objekta 
po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del 
ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere 
ponujenih postavk!

101 Razkritje ravne strehe v sestavi (PVC folija, 24 cm TI, parna zapora, podložni 
beton 3- 6 cm, vse obrobe in obloge) z nakladanjem in odvozom na 
komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. 

m2 179,20 0,00

102 Demontaža in odstranitev obstoječe steklene fasade - zadnji segment  z 
nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. 

m2 13,00 0,00

103 Odstranitev obstoječe demit fasade deb. 15 cm z nakladanjem in odvozom 
na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. 

m2 54,12 0,00

104 Demontaža obstoječih elementov, ki so vgrajeni na strehi in na SV fasadi z 
skladiščenjem na gradbišču (klime, kamere, luči, strešna kupola,..)

kpl 1,00 0,00

105 Odstranitev obstoječih odtočnih cevi z nakladanjem in odvozom na 
komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. 

m1 15,00 0,00

106 Rušenje obstoječih  vrat  z odvozom na deponijo in deponiranjem kos 2,00 0,00

107 Rušenje opečnih sten vključno z vertikalnimi in horizontalnimi vezmi z 
nakladanjem in odvozom na   trajno deponijo in deponiranjem 

m3 13,14 0,00

108 Rušenje betonskih in armiranobetonskih elementov z nakladanjem odvozom 
na deponijo in deponiranjem (plošče, vezi, tratoar,razno,…), v ceni zajeti tudi 
vso potrebno rezanje AB plošč, AB elementov, PVP plošč,...

m3 4,53 0,00

109 Demontaža in odstranitev obstoječega ARMSTRONG spuščenega stropa  z 
nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. 

m2 11,00 0,00

110 Odstranitev obstoječih tlakovcev z nakladanjem in odvozom na komunalno 
urejeno deponijo in deponiranjem. 

m2 51,18 0,00

111 Odstranitev obstoječih tlakovcev s skladiščenjem na gradbišču za kasnejšo 
ponovno vgradnjo.

m2 26,55 0,00

112 Odstranitev talne obloge (kamen), estriha deb cca 8 cm in hidroizolacije z 
nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. 

m2 5,00 0,00

113 Odstranitev talne obloge (parket), estriha deb cca 6 cm in TI z nakladanjem in 
odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. 

m2 1,00 0,00

114 Demontaža in ponovna kasnejša montaža po končanih delih WC školjke in 
vgradnega kotlička vključno z vsemi priključki. Zajeti ves potreben vezni 
pritrdilni in ostal material za kvalitetno izvedbo.

kpl 1,00 0,00
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115 Odstranitev stenske obloge (keramika),  z nakladanjem in odvozom na 
komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Stena v sanitarijah v 1 
nadstropju

m2 2,50 0,00

116 Odstranitev stenske obloge knauf plošče,  z nakladanjem in odvozom na 
komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Stena v sanitarijah v 1 
nadstropju. Podkonstrukcija se mora ohraniti nepoškodovana.

m2 2,50 0,00

117 Porušitev in odstranitev obstoječega jaška z pokrovom z nakladanjem in 
odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. 

kos 1,00 0,00

118 Porušitev obstoječih betonskih robnikov vključno z betonsko oblogo ter 
nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. 

m1 16,60 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ 0,00
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B REKAPITULACIJA GRADBENA DELA

0 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IZVEDENIH DEL (PID) 0,00

1 PRIPRAVLJALNA DELA 0,00

2 ZEMELJSKA DELA 0,00

3 TESARSKA DELA 0,00

4 BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA 0,00

5 ZIDARSKA DELA 0,00

6 PROJEKTANTSKI NADZOR 0,00

7 NEPREDVIDENA DELA 8% 0,00

SKUPAJ 0,00

1



Opomba:
Pri vseh postavkah upoštevati v ceni na enoto mere POŽARNO 
VARNOSTNE zahteve iz Načrta požarne varnosti št. načrta 270-09/20-
NPV z dne September 2020.

Upoštevati je potrebno Uredbo o zelenem javnem naročanju za 
posemezen sklop.

0 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IZVEDENIH DEL (PID)
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

001 Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) 1,80% 0,0180 0,00 0,00

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IZVEDENIH DEL (PID) SKUPAJ 0,00
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1 PRIPRAVLJALNA DELA
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

Splošno:
Pogodbeni izvajalec del je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v
skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi
zakonskimi določili. Dela je izvajati v skladu
z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati
predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno
dokumentacijo. Prav tako se morajo dela na gradbišču izvajati v skladu z Uredbo o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Pogodbeni izvajalec del mora pred predajo objekta investitorju oz. njegovemu vodji 
nadzora predati dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za obratovanje in 
vzdrževanje objekta!

Pogodbeni izvajalec del mora na gradbišču poskrbeti za zaščito vseh vgrajenih 
elementov v vmesni fazi gradnje, da med izvajanjem gradnje ne pride do poškodb 
vgrajenih elementov. V kolikor pride do poškodovanja vgrajenih elementov med 
samo gradnjo je to odgovornost pogodbenega izvajalca del - v razmerju do 
investitorja, da zagotovi pravočasno zamenjavo le tega z nepoškodovanim 
elementom na svoje stroške!

101 Priprava in ureditev gradbišča v skladu z elaboratom
organizacije gradbišča (izdela izvajalec) s vsemi potrebnimi
deli, postavitev gradbiščne table, čiščenje terena,
postavitvijo začasnih objektov (zabojniki za izvajalce in
nadzor), deponije, zaščitna PVC ograja in priklopom na potrebne
začasne komunalne in energetske infrastrukture. 

kos 1,00 0,00

102 Izdelava in postavitev gradbiščne table kpl 1,00 0,00

103 Izdelava varnostnega načrta kos 1,00 0,00

104 Dobava materiala in izvedba zaščite predelov kjer se izvajajo dela z PVC 
folijo, da se prepreči prašenje preostalih delov stavbe kjer bodo potekali 
redni delovni procesi. Zaščita se predvidi za vse faze del. Zajeti ves 
potreben material in delo.

kpl 1,00 0,00

105 Geodetske meritve zemljišča, izvedba uradne zakoličbe objekta in izvedba 
zakoličbenega zapisnika.        

kos 1,00 0,00

106 Izdelava geomehanskih meritev vključno s končnim poročilom o nosilnosti 
temeljnih tal.

kos 1,00 0,00

107 Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja in vris objekta v kataster 
stavb.

kos 1,00 0,00

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ 0,00
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2 ZEMELJSKA DELA  
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

Za potrebe opaženja, polaganja armature in betoniranja je potrebno 
zagotoviti potrebne delovne odre, ki jih mora izvajalec zajeti v cenah postavk 
ponujenih storitev. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku 
prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti 
odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne 
ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena 
celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in 
odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je 
upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!

201 Izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom 
na deponijo do 10 km in deponiranjem

m3 78,54 0,00

202 Planiranje dna gradbene jame v točnosti +-2 cm, s potrebnim utrjevanjem 
do ustrezne zbitosti

m2 71,00 0,00

203 Dobava in vgradnja tamponskega materiala 0-32 mm - nasutje pod talne 
plošče in med pasovne temelje

m3 51,23 0,00

204 Dobava in izvedba peskolova iz betonske cevi fi 40 cm in betonskim 
pokrovom. Skladno z detajlom

kos 1,00 0,00

205 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz 
betona in obbetoniranjem, DN 160 mm, v globini do 1,0 m SN 4 - meteorne 
vode, vključno z izkopom in zasipom (izkop cca 0,7 m3/m1) 

m1 4,00 0,00

206 Dobava in vgradnja XPS 500 plošč debeline 5 cm za izolacijo AB temeljev. 
Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material - skladno z detajlom.

m2 73,14 0,00

207 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz 
cementnega betona  s prerezom 8/25 cm na podložno plast cementega 
betona in obbetoniranjem

m1 2,00 0,00

208 Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev, ki so deponirani na gradbišču, 
položeni na predhodno izvedeno peščeno podlago, stiki zapolnjeni s 
peskom. Barvo določi investitor.

m2 26,55 0,00

209 Dobava in vgradnja pranega rečnega kamna frakcije 32-60 mm. Pred 
vgradnjo vgraditi  filc 100g.

m3 0,15 0,00

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 0,00
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3 TESARSKA DELA
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

Za potrebe opaženja, polaganja armature in betoniranja je potrebno 
zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih, ki jih mora izvajalec zajeti v cenah postavk ponujenih storitev. 
Delavniški načrt izvedbe vseh elementov kovinske konstrukcije mora 
pogodbeni izvajalec del obvezno ponuditi v cenah na enoto mere 
ponudbenega predračuna! Izdelava delavniškega načrta vseh elementov 
kovinske konstrukcije je potrebno upoštevati v ponujenih cenah 
pogodbenega predračuna in je sestavni del ponudbe pogodbenega izvajalca 
del! v cenah na enoto mere je potrebno obvezno upoštevati tudi izdelavo 
končnega poročila izvedbe vseh elementov kovinske konstrukcije s strani 
pristojnih certificiranih inštitucij, katero bo služilo kot sestavni del dokazila o 
zanesljivosti objekta pri pridobivanju uporabnega dovoljenja! Pogodbeni 
izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču 
poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v 
posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po 
končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! 
Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so 
sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto 
mere ponujenih postavk!

