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0.2/ Kazalo vsebine vodilne mape
0.1/ Naslovna stran

0.2/ Kazalo vsebine vodilne mape

0.3/ Splošni podatki o objektu in soglasjih

0.4/ Podatki o izdelovalcih projekta
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0.3/ Splošni podatki o objektu in soglasjih

zahtevnost objekta enostavni objekt

klasifikacija celotnega objekta /

navedba prostorskega akta Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških Parcel:
Občinski prostorski načrt občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 48/12, 
58,13,1/14,76/14 in 38/16).

lokacija cerkniško jezero

seznam zemljišč z nameravano

gradnjo

1236/1, 2896/1, 2892, 2922/7, 2922/35, 2922/36, 3264/1917, 3264/2078,
3264/2077, 3264/2069, 3264/2068, 3264/2067, 3264/2064, 3264/2062 
k.o. 1678 otok ii,
2158/6, k.o. 1677 dolenja vas.

seznam zemljišč, Preko katerih

potekajo priklj. na gospodarsko

javno infrastrukturo

/

seznam zemljišč, Preko katerih

Poteka Priključek na javno cesto

/

navedba soglasij

in soglasij za Priključitev
soglasja v območjih varovalnih Pasov cesta:

Občina Cerknica
Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica

elektrika:
Elektro Ljubljana d.d.
Slovanska cesta 58
1000 Ljubljana

vodovod:
JP Komunala Cerknica d.o.o.
Notranjska cesta 44
1380 Cerknica

soglasja v varovanih območjih naravna vrednota:
Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana

varstvo voda:
Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c
1000 Ljubljana

kulturna dediščina:
Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Ljubljana
Tržaška cesta 4
1000 Ljubljana

gozd:
Zavod za gozdove Slovenija
OE Postojna
Vojkova 9
6230 Postojna

soglasje po 150. členu OPN:
Občina Cerknica
služba za prostor
Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica

soglasja za Priključitev /
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0.4/ PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKA

vodilna maPa: vodja projekta Martin Petrič, univ. dipl. oblikovalec 

načrt arhitekture: avtor Portal itn d.o.o.
Unec 6
1381 Rakek
t: 031 418 626, 
martin.petric@gmail.com

avtor arhitekture:

v sodelovanju z:

Martin Petrič, univ. dipl. oblikovalec 

Damijan Gašparič u.d.i.a.
Delavnica d.o.o.
Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika
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1/Tehnično poročilo

1/1 uvod
Investitor načrtuje ureditev preusmerjevalne učne poti na obrobju 
Cerkniškega Jezera, ki bo potekata od Dolenjega Jezera do Otoka, po 
obstoječih cestah, kolovozih in gozdnih poteh. Pot povezuje 10 točk za 
interpretacijo narave. 

To so različne prostorske ureditve in objekti,namenjeni opazovanju 
in proučevanju naravnega okolja ter usmerjenemu in urejenemu 
turističnemu obisku skupin obiskovalcev. Na ta način se regulira 
poti obiskovalcev in tako tudi odpravlja grožnja zahajanja le-teh na 
najobčutljivejše predele Cerkniškega jezera. Predvidena je umestitev 
usmerjevalno-interpretacijskih elementov in učilnic na prostem.

Ker so elementi oz. ureditve umeščeni v občutljivo okolje, tako v smislu
naravne kot tudi kulturne krajine, njihova oblikovna zasnova temelji na
sonaravnih oblikah in čim manjšem vizualnem vplivu na naravno okolje.
Vse ureditve so zasnovane kot sistem različnih elementov enovitega
izgleda, ki temelji na osnovnem gradniku. Osnovni gradnik predstavlja
nekoliko nagnjen lesen steber kvadratnega preseka, ki se nato poljubno
združuje oz. preoblikuje. Zasnova črpa iz likovnosti gozdnega ambienta
v katerega se objekti vpenjajo tako v oblikovnem kot tudi materialnem
smislu.



