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I GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

II ELEKTRO INSTALACIJE 0,00 €

III STROJNE INSTALACIJE 0,00 €

VSA DELA SKUPAJ 0,00 €

POPUST 0,00 €

SKUPAJ S POPUSTOM 0,00 €

DAVEK 22% 0,00 €

VSA DELA SKUPAJ Z DAVKOM 0,00 €

P R O J E K T A N T S K I   P O P I S   S   P R E D I Z M E R A M I

O R D I N A C I J E 

S K U P N I   P O P I S

V ceno po enoti je zajeta dobava, vgrajevanje, zunanji in notranji transporti z vsemi dodatnimi deli. V 

ceni po enoti ni zajet DDV in je dodan kot posebna postavka pri rekapitulaciji.

Ponudnik izjavlja, da je v celoti seznanjen in je pregledal in preveril projektno tehnično dokumentacijo Ponudnik izjavlja, da je ponudba podana na mediju (Excel) preverjena in ekvivalentna pismeni obliki. 

Vsaka stran popisa mora biti podpisana in opremljena s pečatom. Ponudba, ki ne izpolnjuje zgoraj 

navedenih pogojev ni popolna in se smatra kot neveljavna.Kraj, datum, podpis in žig ponudnika:
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A ORGANIZACIJA GRADBIŠČA 0,00 €

ORGANIZACIJA GRADBIŠČA    S K U P A J 0,00 €

B RUŠITVENA DELA 0,00 €

RUŠITVENA DELA    S K U P A J 0,00 €

C GRADBENA DELA

II TESARSKA DELA 0,00 €

III BETONSKA in ARMIRANO BETONSKA DELA 0,00 €

IV ZIDARSKA DELA 0,00 €

V METEORNA KANALIZACIJA 0,00 €

GRADBENA DELA    S K U P A J 0,00 €

D OBRTNIŠKA DELA

I KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00 €

II KLJUČAVNIČARSKA DELA 0,00 €

III MIZARSKA DELA 0,00 €

IV ALU STAVBNO POHIŠTVO - FASADA 0,00 €

V MAVČNO KARTONSKA DELA 0,00 €

VIII TLAKARSKA DELA 0,00 €

VIII KERAMIČARSKA DELA 0,00 €

IX SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

X KAMNOSEŠKA DELA 0,00 €

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ 0,00 €

D OKOLJE 0,00 €

OKOLJE SKUPAJ 0,00 €

VSA DELA SKUPAJ 0,00 €

Kraj, datum, podpis in žig ponudnika:

P R O J E K T A N T S K I   P O P I S   S   P R E D I Z M E R A M I

O R D I N A C I J E 

V ceno po enoti je zajeta dobava, vgrajevanje, zunanji in notranji transporti z vsemi dodatnimi deli. V 

ceni po enoti ni zajet DDV in je dodan kot posebna postavka pri rekapitulaciji.

Ponudnik izjavlja, da je v celoti seznanjen in je pregledal in preveril projektno tehnično dokumentacijo 

in da na projektne ter tehnične rešitve, dimenzije, količine, izvedbo in izbor materialov nima pripomb.

Ponudnik izjavlja, da je ponudba podana na mediju (Excel) preverjena in ekvivalentna pismeni obliki. 

Vsaka stran popisa mora biti podpisana in opremljena s pečatom. Ponudba, ki ne izpolnjuje zgoraj 

navedenih pogojev ni popolna in se smatra kot neveljavna.
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A ORGANIZACIJA GRADBIŠČA

0.

1. Priprava gradbišča za začetek 

izvajanja, ki vključuje izdelavo in 

uskladitev načrta gradbišča in 

terminskega plana, ki ju potrdi 

investitor in nadzor.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

2. Dobava in postavitev predpisane 

gradbišče table skladno z ZGO.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

3. Dobava in postavitev predpisanih 

opozorilnih tabel, prometne 

signalizacije, cestnih stebričkov, 

ograd, skladno z varnostnim 

načrtom.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

4. Prevoz, postavitev in odvoz 

gradbiščnega kontejnerja-pisarne in 

kontejnerja za skladišče.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

5. Prevoz, postavitev in odvoz 

kontejnerjev za ločeno zbiranje 

gradbenih odpadkov (upoštevati 

odpadke vseh podizvajalcev), 

vključno prevzemni listi, skladno z 

projektom gradbišča, za celoten čas 

gradnje.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

6. Najem, postavitev, vzdrževanje in 

odstranitev kemičnega stranišča za 

celoten čas gradnje.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po 

popisu. Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, 

snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje 

gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in 

izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s 

strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih 

in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, 

dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 4
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7. Prevoz in postavitev ter odstranitev 

gradbiščne zaščitne ograje z vrati, 

skladno z varnostnim načrtom. 

Posebno pozornost posvetiti zaščiti 

obstoječega objekta (dejavnost v 

objektu mora potekati neovirano) ter 

zaščiti sosednjih objektov v celotnem 

času izvedbe del (zaščitni paneli, 

zaščitni nadstreški, folije..)

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

8. Priklop in postavitev gradbišče 

elektro omarice (vključno za vse 

podizvajalce), za celoten čas 

gradnje. Stroške elektrike všteti v 

ponudbo.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

9. Izvedba ukrepov iz varnostnega 

načrta, redno vodenje knjige ukrepov 

varovanja zdravja in varnosti pri delu, 

(vodenje evidence, redni vpisi…)

 kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

10. Izdelava Dokazila o zanesljivosti 

objekta za potrebe pridobitve 

uporabnega dovoljenja kompletno z 

vsemi potrebnimi elementi/prilogami 

(meritve, soglasja, Atesti,…). V 

postavki zajeti tudi vso koordinacijo 

in organizacijo gradbišča, 

koordinacijo podizvajalcev do 

pridobitve uporabnega dovoljenja.

 kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

11 Projekt izvedenih del za vse faze 

izvajanja (PID), vključno s sprotnim 

vnosom vseh sprememb in meritev 

za vsa pogodbena dela (3 izvodi - 

papir in elektronska oblika). 