301 Dobava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža 
pasovnega temelja  -  višine 1,0  do 1,5 m (pasovni temelji - dobetoniranje 
)

m2 14,00 0,00

302 Dobava, montaža, demontaža in čiščenje obojestranskega opaža 
pasovnega temelja  -  višine 1,0  do 1,5 m (pasovni temelji )

m2 73,64 0,00

303 Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža za AB  ploščo nad 
pritličjem , višina podpiranja do 3,50 m. V ceno zajeti tudi opaž stranskega 
roba plošče

m2 57,58 0,00

304 Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža za AB  ploščo nad 1. 
etažo , višina podpiranja do 3,50 m. V ceno zajeti tudi opaž stranskega 
roba plošče

m2 57,58 0,00

305 Dobava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega  opaža za raven 
zid   vključno z opiranjem višine do 3,0 m

m2 136,34 0,00

306 Dobava, montaža, demontaža in čiščenje  opaža za raven steber  
pravokotne oblike vključno z opiranjem višine do 3,0 m

m2 23,31 0,00

307 Dobava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega  opaža za 
nosilce in vezi  vključno z opiranjem in podpiranjem

m2 122,44 0,00

308 Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža AB  preklad,  vencev, … v 
objektu (vrata, okna,..)

m2 3,52 0,00

309 Izdelava, dobava in montaža sekundarnih strešnih nosilcev iz lepljenega 
lesa, komplet z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in s pritrdilnim in 
veznim met., sidranjem elementov (vključno z jeklenimi sidri) ter 
protipožarnim premazom. Izvedba po projektu in statičnem izračunu.

m3 5,90 0,00

TESARSKA DELA SKUPAJ 0,00
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4 BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

Za potrebe opaževanja, polaganja armature in betoniranja je potrebno 
zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev. 
Pred začetkom del je potrebno izdelati projekt betona in ga predati v pisno 
potrditev vodji nadzora. Pred pisno potrditvijo projekta betona s strani vodje 
nadzora se dela na omenjenih postavkah ne smejo izvajati. Izdelavo projekta 
betona obvezno upoštevati v cenah ponujenih del! V cenah enote postavk 
obvezno upoštevati tudi distančnike za zagotavljanje s projektom 
predvidenega zaščitnega sloja betona in distančnike za izvedbo obeh con 
armature  predvidene z armaturnimi načrti projekta PZI. Pogodbeni izvajalec 
del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da 
se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah 
napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih 
objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po 
končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega 
predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!

401 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla 
B 500 b - ocena

kg 7.000,00 0,00

402 Dobava in postavitev armaturne mreže iz vlečene jeklene žice B500b - 
ocena

kg 5.000,00 0,00

403 Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, prereza 0,08 - 0,12m3/m2-
m1 v debelini 10 cm (pod pasovnimi temelji) 

m3 2,95 0,00

404 Dobava in vgradnja podložnega betona C16/20, prereza 0,08 - 0,12m3/m2-
m1 v debelini 10 cm (talna plošča) V ceni te postavke obvezno zagotoviti 
tudi ustrezno nego betona po izvedeni vgradnji.

m3 4,65 0,00

405 Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez od 0,31 do 0,50 
m3/m2-m1 - pasovni temelji. V ceni te postavke obvezno zagotoviti tudi 
ustrezno nego betona po izvedeni vgradnji.

m3 23,82 0,00

406 Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez od 0,31 do 0,50 
m3/m2-m1 - točkovni temelji. V ceni te postavke obvezno zagotoviti tudi 
ustrezno nego betona po izvedeni vgradnji.

m3 1,42 0,00

407 Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 
m3/m2-m1 - plošča nad pritličjem. V ceni te postavke obvezno zagotoviti 
tudi ustrezno nego betona po izvedeni vgradnji.

m3 11,21 0,00

408 Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 
m3/m2-m1 - plošča nad 1. etažo. V ceni te postavke obvezno zagotoviti 
tudi ustrezno nego betona po izvedeni vgradnji. Plošča se izvede v 
naklonu.

m3 11,21 0,00

409 Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 
m3/m2-m1 - AB stene. V ceni te postavke obvezno zagotoviti tudi ustrezno 
nego betona po izvedeni vgradnji.

m3 16,85 0,00

410 Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 
m3/m2-m1 - AB stebri. V ceni te postavke obvezno zagotoviti tudi ustrezno 
nego betona po izvedeni vgradnji.

m3 2,31 0,00

411 Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez 0,16 do 0,30 
m3/m2-m1 - AB venci in nosilci. V ceni te postavke obvezno zagotoviti 
tudi ustrezno nego betona po izvedeni vgradnji.

m3 17,88 0,00

412 Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez do 0,16 m3/m2-
m1 - AB peklade, vertikalne vezi..

m3 8,76 0,00

BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA SKUPAJ 0,00

6



5 ZIDARSKA DELA
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

Za potrebe zidanja, izvedbe prednapetih preklad, opaževanja, polaganja 
armature in betoniranja je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in 
dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente 
gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk 
ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec 
del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da 
se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah 
napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih 
objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po 
končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega 
predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!

501 Dobava in izvedba  hidroizolacije (IZOTEK T4) temeljne plošče in temeljev 
1 x premazom (IBITOL)

m2 107,02 0,00

502 Dobava in zidanje nosilnih sten z opečnimi votlaki deb. 30 cm toplotne 
prevodnosti λ=0,23 W/mK , zidane z toplotnoizolacijsko malto (malta ne 
sme imeti slabše prevodnosti kot opeka), naprava malte, prenosi in vsa 
pomožna dela na objektu (v ceno zajeti tudi dobavo vogalnikov). Ta 
gradbeni proizvod mora imeti znak okolje tipa I. ali III.

m3 65,45 0,00

503 Dobava in zidanje nosilnih sten z opečnimi votlaki deb. 20 cm, zidane v 
podaljšani malti 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na 
objektu (v ceno zajeti tudi dobavo vogalnikov).  

m3 29,82 0,00

504 Dobava in zidanje nosilnih sten z porobetonom kot npr, ytong debeline 10 
cm, zidanje z lepilom za porobetonom, zajeti vse prenose in vsa pomožna 
dela na objektu

m3 0,70 0,00

505 Izdelava arm. cem. estriha v sestavi ( pritličje):                                 m2 47,90 0,00
armiran cem. estrih deb. 9 cm, armiran z MA vlakni 
PVC folija
toplotna izolacija EPS 150 deb. 10 cm 
z vsemi pomožnimi deli in transporti 

506 Izdelava arm. cem. estriha v sestavi (1. nadstropje):                                m2 40,64 0,00
armiran cem. estrih deb. 5 cm, armiran z MA vlakni 
PVC folija
toplotna izolacija EPS 150 deb. 5 cm 
z vsemi pomožnimi deli in transporti 

507 Izdelava suhega estriha v sestavi (2. nadstropje):                                 m2 168,94 0,00
2x1,25 cm - mavčno vlakneni estrih element (npr. Fermacell 2 E 22)
sistemske plošče za tal.ogrevanje s sevalno pločevino - za suhomontažno 
izvedbo deb. 3 cm 
talna izravnalna masa (npr. Fermacell) deb. 0 do 1,5 cm
z vsemi pomožnimi deli in transporti 

508 Izdelava in dobava  grobega in finega ometa notranjih STEN z apneno 
malto 1:3, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenosi in vsa 
pomožna dela na gradbišču

m2 339,38 0,00

509 Izdelava in dobava  grobega in finega ometa notranjih STROPOV z apneno 
malto 1:3, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenosi in vsa 
pomožna dela na gradbišču

m2 17,90 0,00

510 Izvedba prebojev za instalacije (OCENA) ura 50,00 0,00

511 Zazidava utorov za instalaterji. Material vkalkulirati v ceno rež. ure. 
(OCENA)

ura 50,00 0,00
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512 Izdelava lahkih premičnih odrov, naprava podstavka, montaža in 
demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču. Obračun po tlorisni 
površini objekta

m2 252,48 0,00

513 Dobava in montaža lahkega fasadnega odra višine do 14,0 m m2 721,95 0,00

514 Dobava in vgradnja notranjih PVC polic z zaključki ( imitacija belega 
marmorja) ,  kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi , širine od 25 do 
30 cm 

m1 24,40 0,00

515 Dobava in vgradnja zunanjih polic iz prašno barvane pocinkane pločevine 
deb 0,6 mm,  kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi , razvite širine  
20 -25 cm

m1 24,40 0,00

516 Dobava in vgradnja prednapetih AB opečnih preklad širine 10 cm 
(upoštevano naleganje 15 cm)
Dolžina 90 cm kos 6,00 0,00