Dolenje Jezero

Otok

Gorenje Jezero

Učni poti Drvošec in Koščeva pot

Povezovalne obstoječe poti v NRP

Ponton

Objekt, ki je predmet načr ta

LEGENDA

Opazovalnica

Ureditev interpretacije narave

Usmerjevalni element na učni poti

Usmerjevalni elementi do učnih poti

Učni poti Drvošec in Koščeva pot

Povezovalne obstoječe poti v NRP

Ponton

Objekt, ki je predmet načr ta

LEGENDA

Opazovalnica

Ureditev interpretacije narave

Usmerjevalni element na učni poti

Usmerjevalni elementi do učnih poti
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1/2 Popis materiala 
in ocena stroškov
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PROJEKTANTSKI PREDRAČUN GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

Investitor Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica

Objekt: NRP usmerjevalna infrastruktura
Usmerjevalno interprecijski elementi

Za gradnjo: nova gradnja

Faza popisa: PZI

Projektant: Portal itn inženiring in trgovina d.o.o.
Unec 6, 1381 Rakek

Vodja projekta: Martin Petrič, univ.dipl. Oblikovalec

Datum: september 2018

OPOMBA : 
Ocena stroškov je projektantska - informativna.
Točno ceno bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev.
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UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski 
predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovor-
nim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načr-
tovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje novo-
gradnje. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta 
in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe 
upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI). V primeru 
tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti 
projektanta pred oddajo ponudbe, ponudnik je dolžan kontrolirati in 
dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih 
del, razen v primeru naročila s strani naročnika.V sledečem popisu 
morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče 
pripombe:  

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti 
in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki 
veljajo pri izvajanju navedenih del. 

2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do za-
časnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna 
dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v 
posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira 
na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje 
posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih 
deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse 
stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu 
so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrah-
ljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto 
je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje 
materiala.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in 
predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno 
zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav 
o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev 
teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.  
Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi 
začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni 
pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter 
ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elabora-
tov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdeloval-
cev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom 
del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, 
načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt 
strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za 
predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati 
investitorju ali nadzorni službi. 
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa 
pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni 
postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v 
posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne verti-
kalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele 
ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in 
opreme na delovišče. 

7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpi-
sov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normati-
vov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih 
količin! 

8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom 
so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: “ali 
enakovredno” za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja 
druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da 
izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posa-
mezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme 
ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant 
arhitekture! Kjer je navedba OPCIJA PONUDBE mora izvajalec 
ponuditi ceno za varianto izvedbe.

9. Poleg navedenega mora biti v enotnih cenah posameznih postavk 
upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na 
gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi 
gradbišča, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo 
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvali-
tete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa 
atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih 
ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne 
tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh 
v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za 
obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih pred-
videnih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede 
zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja 
terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.

- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in 
izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu, koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri 
delu

 -vse prenose in transporte do mesta vgradnje
 -projekt organizacije gradbišča
 -vse stroške za deponiranje ruševin in ostalega odpadnega mate-
riala   na javnih deponijah 
 -vse stroške za porabo električne energije, porabo vode, telefon-
skega priključka ter 
  nastale stroške za začasne priklope
 -vse lahke pomične odre za delo na višini do 300 cm, za izvedbo 
tako gradbenih in
  obrtniških, kot instalaterskih del
 - sanitarne objekte za delavce in vodstvo gradbišča
 - gradbiščne kontejnerje za delavce in vodstvo gradbišča
 - strošek fizičnega varovanja gradbišča
 - izvajalec mora zagotoviti periodično fotografiranje stanja na 
gradbišču
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celo-
ten popis.
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Objekt: STANOVANJSKI OBJEKT
POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 ZIDARSKA DELA

1

i01

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 4.00 0.00 € 0.00 €

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

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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Objekt: STANOVANJSKI OBJEKT
POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 ZIDARSKA DELA

2

Gradbena dela

3 m2 3.00 0.00 € 0.00 €

4 m3 1.00 0.00 € 0.00 €

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

5 m3 0.10 0.00 € 0.00 €

6 m3 0.35 0.00 € 0.00 €

7 m3 0.20 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 9.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 1.40 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10 kom 15.00 0.00 € 0.00 €

11 kom 1.00 0.00 € 0.00 €

Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje 
novega objekta. Ves odvečni material izvoziti na deponijo 
na gradbišču. Čiščenje po koncu del in renaturacija 
gradbišča.