Zagotoviti sprotni vris sprememb 

med gradnjo - "vris v svinčniku"!

 kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 5
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12. Projekt za obratovanje in 

vzdrževanje objekta in okolice (POV) 

ločeno izdelano za upravnika in 

vzdrževalce posameznih delov (3 

izvodi - papir in elektronska oblika). 

Pred predajo objekta izvesti šolanje 

uporabnikov, hišnika oz. upravnika 

objekta.

 kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

13. Razna pripravljalna dela.

 ocena 1,00 0,00 € 0,00 €

ORGANIZACIJA GRADBIŠČA    S K U P A J 0,00 €

B RUŠITVENA  DELA

0.

1. Kompletna odstranitev obstoječe 

strešne kritine, s prenosi in 

nalaganjem na prevozno sredstvo ter 

odvoz na stalno deponijo s 

pridobitvijo evidenčnih listov. V ceni 

upoštevati plačilo komunalne takse!

gramoz m3 31,00 0,00 € 0,00 €

drenažni sloj m3 8,00 0,00 € 0,00 €

toplotna izolacija m3 38,00 0,00 € 0,00 €

filc, parna zapora m2 810,00 0,00 € 0,00 €

naklonski estrih m3 31,00 0,00 € 0,00 €

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po 

popisu. Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, 

snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje 

gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in 

izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s 

strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih 

in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, 

dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je 

potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno oddajati pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora 

investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste (potrdila) o primopredaji ruševin. Enotne cene 

morajo upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke.

POSEBNO POZORNOST JE POTREBNO POSVETITI VARNOSTI V ČASU IZVAJANJA DEL, KER JE 

NADGRAJENI IN SOSEDNJI OBJEKT V POLNI UPORABI. RUŠITVENA DELA IZVESTI ŠELE PO 

MONTAŽI STREŠNE KONSTRUKCIJE, STREHE POZIDAVI OBODNIH STEN IN IZVEDBI ODTOKOV 

S STREHE.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 6
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strešna folija m3 427,00 0,00 € 0,00 €

2 Kompletna odstranitev obstoječih 

jeklenih lestev, podestov strojnih 

instalacij, betonskih tlakovcev, drugih 

jeklenih elementov vključno z  vsem 

veznim in pritrdilnim  materialom, s  

prenosi   in   nalaganjem na 

prevozno sredstvo in odvoz na stalno 

deponijo s pridobitvijo evidenčnih 

listov. V ceni upoštevati plačilo 

komunalne takse!

podesti instalacij m3 11,00 0,00 € 0,00 €

betonski tlakovci m2 7,00 0,00 € 0,00 €

drugi jekleni elementi - ocena kom 1,00 0,00 € 0,00 €

3 Kompletna odstranite obstoječih 

strešnih vtočnikov, vključno z  vsem 

veznim in pritrdilnim  materialom, s  

prenosi   in   nalaganjem na 

prevozno sredstvo in odvoz na stalno 

deponijo s pridobitvijo evidenčnih 

listov. V ceni upoštevati plačilo 

komunalne takse!

kom 2,00 0,00 € 0,00 €

4. Kompletna odstranite obstoječih 

venčnih obrob, vključno z  vsem 

veznim in pritrdilnim  materialom, s  

prenosi   in   nalaganjem na 

prevozno sredstvo in odvoz na stalno 

deponijo s pridobitvijo evidenčnih 

listov. V ceni upoštevati plačilo 

komunalne takse!

m2 46,00 0,00 € 0,00 €

5. Kompletna odstranite stavbnega 

pohištva - ALU vrata, vključno z  

vsem veznim in pritrdilnim  

materialom, s  prenosi   in   

nalaganjem na prevozno sredstvo in 

odvoz na stalno deponijo s 

pridobitvijo evidenčnih listov. V ceni 

upoštevati plačilo komunalne takse!

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 7
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6. Rušitev z rezanjem in odbijanjem AB 

stene debeline 30 cm, vključno  s  

prenosi   in   nalaganjem na 

prevozno sredstvo in odvoz na stalno 

deponijo s pridobitvijo evidenčnih 

listov. V ceni upoštevati plačilo 

komunalne takse!

m3 0,70 0,00 € 0,00 €

7. Rušitev z vrtanjem obstoječe AB 

plošče, vključno z  vsem veznim in 

pritrdilnim  materialom, s  prenosi   in   

nalaganjem na prevozno sredstvo in 

odvoz na stalno deponijo s 

pridobitvijo evidenčnih listov. V ceni 

upoštevati plačilo komunalne takse!

do fi 20 kom 3,00 0,00 € 0,00 €

do fi 30 kom 3,00 0,00 € 0,00 €

8. Izvedba končnega čiščenja 

gradbišča po končanih rušitvenih 

delih, vključno  s  prenosi   in   

nalaganjem na prevozno sredstvo in 

odvoz na stalno deponijo. V ceni 

upoštevati plačilo komunalne takse!

ocena m2 350,00 0,00 € 0,00 €

9. Razna dodatna nepredvidena 

rušitvena dela, vključno  s  prenosi   

in   nalaganjem na prevozno 

sredstvo in odvoz na stalno deponijo. 

V ceni upoštevati plačilo komunalne 

takse!

3% ocena 1,00 0,00 € 0,00 €

RUŠITVENA  DELA     S K U P A J 0,00 €

C GRADBENA DELA

I TESARSKA DELA

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 8
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0.

1. Dobava in izdelava opaža AB 

stropne plošče debeline 20 cm, 

skupaj s potrebnim podpiranjem, 

opaženje, razopaženjem, čiščenjem 

in zlaganjem po končanih delih, vsi 

prenosi in transporti. Višina 

podpiranja do 3,5 m.

m2 11,00 0,00 € 0,00 €

2. Opaženje in razopaženje AB vezi, 

skupaj s potrebnim podpiranjem, 

opaženjem, razopaženjem, 

čiščenjem in zlaganjem po končanih 

delih, vsi prenosi in transporti.

 vertikalna vez 30/30 cm m2 13,00 0,00 € 0,00 €

 vertikalna vez 15/15 cm m2 19,00 0,00 € 0,00 €

horizontalna vez 15/15 cm m2 30,00 0,00 € 0,00 €

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po 

popisu. Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, 

snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje 

gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in 

izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s 

strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih 

in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, 

dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Pri izvajanju tesarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in 

zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev 

premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno 

zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske 

ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd 

in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:

1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne 

obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v 

kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.