517 Dolžina 140 cm kos 12,00 0,00

518 Dobava in vgradnja  AB podstavkov skladno z dimenzijami izbrane zunanje 
enote toplotne črpalke zrak-voda (glej načrt strojnih inštalacij) vključno z 
antivibracijsko gumo. Detajl poda dobavitelj strojne opreme. Kompletno z 
vsem potrebnim pritdilnim materialom, prevozi, prenosi,..

kpl 2,00 0,00

519 Izdelava toplotne izolacije odvodnega kanala v podstrešnem delu v sestavi: 
parna zapora, toplotna izolacija - trda, ki mora imeti minimalno toplotno 
prevodnosti  λ=0,035 W/mK deb.16 cm, geotekstil , ali enakovreden 
material z enakimi karakteristikami in lastnostmi. Vključno z pritrdilnim 
materialom

m2 45,26 0,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00

8



6 PROJEKTANTSKI NADZOR
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

601 Projektantski nadzor (Gradbeno - obrtniška dela) 1,0% % 0,0100 0,00 0,00

PROJEKTANTSKI NADZOR SKUPAJ 0,00
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C REKAPITULACIJA  OBRTNIŠKA DELA

1 KLJUČAVNIČARSKA DELA 0,00

2 KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00

3 FASADERSKA DELA 0,00

4 SUHOMONTAŽNA DELA 0,00

5 STAVBNO POHIŠTVO 0,00

6 KERAMIČARSKA DELA 0,00

7 SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00

8 TLAKI 0,00

9 RAZNO 0,00

10 NEPREDVIDENA DELA 8% 0,00

SKUPAJ 0,00
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Opomba:
Pri vseh postavkah upoštevati v ceni na enoto mere POŽARNO 
VARNOSTNE zahteve iz Načrta požarne varnosti št. načrta 270-09/20-
NPV z dne September 2020.

Upoštevati je potrebno Uredbo o zelenem javnem naročanju za 
posemezen sklop.

1 KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

Delavniški načrt izvedbe vseh elementov kovinske konstrukcije mora 
pogodbeni izvajalec del obvezno ponuditi v cenah na enoto mere 
ponudbenega predračuna! Izdelava delavniškega načrta vseh elementov 
kovinske konstrukcije je upoštevano v ponujenih cenah pogodbenega 
predračuna in je sestavni del ponudbe pogodbenega izvajalca del! v 
cenah na enoto mere je potrebno obvezno upoštevati tudi izdelavo 
končnega poročila izvedbe vseh elementov kovinske konstrukcije s 
strani pristojnih certificiranih inštitucij, katero bo služilo kot sestavni del 
dokazila o zanesljivosti objekta pri pridobivanju uporabnega dovoljenja! 
Prav tako je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in potrebna 
dvigala za izvedbo del v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki jih mora 
izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev. Delavniška 
dokumentacija se da pred izvedbo del v pisno potreditev projektantu. 
Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na 
gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni 
odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega 
in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda 
investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi 
gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je 
upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!

101 Izdelava, montaža in pritrditev jeklene konstrukcije kvalitete S 235 JR, nosilne 
konstrukcije, vključno z zavetrovanjem, ter vsem pritrdilnim in veznim 
materialom, ter sidri. Konstrukcijo je potrebno očistiti ter pobarvati 2x z 
zaščitnim slojem ter 2 x z izbrano pokrivno barvo po standardni RAL lestvici. 
V ceni zajeti ves potreben material za izdelavo nosilne konstrukcije, 
upoštevati izvedbo požarne zaščite skladno z načrtom požarne varnost, 
potrebno antikorozijsko zaščito zvarov in vsa potrebna vzporedna dela, 
snemanje mer na objektu, potrebne transporte in prenose, ves vezni, pritrdilni 
in tesnilni material in čiščenje po končanem delu (glej načrte arhitekture, 
gradbenih konstrukcij za jekleni del konstrukcije)  (streha)                                

kg 2.461,00 0,00

102 Izdelava, montaža in pritrditev jeklene konstrukcije kvalitete S 235 JR, nosilne 
konstrukcije, vključno z zavetrovanjem, ter vsem pritrdilnim in veznim 
materialom, ter sidri. Konstrukcijo je potrebno očistiti ter pobarvati 2x z 
zaščitnim slojem ter 2 x z izbrano pokrivno barvo po standardni RAL lestvici. 
V ceni zajeti ves potreben material za izdelavo nosilne konstrukcije, 
upoštevati izvedbo požarne zaščite skladno z načrtom požarne varnost, 
potrebno antikorozijsko zaščito zvarov in vsa potrebna vzporedna dela, 
snemanje mer na objektu, potrebne transporte in prenose, ves vezni, pritrdilni 
in tesnilni material in čiščenje po končanem delu (glej načrte arhitekture, 
gradbenih konstrukcij za jekleni del konstrukcije)      (stebri in nosilci za 
podpiranje obstoječih plošč)                                

kg 2.384,00 0,00
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104 Dobava in vgradnja ALU barvanih inštalaciskih stebrov 100/100 mm višine 
cca 4,00 m, vključno z  vsem pritrdilnim in veznim materialom, ter sidri. V ceni 
zajeti ves potreben material za izdelavo in vsa potrebna vzporedna dela, 
snemanje mer na objektu, potrebne transporte in prenose, ves vezni, pritrdilni 
in tesnilni material in čiščenje po končanem delu (glej načrte arhitekture, 
načrte gradbenih konstrukcij za jekleni del konstrukcije)    

kos 4,00 0,00

105 Izvedba in postavitev notranjih jeklenih stopnic kvalitete S 235 JR, ter vsem 
pritrdilnim in veznim materialom, ter sidri. Konstrukcijo je potrebno očistiti ter 
pobarvati 2x z zaščitnim slojem ter 2 x z izbrano pokrivno barvo po standardni 
RAL lestvici., razvitega gabarita 7,10 x 1,45 m. V ceni zajeti ves potreben 
material za izdelavo nosilne konstrukcije, upoštevati izvedbo požarne zaščite 
skladno z načrtom požarne varnost, potrebno antikorozijsko zaščito zvarov in 
vsa potrebna vzporedna dela, snemanje mer na objektu, potrebne transporte 
in prenose, ves vezni, pritrdilni in tesnilni material in čiščenje po končanem 
delu

m2 10,30 0,00

Stopnišče se iz spodnje strani zapre z knauf ploščami. Vertikale med 
pohodnimi površinami se prav tako zapre z knauf ploščami - vodoodporne 
2x1,25 cm. V ceno vkalkulirati bandažiranje in kitanje - priprava za finalni 
oplesk. Vkalkulirati ves pritrdilni material. Nivo obdelave knaufa je Q4.   
Površina za zaprtje 19,51 m2. Zajeti v ceni stopnišča.
Na jekleno konstrukcijo se vgradi pohodni del iz lesa, ki je zajet v postavki 
803.

106 Izdelava in montaža inox stenskega dražala na stopnišču skladno z detajlom, 
ki ga predloži izbran ponudnik. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni 
material.- skladno z detajlom ponudnika oz. po dogovoru z investitorjem.

m1 12,60 0,00

107 Demontaža obstoječe INOX ograje v 1 nadstropju ter izvedba rekonstrukcije 
te ograje glede na izvedbo vertikalnih nosilnih stebrov in ponovna montaža. 
Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material.- skladno z dogovoru z 
investitorjem. Za rekonstrukcijo zajeti cca 25% novega materiala.

m1 6,20 0,00

108 Izdelava in montaža inox ograje višine 100 cm skladno z detajlom. Zajeti vse 
prevoze, prenose in pritrdilni material.- skladno z detajlom ponudnika oz. po 
dogovoru z investitorjem

m1 5,60 0,00

KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ 0,00
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2 KROVSKO KLEPARSKA DELA
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

V cenah postavk je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in potrebna 
dvigala za izvedbo del v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki jih mora izvajalec del zajeti v 
cenah postavk ponujenih storitev. Delavniška dokumentacija, potrebna za 
kvalitetno in strokovno izvedbo del se da pred izvedbo del v pisno potreditev 
projektantu. Barve pločevine se morajo uskladiti tako, da ne bo barvnih 
odstopanj zaradi uporabljenih različnih materialov - v fazi priprave ponudbe 
omenjen segment upoštevati in ponuditi kvalitetno rešitev! Pogodbeni izvajalec 
del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se 
iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah 
napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt 
kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih 
delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna 
in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!