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
Jeklena armaturna palica po DIN 488-2/DIN 488-1,  
fi20mm dolžina 1m
Izdelava montaža in dobava makete z laserskim 
graviranjem In varjenjem 1cm plošče nerjaveče po DIN EN 
10088-2, EN 10259, detajlna navodila določi projektant ob 
izdelavi delavniških risb
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Objekt: STANOVANJSKI OBJEKT
POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 ZIDARSKA DELA

3

Ostalo

12 Vodovodni priključek

Priloga1 popis del in materialov strojne instalacije kom 1.00 0.00 € 0.00 €
pipa v obliki javnega pitnika kom 1.00 0.00 € 0.00 €

13 Table

m2 0.82 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 11.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

14 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
1x tabla 40x20cm, 
1x tabla 40x20cm paralelogram, 
1x tabla 40x100cm, prisekan desni rob, 
1x tabla 40x40cm paralelogram, 
1x tabla 40x64cm trapezoid
6x dibond 20x20

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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I02

Page 10

i02

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin pilotiranja kom 4.00 0.00 € 0.00 €

Gradbena dela

3 Pilotiranje debelostenskih brezšivnih hladno cinkanih jeklenih cevi fi 114.3x5 po EN10210-1/2 EN10297-1 z dobavo materiala 
Čiščenje po koncu del in renaturacija gradbišča. kom 4.00 0.00 € 0.00 €

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

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

4 m3 0.16 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

5 kom 4.00 0.00 € 0.00 €

Ostalo

6 Table

m2 1.36 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 36.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

7 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Mehanizem iz nerjavečega jekla z drsnimi pušami z 
dobavo in montažo v lesene elemente

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
32x tabla 20x20cm, 
4x dibond 20x20

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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i03 in i04

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 4.00 0.00 € 0.00 €

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

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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Gradbena dela

3 m2 5.00 0.00 € 0.00 €

4 m3 1.00 0.00 € 0.00 €

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

5 m3 0.10 0.00 € 0.00 €

6 m3 0.30 0.00 € 0.00 €

7 m3 0.20 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 9.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 1.40 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10 kom 18.00 0.00 € 0.00 €

Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje 
novega objekta. Ves odvečni material izvoziti na deponijo 
na gradbišču. Čiščenje po koncu del in renaturacija 
gradbišča.

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
Jeklena armaturna palica po DIN 488-2/DIN 488-1,  
fi20mm dolžina 1m
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Ostalo

11

Element sestoji iz:

kom 2.00 0.00 € 0.00 €

Izdelava fotografij in odkup avtorskih pravic za fotografije
kom 2.00 0.00 € 0.00 €

12 Table

m2 0.22 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 18.00 0.00 € 0.00 €

13 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Stereoskop
Izdelava, dobava in montaža elementa za interpretacijo 
narave - .

- lesenega ali Alu / inox / pvc ohišja stereoskopa, ki je 
vstavljen v steber, okvirnih dimenzij 150 x 100 x 150 mm.
na sprednji strani vgrajeni stekleni leči z ustrezno optiko
na zadnji strani vgrajeno mlečno steklo za vir svetlobe
v notranjosti pritrjen nosilec dveh stereo fotografij.

Izdelava in montaža tabel iz 3mm dibond ali podobnega 
materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo možno 
garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo
4x tabla 20x20cm
2x tabla 40x20 cm
12x dibond 20x20

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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Objekt: STANOVANJSKI OBJEKT
POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 ZIDARSKA DELA

15

i05

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 4.00 0.00 € 0.00 €

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

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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Objekt: STANOVANJSKI OBJEKT
POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 ZIDARSKA DELA

16

Gradbena dela

3

Čiščenje po koncu del in renaturacija gradbišča. m2 5.00 0.00 € 0.00 €

4

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm. m3 4.00 0.00 € 0.00 €

5 m3 1.00 0.00 € 0.00 €

6 m3 3.00 0.00 € 0.00 €

7 m3 8.00 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 18.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 2.00 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10

Jeklen X profil dimenzije 16x16x1 cm dolžine 1m kom 18.00 0.00 € 0.00 €

Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje 
novega objekta. Ves odvečni material izvoziti na deponijo 
na gradbišču.