2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma 

posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.

3.Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, 

varovalnih ali pomičnih odrov je potrebno vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.

4. Opaž morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami 

z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti 

čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.

5.V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev potrebno obvezno zajeti potrebno 

opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z 

vsemi transporti in pomožnimi deli.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 9
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3. Opaženje in razopaženje AB sten, 

nadvišanja kupole, skupaj s 

potrebnim podpiranjem, opaženjem, 

razopaženjem, čiščenjem in 

zlaganjem po končanih delih, vsi 

prenosi in transporti.

 m2 19,00 0,00 € 0,00 €

4. Opaženje in razopaženje AB preklad, 

skupaj s potrebnim podpiranjem, 

opaženjem, razopaženjem, 

čiščenjem in zlaganjem po končanih 

delih, vsi prenosi in transporti..

 m2 35,00 0,00 € 0,00 €

5. Lahki premični odri na železnih 

stolicah, ali premični odri višine do 

3,00m. Opomba: količina je ocenjena 

in velja za celoten čas gradnje!

 m2 350,00 0,00 € 0,00 €

6. Kompletna dobava cevi in postavitev 

ter kasnejša demontaža cevnega 

fasadnega odra višine do 14,00 m za 

izvedbo zidarskih del in fasadne 

obloge, z vsemi vertikalnimi in 

horizontalnimi prehodi na 

posamezne delovne platoje, 

varnostnimi ograjami in potrebnimi 

sidri, vključno s potrebno 

dokumentacijo in certifikati za oder.

 m2 1.150,00 0,00 € 0,00 €

7. Dobava, napenjanje zaščitne 

ponjave po fasadnem odru, 

odstranitev ponjave: ponjava služi 

varnostnemu namenu za protiprašno 

zaščito, preprečuje padanje 

predmetov in omogoča nemoten 

potek dela izvajalcem!

 m2 1.150,00 0,00 € 0,00 €

8. Razna nepredvidena dodatna 

tesarska dela

ocena 3% kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

TESARSKA   S K U P A J 0,00 €

III BETONSKA in ARMIRANO BETONSKA DELA
Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 10
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0.

1. Dobava in vgrajevanje betona C 

25/30  v armirane konstrukcije 

prereza od 0,12 do 0,20 m3/m2/m1- 

ravne AB plošče deb. 20 cm z 

nadvišanjem kupole, vključno z 

vsemi pomožnimi deli in transportom 

do mesta vgrajevanja.

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po 

popisu. Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, 

snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje 

gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in 

izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s 

strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih 

in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, 

dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Betonska in armirano betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in 

normativov v soglasju z še veljavnimi standardi.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisom in 

standardom.

Standardi za betonska in armirano - betonska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave opisane v 

posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:

dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu čiščenje in močenje opažev neposredno 

pred začetkom betoniranja čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje 

podložk in začasno vezanje armature k opažu manjša popravila opažev pri betoniranju vmetavanje 

betona v opaže in premeščanje lijaka med betoniranjem čiščenje prostorov in delovnih naprav po 

končanem delu zaščita in močenje betona brušenje vidnih betonskih površin po razopaževanju.

Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje 

Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. 

Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje 

in navodila 

1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme 

vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in 

armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno 

vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor. 

2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne 

plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.

3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je 

vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke. 

4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za 

vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane. 

5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali 

armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202. 

6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za 

instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa 

sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi. 

7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga 

predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo 

biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z 

SIST EN 206-1!

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 11
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m3 3,00 0,00 € 0,00 €

2. Dobava in vgrajevanje betona C 

25/30 v armirane konstrukcije 

prereza od 0,12 do 0,20 m3/m2/m1- 

preklade, nosilci, horizontalne 

vezi, venci - nevidne konstrukcije, 

vključno z vsemi pomožnimi deli in 

transportom do mesta vgrajevanja.

vertikalne vezi m3 1,50 0,00 € 0,00 €

horizontalne vezi - preklade m3 5,00 0,00 € 0,00 €

betonska stena m3 1,50 0,00 € 0,00 €

3. Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje 

in polaganje rebraste armature, 

armaturnih mrež, kompletno po 

armaturnem načrtu, z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi, do mesta 

vgraditve.

kg 1.050,00 0,00 € 0,00 €

4. Razna nepredvidena betonska dela

ocena 3% kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

BETONSKA in ARMIRANO BETONSKA  DELA     S K U P A J 0,00 €

IV ZIDARSKA DELA

0. Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po 

popisu. Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, 

snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje 

gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in 

izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s 

strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih 

in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, 

dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju s še 

veljavnimi normativi.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 12
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1. Kompletna izvedba 

mikroarmiranega estriha, strojno 

zaglajen, pripravljen za polaganje 

finalnega tlaka, upoštevati dodatek in 

protokol sušenja, vključno z vsemi 

pripravljalnimi in pomožnimi deli, 

transporti in prenosi. Debelino 

estriha, nosilnost, finalno obdelavo in 

dilatacije uskladiti s polagalcem 

tlakov - ni različnih višin med 

posameznimi vrstami tlakov! 

debelina 9 cm m
2

9,00 0,00 € 0,00 €

debelina 6 cm m
2

20,00 0,00 € 0,00 €

2. Dobava in polaganje talne toplotne 

izolacije, kaširana kamena ali 

steklena volna,  vključno z vsemi 

pomožnimi deli, prenosi, transporti.

debelina 5cm m
2

355,00 0,00 € 0,00 €

3. Dobava in polaganje talne toplotne 

izolacije, XPS,  vključno z vsemi 

pomožnimi deli, prenosi, transporti.

debelina 25cm m
2

20,00 0,00 € 0,00 €

4. Zidanje - lepljenje sten iz 

porobetonskih elementov s 

predpisanimi lepili. Z vsemi 

pomožnimi deli, prenosi, transporti in 

potrebnim odranjem.

stena 25 cm m
2

100,00 0,00 € 0,00 €

stena 15 cm m
2

114,00 0,00 € 0,00 €

stena 30 cm m
2

36,00 0,00 € 0,00 €

1. Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z 

obveznimi standardi.

2. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in 

standardov.

3. Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.

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

vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm.

5. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, 

dokler je še sveža. 

6. Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska 

dela.

7. Pri vseh postavkah v ponudbeni vrednosti upoštevati vse dobave, prenose in transporte po 

gradbišču.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 13
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5. Strojno ometavanje porobetonskih 

sten, preklad, špalet in obrob s 

tankoslojnim ometom, z vsemi 

pomožnimi deli, odranjem, prenosi in 

transporti.

m
2

157,00 0,00 € 0,00 €

6. Čiščenje objekta in sicer 2x med 

izvajanjem gradnje in gradbeno 

obrtniških del ter finalno čiščenje 

objekta pred primopredajo.

 m
2

365,00 0,00 € 0,00 €

7. Pomoč obrtnikom in inštalaterjem.

KV ur 30,00 0,00 € 0,00 €

PK ur 44,00 0,00 € 0,00 €

8. Dolbenje utorov za potrebe instalacij, 

skupaj z zametovanjem in zazidavo 

le teh po končani montaži.

presek 5/10 do 10/15 cm (ocena) m 37,00 0,00 € 0,00 €

preseka 15/10 do 20/10 cm (ocena) m 30,00 0,00 € 0,00 €

9. Vzidava raznih manjših elementov - 

konzol, držal, zaščitnih cevi za 

instalacije, pritrdilnega materiala za 

cevi in opremo, podpore.

ocena kom 11,00 0,00 € 0,00 €

11. Razna nepredvidena zidarska dela, 

vključno z materialom, prenosi in 

transporti.

ocena 5% kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

ZIDARSKA DELA     S K U P A J 0,00 €

V METEORNA KANALIZACIJA

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 14
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0.

1. Kompletna izvedba meteornega 

odvodnjavanja strehe po sistemu 

podtlačnih vodov (ponujeni sitem 

mora biti skladen z že izvedenim 

sistemom na katerega se novi vodi 

priključujejo) vključno z montažo  

cevi s fazonskimi kosi, ogrevanimi 

vtočniki, priključitvijo na obstoječi 

odtok, z vsemi transporti in 

pomožnimi deli. 

vtočniki kom 3,00 0,00 € 0,00 €

tipske cevi m
1

58,00 0,00 € 0,00 €

fazonski komadi kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

pritrdilni material kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

montaža kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

METEORNA KANALIZACIJA    S K U P A J 0,00 €

B OBRTNIŠKA DELA

I KROVSKO KLEPARSKA DELA

0. Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po 

popisu. Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, 

snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje 

gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in 

izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s 

strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih 

in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, 

dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Kleparska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi 

standardi. Materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.

Podloge za kleparske izdelke morajo biti popolnoma ravne in izvršene v določenem padcu po določilih 

normativov. 

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po 

popisu. Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, 

snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje 

gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in 

izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s 

strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih 

in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, 

dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 15
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1. Dobava in montaža strešne kritine v 

sestavi:

- strešna folija 1,8mm mehansko 

pritjena na podlago

- filc

- izolacijski strešni paneli

Paneli so sestavljeni iz bojestransko 

pocinkane in obarvane jeklene 

pločevine debeline 0,6 mm in 

vmesno toplotno izolacijo. Pritrditev 

na nosilno jekleno sekundarno 

podkonstrukcijo. Paneli imajo na 

površini prilepljeno zaščitno 

polietilensko folijo, ki ima izključno 

funkcijo zaščite med manipuliranjem, 

transportom in montažo. Po končani 

montaži se folija odstrani. Dolžina 

panelov je do 7 m. Požarna 

odpornost strehe mora biti Broof 

(T1). Toplotna izolativnost strehe 

mora biti Uw 0,20 W/m²K po EN 

14509. Polaganje po navodilih 

dobavitelja.

m
2

358,00 0,00 € 0,00 €

Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno 

tudi upoštevati:

1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej 

navedena v tem popisu (glej tesarska dela) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je 

potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in 

označeno.

2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu 

(vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, 

SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).

3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih 

sten in na vogalih.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 16
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2. Dobava in izvedba kompletnih slojev 

ravne strehe, z vsem potrebnim 

materialom za izvedbo, v naslednji 

sestavi:

- gramozno nasutje 10 cm

- tesnilna strešna folija 1,8 mm - 

mehansko pritrjena na podlago,

 - filc   

- naklonska XPS izolacija 5-10 cm

- toplotna izolacija 10 cm

- paropropustna folija

Postavka vključuje izvedbo ravne 

strehe, zaključke do strešne kupole 

in zaključke do vertikalne obrobe 

venčnega zidca. Zaključki  so 

obračunani v skupni količini. Požarna 

odpornost strešne folije mora biti 

Broof (T1). 

RAL 9007 m
2

16,00 0,00 € 0,00 €

3. Dobava in izvedba kompletnih skritih 

žlebov - žlote širine 60 cm, z vsem 

potrebnim materialom za izvedbo, v 

naslednji sestavi:

- tesnilna strešna folija 1,8 mm - 

mehansko pritrjena na podlago,

 - filc

- lesena naklonska konstrukcija 

(OSB plošče + lesena sekundarna 

konstrukcija)

- XPS toplotna izolacija v naklonu 10-

12 cm

- lesena OSB podkonstrukcija 

pritrjena na jekleno konstrukcijo

Postavka vključuje: 

- izvedbo oblaganja vertikalne stene 

višine 100 cm s tesnilno folijo 

debeline 1,8 mm in pritrjevanje pod 

venčno pločevino

- izvedbo oblaganja spoja med žloto 

in strešnimi paneli trapezne oblike do 

razvite širine 50 cm z tesnilno folijo 

debeline 1,8mm in tipskimi elementi 

tesnjenja s strani dobavitelja kritine.

Zaključki  so obračunani v skupni 

količini.