201 Dobava in montaža strešne obrobe , debeline 0,6mm iz vroče cinkene 
barvane pločevine, barve RAL 7016 komplet s vsemi obrobami in pritrdilnim 
materialom (tudi leseno podkonstrukcijo in XPS deb. 5 cm ter širine 35 cm), 
osnovni material, ter vse prevoze, prenose, delovni oder, ves pritrdlini 
material in delo, ter vsa dela predpriprave, sekundarna kritina za strokovno in 
kvalitetno izvedbo del, skladno s projektom PZI. Razvita širina pločevine do 
90 cm. Detajle izvedbe zaključkov poda dobavitelj materiala. V ceni postavke 
upoštevati tudi dolžine preklopov! 

m1 76,00 0,00

202 Dobava in montaža strešne obrobe ravne strehe , debeline 0,6mm iz vroče 
cinkene barvane pločevine, barve RAL 7016 komplet s vsemi obrobami in 
pritrdilnim materialom (tudi leseno podkonstrukcijo), osnovni material, ter vse 
prevoze, prenose, delovni oder, ves pritrdlini material in delo, ter vsa dela 
predpriprave, sekundarna kritina za strokovno in kvalitetno izvedbo del, 
skladno s projektom PZI. Razvita širina pločevine do 90 cm. Detajle izvedbe 
zaključkov poda dobavitelj materiala. V ceni postavke upoštevati tudi dolžine 
preklopov! 

m1 20,60 0,00

203 Dobava in izvedba odvodnega korita za strešne vode iz vroče cinkene 
barvane pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine cca 140 cm , komplet z vsem 
pritrdilnim in spojnim materialom ter podkonstrukcijo. Skladno z detajlom. 
Detajle izvedbe poda dobavitelj materiala. V ceni postavke upoštevati tudi 
dolžine preklopov! 

m1 28,80 0,00

204 Dobava in vgradnja XPS 500 plošč debeline 5 cm za izolacijo odvodnega 
korita. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material - skladno z detajlom 
dobavitelja odvodnega korita.

m2 34,56 0,00

205 Dobava materiala in izvedba ravne strehe v sistemu:              m2 17,60 0,00
prodec 16/32 mm v deb. 8 cm

poliestrski filc 500g/m2 (kot mehanska zaščita)
XPS 500 debeline 5,0 cm 

tesnilni sloj - hidroizolacija - dvojna (npr. BauderTEC KSA DUO)
XPS (toplotna izolacija) debeline  20 cm + (4 do 10 cm)

parna zapora (npr. BauderTHERM DS 2)
hladni bitumenski premaz (npr. Burkolit V)

V ceno zajeto tudi izvedbo stranskega roba kolenčnega zidu dolžine 15,0 m in 
višine cca 80 cm 

Izvesti skladno z detajlom.   

206 Dobava in montaža strešne kritine iz izolacijskih strešnih panelov deb. 20 cm  
komplet s  vsemi obrobami in pritrdilnim materialom, skladno s projektom PZI. 
Detajle izvedbe zaključkov poda dobavitelj materiala.  Požarna odpornost 
konstrukcije mora biti skladna z elaboratom zasnove požarne varnosti!! V 
postavki vkalkulirati vse prevoze, prenose, delovni oder, ves pritrdlini material 
in delo. 

m2 186,92 0,00

207 Izvedba odvodnjavanja ravne strehe po sistemu kot npr. ACO. V postavko 
zajeti:

kpl 1,00 0,00

1x inox vtočnik DN 120 z odtokom pod kotom 90° za ravno streho
odtočna inox cev DN 120 z priklopom v fasadni kotliček dolžine do 1,00 m
Izvesti po navodilih dobavitelja ter zajeti ves potreben material, ki ga 
priporoča dobavitelj za izvedbo odtokov. Zajeti ves potreben material in delo.
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208 Izvedba odvodnjavanja strehe po sistemu kot npr. ACO. V postavko zajeti: kpl 2,00 0,00

1x inox vtočnik DN 120 z odtokom pod kotom 90° 
odtočna inox cev DN 120 z priklopom v fasadni kotliček dolžine do 1,00 m
Izvesti po navodilih dobavitelja ter zajeti ves potreben material, ki ga 
priporoča dobavitelj za izvedbo odtokov. Zajeti ves potreben material in delo.

209 Izdelava, dobava in montaža fasadnega kotlička (pravokoten) z iztokom DN 
120, standardne izvedbe iz ALU barvne pločevine deb.0,6mm,  vključno s 
pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla

kos 3,00 0,00

210 Izdelava ,dobava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm iz ALU barvne 
pločevine deb. 0,6 mm, vključno s pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla

m1 34,00 0,00

211 Izvedba izcednic v parapetnem zidu premera 75 mm -  z vsemi dodatnimi 
materiali in transporti - izvesti po detajlih dobavitelja.

kos 2,00 0,00

KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ 0,00
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3 FASADERSKA DELA
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

V cenah postavk je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in potrebna 
dvigala za izvedbo del v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki jih mora izvajalec del zajeti v 
cenah postavk ponujenih storitev. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem 
trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti 
odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne 
ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena 
celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi 
gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je 
upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!

301 Izdelava izolacijske fasade sistema demit s XPS ploščami (plošče na preklop) 
deb. 15 cm komplet s silikatnim zaključnim slojem, vsemi potrebnimi alu 
vogalniki, odkapniki, profili, sidranjem ter vsemi fazami dela. Barvo izbere 
investitor (cokl).

m2 11,00 0,00

302 Izdelava izolacijske fasade sistema demit s XPS ploščami (plošče na preklop) 
deb. 5 cm komplet s silikatnim zaključnim slojem, vsemi potrebnimi alu 
vogalniki, odkapniki, profili, sidranjem ter vsemi fazami dela. Barvo izbere 
investitor.

m2 53,20 0,00

303 Izdelava izolacijske fasade sistema demit iz lesno vlaknenih fasadnih plošč 
nizke gostote  λ=0,04 W/mK (plošče na preklop) deb. 15 cm komplet s 
silikatnim zaključnim slojem, vsemi potrebnimi alu vogalniki, odkapniki, profili, 
sidranjem ter vsemi fazami dela. Barvo izbere investitor. 

m2 398,64 0,00

304 Dobava in izdelava steklene fasade. Toplotna prehodnost fasade Uc =  1,30 
W/m²K ali boljša, Material konstrukcije je ALU, termopan zasteklitev da se 
doseže zahtevana toplotna prevodnost. Izvedba po shemi iz PZI. Fasada 
mora soupadati z obstoječo fasado. Detajl izvedbe in način vgradnje poda 
dobavitelj steklene fasade.

m2 74,70 0,00

305 Barvanje fasade v celoti s fasadno barvo. Zajeti ves potreben material, odre in 
delo. Barvo izbere investitor.

m2 540,00 0,00

FASADERSKA DELA SKUPAJ 0,00
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4 SUHOMONTAŽNA DELA
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

V cenah postavk je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in potrebna 
dvigala za izvedbo del v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki jih mora izvajalec del zajeti v 
cenah postavk ponujenih storitev. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem 
trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti 
odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne 
ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena 
celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi 
gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je 
upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!

401 Dobava materiala in izvedba ZAČASNIH mavčnokartonskih predelnih sten 
deb. 14 cm  po sistemu npr. KNAUF na kovinski podkonstrukciji 10 cm. 
Obloga se izvede z zunanje strano 2x1,25 cm vodoodporne plošče z notranje 
strani pa 1x1,25 cm klasične plošče. V vmesni prostor se vgradi 10 cm 
toplotne izolacije. Plošče se nadaljno ne obdelujejo. Vkalkulirati ves pritrdilni 
material. Uporabi se vodoodporne in klasične plošče.  Na zunanji steni se na 
vodoodporne plošče pritrdi PVC folija. V ceno vkalkulirati tudi odstranitev 
začasnih sten po končanih delih na objektu, z nakladanjem, odvozom in 
deponiranjem na komunalno urejeni deponiji.

m2 38,19 0,00

402 Dobava materiala in izvedba mavčnokartonskih predelnih sten deb. 12,5 cm  
po sistemu npr. KNAUF na kovinski podkonstrukciji 10 cm. Obloga se izvede 
dvostransko z enojno oblogo plošč 1x1,25 cm na vsaki strani. V vmesni 
prostor se vgradi 10 cm toplotne izolacije. V ceno vkalkulirati bandažiranje in 
kitanje - priprava za finalni oplesk. Vkalkulirati ves pritrdilni material. Uporabi 
se vodoodporne plošče. Nivo obdelave knaufa je Q4.