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
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Objekt: STANOVANJSKI OBJEKT
POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 ZIDARSKA DELA

17

Ostalo

11 Table

m2 2.24 0.00 € 0.00 €

Nevidna montaža na les kom 5.00 0.00 € 0.00 €
Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

12 Ilustracija

kom 18.00 0.00 € 0.00 €

13 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
17x tabla 40x20cm
1x tabla 80x20cm 
18x dibond 20x20cm

Za izvedbo projekta je potreben odkup avtorskih pravic 
ilustracij

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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i06

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 4.00 0.00 € 0.00 €

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

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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Gradbena dela

3 m2 3.00 0.00 € 0.00 €

4 m3 1.00 0.00 € 0.00 €

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

5 m3 0.10 0.00 € 0.00 €

6 m3 0.25 0.00 € 0.00 €

7 m3 3.00 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 6.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 0.90 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10 kom 6.00 0.00 € 0.00 €

11 kom 1.00 0.00 € 0.00 €

Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje 
novega objekta. Ves odvečni material izvoziti na deponijo 
na gradbišču. Čiščenje po koncu del in renaturacija 
gradbišča.

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
Jeklena armaturna palica po DIN 488-2/DIN 488-1,  
fi20mm dolžina 1m
Izdelava montaža in dobava dveh kontur krivljenih cevi iz 
nerjavečega jekla privarjenih na kovinsko temeljno 
ploščo ali podobno, detajl temeljenja se uskladi s 
projektantom ob delavniških skicah
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Ostalo

12 Skulptura

kos 1.00 0.00 € 0.00 €

13 Table

m2 0.20 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 3.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

14 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Skulptura ležečega  medvedjega mladiča, izdelana v 
naravni velikosti, uporabi se masiven hrastov les, 
zaščiten z impregnacijskim sredstvom na osnovi 
bakrovih pripravkov (npr. Silvanolin). 

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
1x tabla 20x20cm, 
2x tabla 40x20cm

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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i07

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 4.00 0.00 € 0.00 €

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

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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Gradbena dela

3 m2 3.00 0.00 € 0.00 €

4 m3 1.00 0.00 € 0.00 €

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

5 m3 0.10 0.00 € 0.00 €

6 m3 0.15 0.00 € 0.00 €

7 m3 0.20 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 3.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 0.80 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10 kom 9.00 0.00 € 0.00 €

11 kom 7.00 0.00 € 0.00 €

Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje 
novega objekta. Ves odvečni material izvoziti na deponijo 
na gradbišču. Čiščenje po koncu del in renaturacija 
gradbišča.

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
Jeklena armaturna palica po DIN 488-2/DIN 488-1,  
fi20mm dolžina 1m
Izdelava montaža in dobava prečk v lestveni del, iz 
debelostenske nerjaveče jeklene cevi fi 40mm, zavarjena 
na koncih in rob obrušen na radij min. 4mm. Cev dolžine 
80 cm, v  razmakih 30 cm. 
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Ostalo

12 Table

m2 0.44 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 7.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

13 Ilustracija

kom 1.00 0.00 € 0.00 €

14 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
1x tabla 40x20cm, 
1x tabla 80x20cm
5x dibond 20x20

Za izvedbo projekta je potreben odkup avtorskih pravic 
ilustracij

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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i08

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 2.00 0.00 € 0.00 €

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

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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Gradbena dela

3 m2 2.00 0.00 € 0.00 €

4 m3 1.00 0.00 € 0.00 €

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

5 m3 0.10 0.00 € 0.00 €

6 m3 0.15 0.00 € 0.00 €

7 m3 0.50 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 3.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 0.40 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10 kom 15.00 0.00 € 0.00 €

Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje 
novega objekta. Ves odvečni material izvoziti na deponijo 
na gradbišču. Čiščenje po koncu del in renaturacija 
gradbišča.

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
Jeklena armaturna palica po DIN 488-2/DIN 488-1,  
fi20mm dolžina 1m
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Ostalo

11 Skulptura

kos 1.00 0.00 € 0.00 €

12 Table

m2 0.82 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 9.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

13 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Skulptura ležečega  odraslega volka, izdelana v naravni 
velikosti, uporabi se masiven hrastov les, zaščiten z 
impregnacijskim sredstvom na osnovi bakrovih 
pripravkov (npr. Silvanolin). 