Vključiti ogrevanje žlote po celotni 

dolžini (ogrevalni kabel, avtomatika 

za vklop pri določeni temperaturi, 

elekto inštalaterska dela)

m
1

49,00 0,00 € 0,00 €

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 17
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4. Dobava in izvedba tesnjenja bočnih 

delov nadvišanja strehe iz

- tesnilna strešna folija 1,8 mm - 

mehansko pritrjena na podlago,

Postavka vključuje: 

- izvedbo oblaganja vertikalne stene 

višine 120 - 5 cm s tesnilno folijo 

debeline 1,8 mm in pritrjevanje pod 

venčno pločevino

- izvedbo oblaganja spoja med 

tesnilno folijo in strešnimi paneli po 

strešni dolžini s tipskimi elementi 

tesnjenja s strani dobavitelja kritine.

Zaključki  so obračunani v skupni 

količini.

m
1

49,00 0,00 € 0,00 €

5 Dobava materiala in izvedba tipskih 

snegolovov na vseh površinah 

kritine, po navodilih proizvajalca 

strešne kritine.

 RAL 9007 m
1

294,00 0,00 € 0,00 €

6 Izdelava, dobava in montaža strešnih 

zaključkov iz barvane pločevine 

vključno z vsemi podkonstrukcijami, 

pripravljalnimi in pomožnimi deli, 

transporti ter odri. 

25,50 €

Sleme RAL 9007 m
1

35,50 0,00 € 0,00 €

stranski zaključki RAL 9007 m
1

19,50 0,00 € 0,00 €

6. Izdelava, dobava in montaža strešnih 

horizontalnih zasilnih iztokov iz žlot, 

dimenzija iztoka 50x10 cm, vključno 

vstavek iz tesnilne folije debeline 1,8 

mm, tesnitev na tesnilno folijo 

obrobe in žlote, pločevinasta obroba 

in zunanja pločevinasta maska iztoka 

v barvi fasadne pločevinaste obloge, 

vključno z vsem pritrdilnim 

materialom in zaključki.

kom 3,00 0,00 € 0,00 €

7. Izdelava, dobava in montaža strešnih 

obrob r.š. do 80 cm ob prebojih 

strehe iz barvane pločevine, po 

navodilih proizvajalca, vključno z 

vsem pritrdilnim materialom, prenosi 

in transporti.

RAL 9007 m
1

11,00 0,00 € 0,00 €

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 18
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8. Izdelava, dobava in montaža strešnih 

obrob r.š. do 80 cm ob prebojih žlot 

iz tesnilne folije debeline 1,8 mm, po 

navodilih proizvajalca, vključno z 

vsem pritrdilnim materialom, prenosi 

in transporti.

m
1

6,00 0,00 € 0,00 €

9. Dobava in montaža strešne toplotno 

izolirane kupole, svetla prehodna 

širina 160 x 160 cm, odpiranje za 

100 stop. na plinski teleskop, 

tesnitev iz tesnilne folije debeline 1,8 

mm, po navodilih proizvajalca, 

vključno z vsem pritrdilnim 

materialom, prenosi in transporti.

m
1

6,00 0,00 € 0,00 €

10. Razna nepredvidena dela, vključno z 

materialom, prenosi in transporti.

ocena 3% kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

KROVSKO KLEPARSKA DELA     S K U P A J 0,00 €

II KLJUČAVNIČARSKA DELA

0. Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po 

popisu. Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, 

snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje 

gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in 

izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s 

strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih 

in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, 

dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Ključavničarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi 

standardi.

Material za ta dela in vgrajeno okovje morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.

Za izvršitev ključavničarskih del se uporabijo obstoječi odri na objektu.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 19
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1. Dobava materiala in izdelava jeklene 

konstrukcije

in montaža po splošnem opisu – 

upoštevati tudi vrtanje v obstoječo 

A.B. konstrukcijo in sidranje s 

sistemom "Hilti HIT HY 200" - 

navojna palica premera 20 mm; 

dolžina izvrtine cca 200 mm

skupno je 22 kom sider s po dvema 

vijakoma Profili IPE, HEA, HOP "U", 

kvadratne cevi, zatega z napenjalno 

Ø16, pločevina debeline 10 in 20 

mm.

Montaža poteka na višini cca 14 m 

na obstoječem objektu.

kg 20.200,00 0,00 € 0,00 €

2. Izdelava, dobava in montaža jeklene 

podkonstrukcije, na lastni 

podkonstrukciji, priključkov na 

nosilno jekleno konstrukcijo, 

mrežasta pohodna rešetka, nosilnost 

1.000 kg/m2, vse vroče cinkano 

vključno ves pritrdilni material, 

odranje, transporti.

• Merjenje na objektu

• Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev

• Preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti

• Ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material

• Izdelava vseh potrebnih zaključkov

• Izdelava elementov v obratu in montaža na objektu

• Vse potrebne transporte do mesta vgradnje

• Skladiščenje materiala na gradbišču

• Vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu, kot so lestve, delovni in pomožni odri, 

dvigalna tehnika (avtodvigalo) in podobno

• Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom

• Terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu

• Finalna obdelav po opisu

• Popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na objektu

• Čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo

Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno, ter iz materiala in dimenzij, 

kot je navedeno v analizi konstrukcije. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in 

po pravilih stroke.

Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izvesti z elementi in 

na način, kot je navedeno v analizi konstrukcije.

Kvaliteta jekla je S 355 J2 

Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, 

ki so v končni obdelavi vidne, vse zvare pobrusiti gladko in ravno do površine profila.

Jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji, vrsta zaščite je odvisna od načina, ki je predpisan, ter od 

zahtev projektanta, oziroma investitorja, vendar mora postopek priprave jeklene konstrukcije za AK 

zaščito upoštevati:

AKZ se izvede za barvanjem 120 μm  v barvi RAL 9007

Izvedba in sistem AKZ mora ustrezati pravilniku SIST EN 1090-2 razred izdelave EXC2,  ali ustreznemu 

DIN standardu.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 20
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217 x 462 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

183 x 462 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

3. Izdelava, dobava in montaža 

varovalne ograje iz RF cevi, sidranje 

v strešno nadvišanje, RF pritrdilni 

material, tesnjenje na pločevinasto 

obrobo Izvedba po priloženih 

shemah.