m2 52,12 0,00

403 Dobava materiala in izvedba mavčnokartonskih predelnih sten deb. 11 cm  po 
sistemu npr. KNAUF na kovinski podkonstrukciji 10 cm. Obloga se izvede 
enostransko z enojno oblogo plošč 1x1,25 cm na vsaki strani. V vmesni 
prostor se vgradi 10 cm toplotne izolacije. V ceno vkalkulirati bandažiranje in 
kitanje - priprava za finalni oplesk. Vkalkulirati ves pritrdilni material. Uporabi 
se vodoodporne plošče. Nivo obdelave knaufa je Q4.

m2 18,60 0,00

404 Dobava materiala in izvedba mavčnokartonskih predelnih sten deb. 13,5 cm  
po sistemu npr. KNAUF na kovinski podkonstrukciji 7,5 cm. Obloga se izvede 
dvostransko z dvojojno oblogo plošč 2x1,50 cm na vsaki strani. V vmesni 
prostor se vgradi 7,5 cm toplotne izolacije. V ceno vkalkulirati bandažiranje in 
kitanje - priprava za finalni oplesk. Vkalkulirati ves pritrdilni material. Uporabi 
se ognjevarne plošče. Nivo obdelave knaufa je Q4. Ognjevarna odpornost 
stene mora biti (R) EI60

m2 45,00 0,00

405 Dobava materiala in izvedba mavčnokartonskih predelnih sten deb. 7,50 cm  
po sistemu npr. KNAUF na kovinski podkonstrukciji 5 cm. Obloga se izvede 
dvostransko z enojno oblogo plošč 2x1,5 cm na vsaki strani. V vmesni 
prostor se vgradi 10 cm toplotne izolacije. V ceno vkalkulirati bandažiranje in 
kitanje - priprava za finalni oplesk. Vkalkulirati ves pritrdilni material. Uporabi 
se vodoodporne plošče. Nivo obdelave knaufa je Q4.

m2 9,61 0,00

406 Dobava materiala in izvedba obloge stene iz mavčnokartonskih plošč  po 
sistemu npr. KNAUF na obstoječo kovinski podkonstrukciji. Obloga se izvede 
enoostransko z enojno oblogo plošč 1x1,25 cm. V vmesni prostor se vgradi 
10 cm toplotne izolacije. V ceno vkalkulirati bandažiranje in kitanje - priprava 
za finalni oplesk. Vkalkulirati ves pritrdilni material. Uporabi se vodoodporne 
plošče. Nivo obdelave knaufa je Q4. Zavprtje stene v 1. nadstropju v 
sanitarijah.

v 2,50 0,00
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407 Dobava in montaža  spuščenega ARMSTRONG stropa z ploščami 60x60 cm. 
Strop se obeša na primarne jeklene nosilce. Višina obešanja znaša od 45 cm 
do 160 cm.  V ceno vkalkulirati ves potreben material in delo za kvalitetno 
izvedbo.

m2 245,90 0,00

408 Demontaža obstoječega stropa ARMSTROG in ponovna montaža  
spuščenega ARMSTRONG stropa po končanih delih z obstoječimi ploščami 
60x60 cm. Strop se obeša na primarne jeklene nosilce. Višina obešanja 
znaša cca 45 cm .  V ceno vkalkulirati ves potreben material in delo za 
kvalitetno izvedbo. Vso poškodovano nosilno konstrukcijo je potrebno 
nadomestiti z novo. (Strop se začasno odstrani, da se lahko vgradijo jekleni 
stebri in nosilci)

m2 32,00 0,00

SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ 0,00
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5 STAVBNO POHIŠTVO
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

V cenah postavk je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in potrebna 
dvigala za izvedbo del v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki jih mora izvajalec del zajeti v 
cenah postavk ponujenih storitev. Prav tako je potrebno v ceni na enoto mere 
upoštevati vgradnjo stavbnega pohištva vključno s vsemi potrebnimi 
razširitvami oz. sidrnimi kosi, na katere se potem fiksirajo elementi stavbnega 
pohištva! Prav tako v ceni na enoto mere upoštevati pri vsakem kosu 
stavbnega pohištva, kjer je zraven ključavnica dobavo 5 kosov ključev za vsako 
ključavnico. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti 
delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni 
odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in 
poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda 
investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih 
odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah 
na enoto mere ponujenih postavk!

501 Dobava in vgradnja PVC oken - enaka kot so obstoječa oz. primerljiva, z 
debelino okvirja in krila okna 82 mm ter ojačitvijo. Toplotna prevodnost okna 
mora miti min. sledeča Ug=0,5 W/(m2/K) in Uw = 0,85 W/(m2/K). Zastekitev 
okna je trojna 4-18-4-18-4. Okna se montirajo po sistemu RAL. Tesnilo: 
trojno. Dodatno se okna opremijo še z zunanjimi izoliranimi žaluzijami in 
fiksnimi komarniki na krilih, ki se odpirajo. Barvo enaka kot na obstoječem 
stavbnem pohištvu. Glej sheme.
POZ O-01 - 105/240 cm - enokrilno okno, odpiranje krilno in odklopno kos 1,00 0,00
POZ O-02 - 105/140 cm - enokrilno okno, odpiranje krilno in odklopno kos 1,00 0,00
POZ O-03,04 - 320/145 cm - večdelno okno, odpiranje  krilno in  odklopno kos 2,00 0,00
POZ O-05 - 792/145 cm - večdelno okno, odpiranje  krilno in  odklopno kos 1,00 0,00
POZ O-06,07 - 60/145 cm - enodelno okno, odpiranje  krilno in  odklopno kos 2,00 0,00
POZ O-08 - 240/145 cm - dvodelno okno, odpiranje  krilno in  odklopno kos 1,00 0,00
POZ O-09 - 420/145 cm - večdelno okno, odpiranje  krilno in  odklopno kos 1,00 0,00

502 Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat 120/220cm kos 1,00 0,00
Dimenzije: 120/220 cm
Material: ALU
Barva: po izboru investitorja
Odpiranje: krilno
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz 
stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in
vrat! 

503 enodelna notranja vrata kos 2,00 0,00
Dobava in montaža.
Dimenzije: 80/210 cm
Enokrilna.
Podboj: lesen, objemni podboj, pobarvan po izbiri investitorja
Tesnilo: guma
Krilo: leseno, pobarvan po izbiri investitorja
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 2x tridelna nasadila
Kljuka: Alu
Ključavniča: cilindrična, sistemski ključ
Odbojnik: inox, talni

504 enodelna notranja vrata kos 3,00 0,00
Dobava in montaža.
Dimenzije: 90/210 cm
Enokrilna.
Podboj: lesen, objemni podboj, pobarvan po izbiri investitorja
Tesnilo: guma
Krilo: leseno, pobarvan po izbiri investitorja
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 2x tridelna nasadila
Kljuka: Alu
Ključavniča: cilindrična, sistemski ključ
Odbojnik: inox, talni

505 enodelna notranja vrata kos 2,00 0,00
Dobava in montaža.
Dimenzije: 100/210 cm
Enokrilna.
Podboj: lesen, objemni podboj, pobarvan po izbiri investitorja
Tesnilo: guma
Krilo: leseno, pobarvan po izbiri investitorja
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 2x tridelna nasadila
Kljuka: Alu
Ključavniča: cilindrična, sistemski ključ
Odbojnik: inox, talni
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506 Dobava in montaža ALU notranijih protipožarnih vrat (EI 260-C3) 
100/210cm

kos 3,00 0,00

Dimenzije: 100/210 cm
Material: ALU - protipožarna zaščita
Barva: po izboru investitorja
Odpiranje: krilno
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz 
stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom.

507 Dobava in montaža kovinskih notranijih vrat (kot npr. Hormann) dim. 
87,5/200 cm 

kos 1,00 0,00

Dimenzije: 87,5/200 cm
Material: kovina
Barva: bela
Odpiranje: krilno
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz 
stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje:  2x dvodelna nasadila
Opisi so podani v splošnem delu - montaža v začasno suhomontažno steno.

508 Izdelava, dobava in montaža steklenih sten iz 10 mm kaljenega float 
prozornega stekla, pravilne oblike, fiksna stekla ter 4 kosi vrat. Upoštevano 
standardno okovje oxidal, talna zapirala MAB, brez ključavnic, RF SB cevni 
ročaji fi 30, dolžine 550 mm. Fiksna stekla se spodaj montirajo v alu profile 
20/20 ter zgoraj v al u 20/30 mm. Okovje in profili alu eloksirano natur.

m2 64,20 0,00

509 Dobava in montaža svetlobne kupole z aktivno požarno zaščito. V postavki 
vkalkulirati vse prevoze, prenose, podkonstrukcijo delovni oder, ves pritrdilni 
material in delo. Pri dobavi upoštevati načrt požarne varnosti (površina 
odpiranja), projekta elektro instalacij način odpiranja. Elementi morajo biti 
skladni z stešno kritino, da se zagotovijo preklopi in tesnenje. Izvesti po 
detajlu dobavitelja svetlobne kupole!

m2 2,50 0,00

STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ 0,00
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6 KERAMIČARSKA DELA
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na 
gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, 
kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da 
se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! 
Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni 
del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere 
ponujenih postavk! V ceni postav na enoto mere upoštevati obvezno vse 
prednamaze, predpriprave ( kot na primer HIDROSTOP) kjer je to potrebno 
zaradi kvalitetne izvedbe del in poznejše uporabe objekta, ter vse prenose, 
prevoze in potrebne distančnike.