1645 x 100 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

405 x 100 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

4. Dobava in montaža demontažnih 

stopnic za dostop do strešne kupole, 

alu lestve, pocinkana pritrdila na 

robu kupole.

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

5. Razna nepredvidena dela, vključno z 

materialom, prenosi in transporti.

ocena 3% kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ 0,00 €

III MIZARSKA DELA

0.

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo 

posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.

2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi nadzor, projektant in investitor.

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. 

Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in 

pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po 

pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca 

dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise 

in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z veljavnimi standardi.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 21
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1. VRATA

tip: notranja lesena enokrilna vrata, 

prirezana vrata

vgradnja: MK konstrukcija 15 cm

obdelava krila:  laminat, polnilo 

masivno, masivni nalimki, lakirani z 

nesijočim lakom na vodni osnovi

obdelava podboja: skladno krilu

kljuka: deljen ščit, RF, cilindrična 

sistemska ključavnica

ključavnica:  ključavnica z zapiralom, 

ki je zapira z magnetom, cilindrična 

sistemska ključavnica

okovje: skrito okovje, RF izvedba

tesnenje:  dvojno vratno tesnilo, talno 

tesnilo vgrajeno v krilo s sistemo 

samodejnega spuščanja.

Posebne zahteve po zvočni 

izolativnosti vrat!

Glej sheme! 

V1 100/215 kom 7,00 0,00 € 0,00 €

V2 100/215 kom 6,00 0,00 € 0,00 €

V3 90/215 kom 1,00 0,00 € 0,00 €

2. VRATA

tip: notranja lesena enokrilna vrata, 

prirezana vrata

vgradnja: MK konstrukcija 15 cm

obdelava krila:  laminat, polnilo 

masivno, masivni nalimki, lakirani z 

nesijočim lakom na vodni osnovi

obdelava podboja: skladno krilu

kljuka: deljen ščit, RF

ključavnica:  ključavnica z zapiralom, 

ki je zapira z magnetom, WC 

ključavnica

okovje: skrito okovje, RF izvedba

tesnenje:  dvojno vratno tesnilo.

drugo:  RF prezračevalna rešetka.

Glej sheme! 

V5 85/215 kom. 3,00 0,00 € 0,00 €

Mizarski izdelki splošno:

- dobavo, transport in montažo

- zaščito izdelkov po montaži

- osnovno konstrukcijo (po potrebi slepi okvir)

- vse potrebne zaključke, špalete, pripire

- okovje, ključavnice, kljuke

Vse elemente, detajle, materiale in obdelave pred proizvodnjo potrdi projektant.

Vse mere preveriti na licu mesta.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 22
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V6 85/215 kom. 2,00 0,00 € 0,00 €

3. Izdelava in montaža predelnih sten 

WC kabin sanitarij iz samonosnih 

plošč debeline 8 mm. Tipski nosilni 

elementi, ročaji in okovje vrat vse 

RF. WC RF ključavnica. Vsa vrata 

širibe 60 cm.

Barva po izboru projektanta.

PS3 160/200, vrata 1 kom kom 1,00 0,00 € 0,00 €

PS4 160/200, vrata 1 kom kom 1,00 0,00 € 0,00 €

PS5 170/200+182/200,vrata 2kom kom 1,00 0,00 € 0,00 €

MIZARSKA DELA     S K U P A J 0,00 €

IV ALU STAVBNO POHIŠTVO - FASADA

0.

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi 

upoštevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za 

izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.

2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi nadzor, projektant in 

investitor.

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po 

popisu. Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, 

snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje 

gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in 

izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s 

strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih 

in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, 

dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Okna in vrata so iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom     

Uw = 0,8 W/ m2 K, zunanje police Alu, notranje police iz HPL laminata iz oplemenitene iverice, kar je 

vključiti v c.e.m. po pozicijskih načrtih. Odpiranje oken po pozicijskih načrtih.

Montaža po sistemu tesnenja v treh ravninah (ral montaža). 

Tipski izolativni elementi na lokacijah pragov.

Izolacija pod zunanjimi okenskimi policami.

Zgornji rob oken in balkonskih vrat prilagojen vgradnji zunanjih žaluzij.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 23
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1. OKNA

ALU profil - prekinjen toplotni most

prifili 70 m zunanji, 80mm notranji

Skupna Uw max. =0,9 W/m2K.

Zunanja ALU polica, ALU tipski 

stranskimi zaključki,

Okenske obrobe ALU barvana 

pločevina 1mm, spoji kovičeni z RF 

kovicami

Vgradnja po RAL standardu

Zunanje težke "krpan" žaluzije na 

elektromotorni pogon (vljučno dobva 

pogona, krmiljenje, stikalo, priklop na 

omrežje in montaža), zunanja ALU 

maska žaluzij stranska skrita vodila

Odpiranje enoročno, kombinirano.

Barvo prilagoditi obstoječi fasadi. 

Pred montažo dati v potrditev 

izvedbene detajle. 

Glej sheme

O1 300/200 kom 13,00 0,00 € 0,00 €

2. OKNA

ALU profil - prekinjen toplotni most

prifili 70 m zunanji, 80mm notranji

Skupna Uw max. =0,9 W/m2K.

Srednje polje ALU izoliran panel.

Zunanja ALU polica, ALU tipski 

stranskimi zaključki,

Okenske obrobe ALU barvana 

pločevina 1mm, spoji kovičeni z RF 

kovicami

Vgradnja po RAL standardu

Zunanje težke "krpan" žaluzije na 

elektromotorni pogon (vljučno dobva 

pogona, krmiljenje, stikalo, priklop na 

omrežje in montaža), zunanja ALU 

maska žaluzij stranska skrita vodila. 

Žaluzija deljena na dva dela.

Odpiranje enoročno, kombinirano.

Barvo prilagoditi obstoječi fasadi. 

Pred montažo dati v potrditev 

izvedbene detajle. 

Glej sheme

O2 300/200 kom 1,00 0,00 € 0,00 €

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 24
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3. OKNA

ALU profil - prekinjen toplotni most

prifili 70 m zunanji, 80mm notranji

Skupna Uw max. =0,9 W/m2K.