601 Naprava talne obloge s  protidrsnimi keramičnimi ploščicami I.kvalitete, 
položene na lepilo in fugiranjem
keramična ploščica m2 72,82 0,00
delo in vezni material m2 72,82 0,00

602 Naprava nizkostenske obrobe iz keramičnih ploščic h-10 cm enake kvalitete 
enake post. 601
keramična ploščica m1 39,30 0,00
delo in vezni material m1 39,30 0,00

603 Naprava obloge z glaziranimi keramičnimi ploščicami I.kvalitete, položene na 
lepilo , višine do stropa. Keramične ploščice so zastičene z ustrezno fugirno 
maso. Ploščice se polagajo tako, da je stena obojestransko zaključena z 
enako širino ploščice. V ceno je potrebno zajeti PVC zaščito odprtih vogalov 
oziroma kitanje na zaprtih vogalih -stene

keramična ploščica m2 71,50 0,00
delo in vezni material m2 71,50 0,00

604 Naprava obloge s  protidrsnimi keramičnimi ploščicami I.kvalitete (kamnite 
plošče deb. 15 mm - barvno podobne kot obstoječe), položene na lepilo in 
fugiranjem -pritličje vključno z robom

keramična ploščica m2 5,00 0,00
delo, vezni material in fugirna masa m2 5,00 0,00

KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ 0,00
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7 SLIKOPLESKARSKA DELA
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

V cenah postavk je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in potrebna 
dvigala za izvedbo del v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki jih mora izvajalec del zajeti v 
cenah postavk ponujenih storitev. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem 
trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti 
odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne 
ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena 
celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi 
gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je 
upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! V ceni na enoto mere je 
potrebno upoštevati tudi vse predpriprave, zametavanje večjih odprtin zaradi 
izvedbe inštalacij, prenose, prevoze in delo.

701 2x slikanje ometanih  površin-stene in stropovi z disperzijsko barvo vključno s 
predhodnim 2x kitanjem in brušenjem.Barvo določi investitor.

m2 374,21 0,00

702 2x slikanje mavčnokartonskih sten  z disperzijsko barvo vključno s 
predhodnim 2x kitanjem celotne površine in brušenjem.Barvo določi 
investitor.

m2 107,70 0,00

SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ 0,00
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8 TLAKI
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

801 Dobava in polaganje lamelnega hrastovega parketa I.klase, vključno s 
trikratnim brušenjem in lakiranjem z lakom "visoki sijaj" ter trikotnimi 
zaključnimi letvami z vsemi predhodnimi deli in transporti

m2 27,04 0,00

802 Dobava in polaganje vinilne talne obloge na predhodno izvedeno izravnalno 
maso estriha. Obloga se lepi. V ceno zajeti tudi stenske obrobe ter z vsemi 
predhodnimi deli in transporti. Vzorec vinilne obloge izbere investitor.

m2 159,97 0,00

803 Dobava in izvedba obloge  stopnišča iz lesa (hrast deb. 4 cm) komplet z vsem 
pritrdilnim in spojnim materialom. Skladno z detajlom. Vrsto lesa in barve 
določi investitor.  Obloga pohodnih ploskev.

m2 11,33 0,00

TLAKI SKUPAJ 0,00
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9 RAZNO
Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto
Vrednost

901 Dobava in vgradnja materiala skladno z načrtom  požarne varnosti.               
(Gasilniki 12EG - ABC prah 43A,233B)

kos 7,00 0,00

902 Dobava in vgradnja ostale opreme skladno z načrtom požarne varnosti. Zajeti 
ves material in delo.

kpl 1,00 0,00

TLAKI SKUPAJ 0,00
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1.6  RISBE – Upravna stavba Kocerod 

 
 

00  Situacija M 1:250 

01  Tloris temeljenja – obstoječe / predvideno M 1:50 

02.o  Tloris pritličja - obstoječe M 1:50 

02.p  Tloris pritličja - predvideno M 1:50 

03.o  Tloris 1. nadstropja - obstoječe M 1:50 

03.p  Tloris 1. nadstropja – predvideno M 1:50 

04  Tloris 2. nadstropja – predvideno M 1:50 

05  Tloris ostrešja - predvideno M 1:50 

06  Tloris strehe - predvideno M 1:50 

07  Prerez A-A – obstoječe / predvideno M 1:50 

08  Prerez B-B - predvideno M 1:50 

08  Prerez C-C – predvideno M 1:50 

09  Prerez 1-1 - predvideno M 1:50 

10  Fasade - predvideno M 1:100 

S 01  Izvleček stavbnega pohištva - okna  

  
 

Detajli 
 

D 01  Detajl temeljenja 
 

D 02  Detajl ravne strehe 
 

D 05  Detajl enokapne strehe  

- detajle izvedbe strehe in odvodnjavanja predloži izbran ponudnik odgovornemu vodji 

del in odgovornemu nadzorniku v predogled in pisno potrditev. V fazi izvedbe se lahko 

izvedejo le predhodno pisno potrjeni detajli s strani odgovornega vodje del in 

odgovornega nadzornika. 
 

D 06  Detajl strešne kupole  

- detajle izvedbe strešne kupole predloži izbran ponudnik odgovornemu vodji del in 

odgovornemu nadzorniku v predogled in pisno potrditev. V fazi izvedbe se lahko 

izvedejo le predhodno pisno potrjeni detajli s strani odgovornega vodje del in 

odgovornega nadzornika. 
 

D 03  Detajl oken 

- detajle izvedbe vgradnje oken predloži izbran ponudnik odgovornemu vodji del in 

odgovornemu nadzorniku v predogled in pisno potrditev. V fazi izvedbe se lahko 

izvedejo le predhodno pisno potrjeni detajli s strani odgovornega vodje del in 

odgovornega nadzornika. 
 

D 04  Detajl vrat 

- detajle izvedbe vgradnje notranjih in zunanjih vrat predloži izbran ponudnik 

odgovornemu vodji del in odgovornemu nadzorniku v predogled in pisno potrditev. V 

fazi izvedbe se lahko izvedejo le predhodno pisno potrjeni detajli s strani odgovornega 

vodje del in odgovornega nadzornika. 
 

D 06  Detajl predelnih steklenih sten 

- detajle izvedbe vgradnje notranjih predelnih steklenih sten s pripadajočimi steklenimi 

vrati predloži izbran ponudnik odgovornemu vodji del in odgovornemu nadzorniku v 

predogled in pisno potrditev. V fazi izvedbe se lahko izvedejo le predhodno pisno 

potrjeni detajli s strani odgovornega vodje del in odgovornega nadzornika. 
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D 07  Detajl fasade 

- detajle izvedbe fasade predloži izbran ponudnik odgovornemu vodji del in 

odgovornemu nadzorniku v predogled in pisno potrditev. V fazi izvedbe se lahko 

izvedejo le predhodno pisno potrjeni detajli s strani odgovornega vodje del in 

odgovornega nadzornika. 
 