Srednje polje ALU izoliran panel.

Zunanja ALU polica, ALU tipski 

stranskimi zaključki,

Okenske obrobe ALU barvana 

pločevina 1mm, spoji kovičeni z RF 

kovicami

Vgradnja po RAL standardu

Odpiranje enoročno, kombinirano.

Barvo prilagoditi obstoječi fasadi. 

Pred montažo dati v potrditev 

izvedbene detajle. 

Glej sheme

O3 100/100 kom 1,00 0,00 € 0,00 €

4. VRATA

ALU požarnoodporna notranja vrata

Dvokrilno odpiranje

Polnilo ognjeodporno steklo

Antipanik okovje, samozapiralo, 

zunanja klasična kljuka, deljen ščit, 

vse RF, cilindrična sistemska 

ključavnica.

PV1 200/210 kom 1,00 0,00 € 0,00 €

5. VENTILIRANA FASADA

Izdelava, dobava in montaža 

ventilirane fasade iz ALU barvane 

pločevine debeline minimalni 1mm. 

Obešanje po sistemu bajonetnega 

sistema na podkonstrukcijo iz 

barvanega ALU profila, prečna vodila 

z oblogo, ki preprečuje drsenje in 

škripanje, pritditev na osnovno 

konstrukcijo z RF sidri in RF vijačnim 

materialom. Vključno pritrditev 

toplotne izolacije iz kaširane kamene 

ali steklene volne, pritjevanje fizično 

z nerjavečim materilom, debelina 

izolacije 12 cm. Vključno okenske 

obrobe! Skupna debelina 

konstrukcije od zidu do zunanjega 

roba 17 cm. Barvo prilagoditi 

obstoječi fasadi. Predhodno dati v 

potrditev izvedbene detajle. Glej 

projekt fasad.

površina v pogledu na faasado m
2

270,00 0,00 € 0,00 €

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 25
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7. Izdelava, dobava in montaža 

venčnega zaključka fasade iz ALU 

barvane pločevine debeline 1mm, 

spajane po dolžini s tipskih H 

profilom, podkonstrukcija in pritrdilni 

material RF, razvita površina 

venčnega zaključka 60 cm. Izvesti 

naklon proti notranjosti objekta. 

Barva prilagojena fasadi in 

obstoječemu objektu.

m
1

80,00 0,00 € 0,00 €

ALU STAVBNO POHIŠTVO - FASADA    S K U P A J 0,00 €

V MAVČNO KARTONSKA DELA

0.

1. Dobava in montaža sten debeline 15 

cm iz mavčno kartonskih gradbenih 

plošč, dvojno pokrivanje, dvojna 

zamaknjena kovinska pocinkana 

podkonstrukcijo, toplotno in zvočno 

izolacijo in pritrdilnim materialom. 

Vključno bandažiranje in kitanje 

stikov. Priprava nosilnega ogrodja za 

vrata, fiksna notranja okna in 

sanitarne elemente. Posebno 

pozornost posvetiti zvočni 

izolativnosti! Vratne odprtine pri 

površinah niso odštete!

stene 15 cm m
2

334,00 0,00 € 0,00 €

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. 

Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in 

pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po 

pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca 

dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise 

in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

 Pri izvajanju montažnih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in 

parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandažiran 

v skladu spravili stroke: pred polaganjem mrežice in po polaganju mrežice. Prehodi med vrstami materiala morajo biti 

ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno.

2. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s 

predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca.

3. Stiki stene s sosednjimi gradbenimi elementi: V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom 

s steno, stropom in tlemi v skladu s standardom B 3356-6.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 26
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stene 15 cm vodoodporne m
2

121,00 0,00 € 0,00 €

zapiranje instalacij 15 cm m
2

10,00 0,00 € 0,00 €

revizijske odprtine 50/50 cm kom 5,00 0,00 € 0,00 €

2. Dobava in montaža  spuščenega 

rastrskega stropa rastra 60 x 60 cm, 

na lastni podkonstrukciji, poglobljena 

konstrukcija širine 24 mm, zvočno 

dušenje 36dB, lastna teža ne manj 

kor 5,0 kg/m2. Polaganje po projektu 

(iz sredine). V sodelovanju z 

izvajalcem strojnih in elekro inštalacij 

izvedba izrezov in prebojev. Izvesti 

polaganje toplotne negorljive izolacije 

debeline 10 cm na končan strop z 

zaščito pred drobljenjem izolacije v 

prostor. Označiti polja, ki so 

namenjena odpiranju in reviziji!

m
2

371,00 0,00 € 0,00 €

3. Dobava in vgradnja podkonstrukcije 

za sanitarno opremo in drugo 

inštalatersko opremo.

umivalnik kom 15,00 0,00 € 0,00 €

wc kom 5,00 0,00 € 0,00 €

pisoar kom 1,00 0,00 € 0,00 €

trokadero kom 1,00 0,00 € 0,00 €

hidrant kom 1,00 0,00 € 0,00 €

4. Razna nepredvidena dela, vključno z 

materialom, prenosi in transporti.

ocena 3% kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

MAVČNO KARTONSKA DELA  S K U P A J 0,00 €

VI TLAKARSKA DELA

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 27
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0.

1. Dobava in montaža dvojnega poda, 

ki je sestavljen iz galvansko 

zaščitenih jeklenih nosilnih 

stebričkov pritjenimi v AB ploščo z 

možnostjo regulacije višine, 

nosilnosti do 20 kN, pokrivne plošče 

leplene iz kalcijevega sulfata 

ojačanega z mikro vlakni, spoji med 

ploščami nazobljeni za medsebojno 

povezavo. Izvedba konstrukcije po 

končani izvedbi instalacij. Produkt 

kot na primer Mero  Hollow Flor 

Combi T ali podoben izdelek enakih 

ali boljših zgoraj navedenih 

karakteristik.

skupna višina 33 cm m
2

338,50 0,00 € 0,00 €

revizijske odprtine kom 11,00 0,00 € 0,00 €

2. Dobava in polaganje PVC tlaka v roli 

na prej položeni dvojni tlak, lepljeno 

na podlago, debelina 2mm, 

objeodpornost Bfl - S1, protizdrsnost 

R1. Produkt kot na primer Itec 

Concept Ultimate v barvi in teksturi 

Pinnacles 690 ali podoben enakih ali 

boljših zgoraj navedenih 

karakteristik. Vključno izvedba 

stenskih zaoblic primernih za 

zdravstvene prostore.

tlak m
2

354,00 0,00 € 0,00 €

zaoblice m
1

256,00 0,00 € 0,00 €

TLAKARSKA DELA     S K U P A J 0,00 €

Pri izvajanju tlakarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi 

upoštevati:

1. Pred polaganjem talnih oblog je potrebno predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela.

2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja, določi 

lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog.