D 08  Detajl steklene fasade 

- detajle izvedbe nove steklene fasade in nadgradnje obstoječe steklene fasade 

predloži izbran ponudnik odgovornemu vodji del in odgovornemu nadzorniku v 

predogled in pisno potrditev. V fazi izvedbe se lahko izvedejo le predhodno pisno 

potrjeni detajli s strani odgovornega vodje del in odgovornega nadzornika. 
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HEA 220

jekleni steber
220/140/5 mm

jekleni steber
220/140/5 mm

31
8

12
27

0
48

30
9

21
31

8
22

27
0

48

10
10

0
34

0
20

33
0

20
32

6
99

5

-1.32

-1.22

-0.22

+3.18

+3.38

+6.68

+6.88

+10.14

+11.13

29 22 29
80 112

-0.72

-0.22

50

2 cm
5 cm

0,02 cm
5 cm

20 cm
48 cm

keramika - obstoječe
arm. cem. estrih - obstoječe
PVC folija - obstoječe
toplotna izolacija - obstoječe
hidroizolacija - obstoječe
podložni beton - obstoječe
komprimirana gramozna tla - obstoječe

2 cm
9 cm

0,02 cm
10 cm

1 cm
10 cm
30 cm

keramika - obstoječe
arm. cem. estrih - obstoječe
PVC folija - obstoječe
toplotna izolacija - obstoječe
AB etažna plošča - obstoječe
spuščeni strop - obstoječe

40 369 40 256 50
10 412 13 280 3010

jekleni nosilec pod strop PR
HEA 220

31
9

21

22 141

22 141
152

152

(dodatno fotovoltaika)

naklon 10°

12
93

keramika
arm. cem. estrih
top. izolacijske sistemske plošče za tal.ogrevanje
AB plošča
spuščeni strop - armstrong

2 cm
9 cm

0,02 cm
10 cm

1 cm
10 cm
30 cm

keramika
arm. cem. estrih
PVC folija
toplotna izolacija
hidroizolacija
podložni beton
komprimirana gramozna tla

naklon 5°

2 cm
9 cm

0,02 cm
10 cm

1 cm
10 cm
30 cm

keramika
arm. cem. estrih
PVC folija
toplotna izolacija
hidroizolacija
podložni beton
komprimirana gramozna tla

10

810 670

640 30

1480

-0.10±0.00

10
5

10
5

Prerez C-C:

OBSTOJEČI OBJEKT - ni predmet tega projekta

50
20

5

10
77

0

keramika
arm. cem. estrih
top. izolacijske sistemske plošče za tal.ogrevanje
AB plošča
spuščeni strop - armstrong

±0.00

+3.50

+7.70

7
98

±0.00

+3.50

+6.95 7
27

0

talna obloga - vinil
mavčno vlakneni estrih element (npr. Fermacell 2 E 22)
sistemske plošče za tal.ogrevanje s sevalno pločevino - za suhomontažno izvedbo
talna izravnalna masa (npr. Fermacell)
AB plošča
spuščeni strop - armstrong

655 15

31
6

22
27

0
46

2 cm
5 cm
5 cm

22 cm
46 cm

2 cm
5 cm
5 cm

22 cm
46 cm

1 cm
2 x 1,25 cm

3 cm
0 do 0,5 cm

22 cm
46 cm

31
6

12
27

0
46

10
5

14
5

78

31
6

22
27

0
46

10
22

31
6

fotovoltaika
toplotnoizolacijski sendvich paneli deb. 20 cm
sekundarni nosilci
primarni nosilci
spuščeni strop - armstrong (60x60 cm)

15 30 730 2015

10
5

14
5

80
95

17
5

12
5

30
0

30
75

29
96

+9.88

+10.18

+10.93

+11.22

+12.18125

2010 730 20

25

175
175

175

40

-1.52

-1.22

-0.32

-0.22

+3.18

+3.38

+6.68

+6.88

+10.18

+11.13

30 720 30 640 30
50 700 50 620 50

-1.32

-1.22

-0.32

-0.22

+3.16

+3.38

+6.66

+6.88

+7.58

10
10

0
33

8
22

32
8

22
70

12

10
10

0
33

8
22

32
8

22
33

0
95

5

podaljšana apnena malta
opečni zidaki
lesno vlaknene fasadne plošče
zaključni fasadni sloj

2 cm
30 cm
15 cm8 cm

5 cm

20 cm + (4 do 10 cm)

22 cm
2 cm

prodec 16/32
poliestrski filc 500g/m2 (kot mehanska zaščita)
XPS 500 (toplotna izolacija)
tesnilni sloj - hidroizolacija - dvojna (npr. BauderTEC KSA DUO)
XPS 500 (toplotna izolacija)
parna zapora (npr. BauderTHERM DS 2)
hladni bitumenski premaz (npr. Burkolit V)
AB plošča
stropni omet
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V/Š = 400 / 917 (0.37m2)

opečna stena

PREDVIDENO:

fasadni sloj

steklena stena

opečna stena

OBSTOJEČE:

suhomontažna stena

fasadni sloj

toplotna izolacija

armirani beton

armirani beton



NA
DZ

ID
AV

A
OB

ST
OJ

EČ
E

fotovoltaika
toplotnoizolacijski sendvich paneli deb. 20 cm
sekundarni nosilci
primarni nosilci
spuščeni strop - armstrong (60x60 cm)

2 cm
5 cm

0,02 cm
5 cm

20 cm
48 cm

keramika - obstoječe
arm. cem. estrih - obstoječe
PVC folija - obstoječe
toplotna izolacija - obstoječe
hidroizolacija - obstoječe
podložni beton - obstoječe
komprimirana gramozna tla - obstoječe

2 cm
9 cm

0,02 cm
10 cm

1 cm
10 cm
30 cm

keramika - obstoječe
arm. cem. estrih - obstoječe
PVC folija - obstoječe
toplotna izolacija - obstoječe
PVP etažna plošča - obstoječe
spuščeni strop - obstoječe

2 cm
9 cm

0,02 cm
10 cm

1 cm
10 cm
30 cm

keramika
arm. cem. estrih
PVC folija
toplotna izolacija
hidroizolacija
podložni beton
komprimirana 
gramozna tla

15 2920 15
2950

31
8

12
27

0
48

31
8

22
27

0
48

31
8

12
27

0
48

1 cm
2 x 1,25 cm

3 cm
0 do 0,5 cm

20 cm
48 cm

talna obloga - vinil
mavčno vlakneni estrih element (npr. Fermacell 2 E 22)
sistemske plošče za tal.ogrevanje s sevalno pločevino - za suhomontažno izvedbo
talna izravnalna masa (npr. Fermacell)
PVP etažna plošča - obstoječe
spuščeni strop - obstoječe

talna obloga - vinil
mavčno vlakneni estrih element (npr. Fermacell 2 E 22)

sistemske plošče za tal.ogrevanje s sevalno pločevino - za suhomontažno izvedbo
talna izravnalna masa (npr. Fermacell)

AB plošča
spuščeni strop - obstoječe

7
27

0

keramika
arm. cem. estrih
top. izolacijske sistemske plošče za tal.ogrevanje
AB plošča
spuščeni strop - armstrong

1 cm
2 x 1,25 cm
3 cm
0 do 0,5 cm
22 cm
46 cm

2 cm
5 cm
5 cm

22 cm
46 cm

AB nosilec

AB nosilec

2 cm
5 cm

0,02 cm
5 cm

20 cm
48 cm

keramika - obstoječe
arm. cem. estrih - obstoječe
PVC folija - obstoječe
toplotna izolacija - obstoječe
hidroizolacija - obstoječe
podložni beton - obstoječe
komprimirana gramozna tla - obstoječe

2 cm
9 cm

0,02 cm
10 cm

1 cm
10 cm
30 cm

keramika - obstoječe
arm. cem. estrih - obstoječe
PVC folija - obstoječe
toplotna izolacija - obstoječe
AB etažna plošča - obstoječe
spuščeni strop - obstoječe

10
5

14
5

80

7
27

0

2010 2860 1020

351434435434421421384
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+10.18 +10.18 +10.18+10.14 +10.18 +10.18

jekleni steber
220/140/5 mm

jekleni steber
220/140/5 mm

jekleni steber
220/140/5 mm

22
27

0
48

jekleni steber
220/140/5 mm

jekleni nosilec pod strop 1.NA
HEA 220

840

31
8

148 232.5 232.5 207

148 232.5 232.5 207

OBSTOJEČE DOZIDAVA

300 50
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0
34

0
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0
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0
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0
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0
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8
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8

22
30

0
30
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0

10
0

7

-1.32

-1.22

-0.22

+3.18

+3.38

+6.68

+6.88

+10.18

+11.18

+12.18

+12.25

-1.32

-1.22

-0.22

+3.16

+3.38

+6.66

+6.88

+10.18

+11.18

+12.18

+12.25

108 80 132.5 120 132.5 80 167

-0.72
-0.22

50

2 cm
5 cm

0,02 cm
5 cm

20 cm
48 cm

keramika - obstoječe
arm. cem. estrih - obstoječe
PVC folija - obstoječe
toplotna izolacija - obstoječe
hidroizolacija - obstoječe
podložni beton - obstoječe
komprimirana gramozna tla - obstoječe

2 cm
9 cm

0,02 cm
10 cm

1 cm
10 cm
30 cm

keramika - obstoječe
arm. cem. estrih - obstoječe
PVC folija - obstoječe
toplotna izolacija - obstoječe
PVP etažna plošča - obstoječe
spuščeni strop - obstoječe

jekleni nosilec pod strop PR
HEA 220
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V/Š = 400 / 917 (0.37m2)

opečna stena

PREDVIDENO:

fasadni sloj

steklena stena

opečna stena

OBSTOJEČE:

suhomontažna stena

fasadni sloj

toplotna izolacija

armirani beton

armirani beton
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FASADE - predvideno

10

V/Š = 297 / 750 (0.22m2)
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POZ  O-01  (1 kom)

105

24
0

OPIS:

DIMENZIJE:
MATERIAL:
BARVA:
ZASTEKLITEV:
ODPIRANJE:
DODATNO:

SONČNA ZAŠČITA:
KOMARNIK:

OPIS:

DIMENZIJE:
MATERIAL:
BARVA:
ZASTEKLITEV:
ODPIRANJE:
DODATNO:

SONČNA ZAŠČITA:
KOMARNIK:

POZ  O-02  (1 kom)

105

14
0

OPIS:

DIMENZIJE:
MATERIAL:
BARVA:
ZASTEKLITEV:
ODPIRANJE:
DODATNO:

SONČNA ZAŠČITA:
KOMARNIK:

POZ  O-03  (1 kom)

320

14
5

OPIS:

DIMENZIJE:
MATERIAL:
BARVA:
ZASTEKLITEV:
ODPIRANJE:
DODATNO:

SONČNA ZAŠČITA:
KOMARNIK:

320

14
5

POZ  O-04  (1 kom)

OPIS:

DIMENZIJE:
MATERIAL:
BARVA:
ZASTEKLITEV:
ODPIRANJE:
DODATNO:

SONČNA ZAŠČITA:
KOMARNIK:

POZ  O-05  (1 kom)

792

14
5

OPIS:

DIMENZIJE:
MATERIAL:
BARVA:
ZASTEKLITEV:
ODPIRANJE:
DODATNO:

SONČNA ZAŠČITA:
KOMARNIK:

60

14
5

POZ  O-06  (1 kom)

OPIS:

DIMENZIJE:
MATERIAL:
BARVA:
ZASTEKLITEV:
ODPIRANJE:
DODATNO:

SONČNA ZAŠČITA:
KOMARNIK:

60

14
5

POZ  O-07  (1 kom)

OPIS:

DIMENZIJE:
MATERIAL:
BARVA:
ZASTEKLITEV:
ODPIRANJE:
DODATNO:

SONČNA ZAŠČITA:
KOMARNIK:

POZ  O-08  (1 kom)

OPIS:

DIMENZIJE:
MATERIAL:
BARVA:
ZASTEKLITEV:
ODPIRANJE:
DODATNO:

SONČNA ZAŠČITA:
KOMARNIK:

POZ  O-09  (1 kom)

OPIS:

DIMENZIJE:
MATERIAL:
BARVA:
ZASTEKLITEV:
ODPIRANJE:
DODATNO:

SONČNA ZAŠČITA:
KOMARNIK:

POZ  SF-01  (1 kom)

750 350

OPOMBA:

Pogled z notranje strani.

Vse dimenzije obvezno preveriti na samem objektu !!!

14
5

240 420

14
5

ALU steklena fasada
Uc=1,30 W/m2K
(po skici)
ALU
barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
troslojno steklo 4/18/4/18/4
krilno, odklopno, fiksno (po skici)
police zunanje Alu

zunanje izolirane žaluzije
fiksni zunanji komarnik pri oknu nad vrati 

enodelno okno
Uw=0,85 W/m2K
105 x 240 cm
PVC
barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
troslojno steklo 4/18/4/18/4
krilno, odklopno (po skici)
police zunanje Alu in notranje PVC

zunanje izolirane žaluzije
fiksni zunanji komarnik

enodelno okno
Uw=0,85 W/m2K
105 x 140 cm
PVC
barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
troslojno steklo 4/18/4/18/4
krilno, odklopno (po skici)
police zunanje Alu in notranje PVC

zunanje izolirane žaluzije
fiksni zunanji komarnik

enodelno okno
Uw=0,85 W/m2K
320 x 145 cm
PVC
barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
troslojno steklo 4/18/4/18/4
odklopno (po skici)
police zunanje Alu in notranje PVC

zunanje izolirane žaluzije
fiksni zunanji komarnik

enodelno okno
Uw=0,85 W/m2K
320 x 145 cm
PVC
barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
troslojno steklo 4/18/4/18/4
odklopno (po skici)
police zunanje Alu in notranje PVC

zunanje izolirane žaluzije
fiksni zunanji komarnik

osemdelno okno
Uw=0,85 W/m2K
792 x 145 cm
PVC
barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
troslojno steklo 4/18/4/18/4
krilno, odklopno, fiksno (po skici)
police zunanje Alu in notranje PVC

zunanje izolirane žaluzije
fiksni zunanji komarnik

enodelno okno
Uw=0,85 W/m2K
60 x 145 cm
PVC
barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
troslojno steklo 4/18/4/18/4
krilno, odklopno (po skici)
police zunanje Alu in notranje PVC

zunanje izolirane žaluzije
fiksni zunanji komarnik

štiridelno okno
Uw=0,85 W/m2K
420 x 145 cm
PVC
barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
troslojno steklo 4/18/4/18/4
krilno, odklopno, fiksno (po skici)
police zunanje Alu in notranje PVC

zunanje izolirane žaluzije
fiksni zunanji komarnik

dvodelno okno
Uw=0,85 W/m2K
240 x 145 cm
PVC
barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
troslojno steklo 4/18/4/18/4
krilno, odklopno (po skici)
police zunanje Alu in notranje PVC

zunanje izolirane žaluzije
fiksni zunanji komarnik

enodelno okno
Uw=0,85 W/m2K
60 x 145 cm
PVC
barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
troslojno steklo 4/18/4/18/4
krilno, odklopno (po skici)
police zunanje Alu in notranje PVC

zunanje izolirane žaluzije
fiksni zunanji komarnik

31
6

1 : 50 S 01

Izvleček stavbnega pohištva - OKNA

V/Š = 297 / 917 (0.27m2)
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Mislinjska Dobrava 108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

utrjeno nasutje
čepasta folija
toplotna izolacija XPS
vertikalna hidroizolacija
armirani beton
toplotna izolacija XPS
utrjeno nasutje

30
10

1
21

-0.32

-0.22

±0.00

4 cm
1 cm

30 cm
4 cm

41 50 4

10
10

0

-1.32

-1.22

-0.22

10 50 10
70

zaključni fasadni sloj
toplotna izolacija XPS
vertikalna hidroizolacija
opečni zidaki
podaljšana apnena malta

14 cm
1 cm

30 cm
2 cm 40

2 cm
9 cm

0,02 cm
10 cm

1 cm
10 cm
30 cm

keramika
arm. cem. estrih
PVC folija
toplotna izolacija
hidroizolacija
podložni beton
komprimirana gramozna tla

15 30 2
14 1

zaključni fasadni sloj
lesno vlaknene fasadne plošče
opečni zidaki
podaljšana apnena malta

15 cm
30 cm

2 cm

opis spremembe datum lokacija

legenda

1 : 10 D 01

Detajl temeljenja

V/Š = 297 / 580 (0.17m2)

opečna stena

PREDVIDENO:

armirani beton

fasadni sloj - lesno vlaknene fasadne plošče

toplotna izolacija XPS
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risba
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št. projekta

D - 05 / 2020Aleksander PLEJ, dipl. inž. grad., G-3439
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UPRAVNA STAVBA KOCEROD

KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
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PZI september 2020

D - 05 / 2020 - A

št. načrta

1  NAČRT ARHITEKTURE

Mislinjska Dobrava 108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Alu obroba

Alu obroba
BauderTEC KSA DUO (tesnilni sloj - hidroizolacija - dvojna)
BauderTHERM DS 2 (parna zapora)
XPS
horizontalna AB vez
opečni zidaki

5 cm
20 cm

0.5 5
1.5

30 15

2 30 15

+6.66

+6.88

+7.58

8 cm

5 cm

20 cm + (4 do 10 cm)

22 cm
2 cm

prodec frakcije 16 do 32 mm
poliestrski filc 500g/m2
XPS 500 (toplotna izolacija)
BauderTEC KSA DUO (tesnilni sloj - hidroizolacija - dvojna)
XPS 500 (toplotna izolacija)
BauderTHERM DS 2 (parna zapora)
Burkolit V (hladni bitumenski premaz)
AB plošča
stropni omet

2
22

50
20

5

poliestrski filc 500g/m2
XPS
BauderTEC KSA DUO (tesnilni sloj - hidroizolacija - dvojna)
BauderTHERM DS 2 (parna zapora)
opečni zidaki
lesno vlaknene fasadne plošče
zaključni fasadni sloj

podaljšana apnena malta
opečni zidaki
lesno vlaknene fasadne plošče
zaključni fasadni sloj

5 cm

30 cm
15 cm

2 cm
30 cm
15 cm

opis spremembe datum lokacija

legenda

Detajl ravne strehe

D 021 : 10

V/Š = 297 / 580 (0.17m2)

opečna stena

PREDVIDENO:

armirani beton

toplotna izolacija XPS 500

fasadni sloj - lesno vlaknene fasadne plošče
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