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. 

Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in 

pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po 

pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca 

dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise 

in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Tlakarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi pogoji za polaganje 

določenih tlakov.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 28
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VII KERAMIČARSKA DELA

0.

1. Dobava in polaganje talne keramike 

(vrednost nad 30€, tip po izboru 

projektanta oz. investitorja), dim 

30/60 in 30/30 cm, polaganje po 

predloženem principu. Fugiranje z 

vodoodbojno fugirno maso, v 

prostorih s talnim sifonom v padcu 

proti sifonu, vključno z vsemi 

pomožnimi deli ter transporti.

Talna tipska zakrožnica (vgradna 

letev) r=1.5 cm. Pred polaganjem 

tlak obdelati z dvokomponentno vodo 

tesnilno maso.

tlak m
2

18,40 0,00 € 0,00 €

vgrajene zaoblice m
1

33,00 0,00 € 0,00 €

Uporabiti je samo kvalitetne materiale, ki odgovarjajo veljavnim predpisom in navedeni kvaliteti v popisu del.

Vgrajene keramične ploščice morajo biti ravne, enakomerne velikosti in brez napak. Ob zaključkih oblog je uporabiti 

enorobne oziroma dvorobne ploščice.

Pri vseh oblogah s keramičnimi ploščicami je posvetiti vso pozornost enakomernim barvnim odtenkom, pravilnemu 

stičenju, ravnosti obloženih površin ter zalivanju s cementno malto odnosno lepljenju z lepilom.

Izvajalec je dolžan pred začetkom del na objektu preveriti pravilnost podloge, mere in količine.

Barvo in kvaliteto ploščic določi odgovorni projektant objekta v kolikor ista ni navedena pod posamezno postavko 

popisa del.

Pri izvajanju keramičarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno 

tudi upoštevati:

1. Pred polaganjem keramike na stene je potrebno predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; 

pregledati vertikalnost sten. 

2. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno 

maso je potrebno preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne 

poškoduje.

3. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami .

4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.

5. Vzorec keramike pisno potrdi investitor, projektant in nadzor.

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. 

Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in 

pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po 

pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca 

dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise 

in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Keramičarska dela morajo biti izvršna po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta dela. 

Vgrajeni materiali morajo prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 29
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2. Dobava in polaganje stenske 

keramike  (vrednost nad 30€), 

izrazito podolgovate oblike, tip po 

izboru projektanta oz. investitorja, 

ratificirana (ostroroba), polaganje 

horizontalno, vzporedno. Fugiranje z 

vodoodbojno fugirno maso, vključno 

z vsemi pomožnimi deli ter transporti.

Stenske zakrožne letve (PVC) na 

vseh izbočenih robovih in 

horizontalnih in vertikalnih zaključkih, 

trajno elastični kit na vbočenih 

vogalih.

višina polaganja 200 cm m² 97,00 0,00 € 0,00 €

KERAMIČARSKA DELA     S K U P A J 0,00 €

VIII SLIKOPLESKARSKA DELA

0.

1. Dobava in izvedba slikanja ometanih 

sten  in MK sten; gletovanje,  

barvanje 2x z lateks barvami (po 

potrebi vključene korekture), vključno 

vse faze dela, zaščita prostorov, 

transporti, pripravljalna in pomožna 

dela ter potrebni odri. 

  m
2

890,00 0,00 € 0,00 €

Pri izvajanju slikopleskarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je 

potrebno tudi upoštevati:

1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem 

popisu (glej tesarska dela) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za 

enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.

2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.

3. Pred pričetkom je potrebno predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od 

emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora 

biti zajeto v E.M. posamezne postavke.

4. V ceni je potrebno upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: 

bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. 

Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in 

pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po 

pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca 

dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise 

in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Vsa slikarska in pleskarska dela morajo biti izvršena kvalitetno, strokovno pravilno po veljavnih tehničnih predpisih in 

v soglasju s standardi.

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 30
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2. Razna nepredvidena dela, popravila, 

vključno z materialom, prenosi in 

transporti.

ocena 3% kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

SLIKOPLESKARSKA DELA     S K U P A J 0,00 €

IX KAMNOSEŠKA DELA

0.

1. Izdelava, dobava in montaža 

notranjih kamnitih polic iz marmorja v 

sivih tonih debeline 3 cm, zaobljen 

zgornji rob, vključno montaža in 

robno kitanje z brezkislinskim 

silikonskim kitom.

polica 300 x 22 cm. kom 14,00 0,00 € 0,00 €

polica 100 x 22 cm. kom 1,00 0,00 € 0,00 €

KAMNOSEŠKA  DELA     S K U P A J 0,00 €

D OKOLJE

0.

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po 

popisu. Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, 

snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje 

gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in 

izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s 

strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih 

in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, 

dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. 

Ponudba mora  vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in 

pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je  izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po 

pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odgovoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca 

dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.

Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise 

in razpisne pogoje in da nima pripomb. 

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 31
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1. Popravilo zelenic po končanih delih z 

nasipom novega humusa, zatravite z 

enojnim sajenjem trave in dvojno 

košnjo.

ocena m
2

90,00 0,00 € 0,00 €

2. Čiščenje okolice objekta po končani 

gradnji, vključno odvoz vseh 

odpadkov.

ocena m
3

250,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Datum:

Podpis in

žig ponudnika: Stran 32