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
2x tabla 20x20cm, 
1x tabla 40x20cm
6x dibond 20x20

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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i09 in i10

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 2.00 0.00 € 0.00 €

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

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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Gradbena dela

3 m2 2.00 0.00 € 0.00 €

4 m3 0.50 0.00 € 0.00 €

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

5 m3 0.10 0.00 € 0.00 €

6 m3 0.32 0.00 € 0.00 €

7 m3 0.20 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 2.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 0.40 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10

Jeklen X profil dimenzije 16x16x1 cm dolžine 1m kom 2.00 0.00 € 0.00 €

Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje 
novega objekta. Ves odvečni material izvoziti na deponijo 
na gradbišču. Čiščenje po koncu del in renaturacija 
gradbišča.

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin. 

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.



36

I09INI10

Page 29

Ostalo

11 Skulpture

kos 3.00 0.00 € 0.00 €

12 Table

m2 0.82 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 11.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

13 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Skulpture polha, kozače in detla izdelane v naravni 
velikosti, uporabi se masiven hrastov les, zaščiten z 
impregnacijskim sredstvom na osnovi bakrovih 
pripravkov (npr. Silvanolin). 

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
2x tabla 40x20cm paralelogram, 
1x tabla 80x20cm paralelogram, 
6x dibond 20x20

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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Ostala infrastruktura

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

-Opazovalnica nad Levišči

1 Table

m2 0.72 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 14.00 0.00 € 0.00 €
Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

2 Ilustracija

kom 5.00 0.00 € 0.00 €

-Ponton Rešeto

3 Table

m2 1.75 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 15.00 0.00 € 0.00 €
Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

4 Ilustracija

kom 7.00 0.00 € 0.00 €

-Ostalo po interpretacijskih točkah

5 Zvočila za potrebe pravljične učne poti kpl 10.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
12x tabla 20x20cm, 
1x tabla 40x20cm paralelogram, 
1x tabla 40x80cm paralelogram

Za izvedbo projekta je potreben odkup avtorskih pravic 
ilustracij

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 2mm nerjaveče 
pločevine, z lasersko gravuro risb, vdelane v površino 
letev na pomolu. Potrebna je uskladitev izvajalca s 
projektantom in oblikovalcem ob delavniških načrtih.
15x tabla 15x75cm 
4x tabla 15x30cm

Za izvedbo projekta je potreben odkup avtorskih pravic 
ilustracij
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Investitor: Notranjski regijski park

Tabor 42, 1380 Cerknica

Objekt: Nrp usmerjevalna infrastruktura

USMERJEVALNO INTERPRETACIJSKI ELEMENTI

Za gradnjo: nova gradnja

REKAPITULACIJA 

USMERJEVALNO INTERPRETACIJSKI ELEMENTI

i01 0.00 €
i02 0.00 €

i03 in i04 0.00 €
i05 0.00 €
i06 0.00 €
i07 0.00 €
i08 0.00 €

i09 in i10 0.00 €
Ostala infrastruktura 0.00 €

SKUPAJ z DDV 0.00 €



1 PRIKLJUČEK VODOMET Enota Količina Cena na enoto Skupaj

1.1 PE 100 cev z dodatkom za obrez; DN 15 (d 20 x 2,0 mm); PN16,0 m 12

1.2 Dobava in polaganje opozorilnega traku m 12

1.3
m 12

1.4 Gumi tesnilo za zaščitno cev kos 2

1.5 Ventil z izpustno pipico NO 20 kos 1

1.6 Ventil brez izpustne pipice NO 15 kos 1

1.7 Konzola za vpetje s pripadajočimi holandci kos 1

1.8 Spojka ravna DN20/15 kos 2

1.9 T- kos DN20/20 kos 2

1.10
m 12

1.11
% 5  

PRIKLJUČEK VODOMET EUR 0.00 EUR

Dobava in polaganje polietilenske zaščitne cevi PE 80; dn50x2,4; PN 

6

Zakoličba osi vodovoda, postavitev profilov, posnetek in vris 

vodovoda v kataster komunalnih vodov

Pripravljalna dela, zarisovanje tras, tlačni preizkus na 12 bar, 

dezinfekcija, regulacija armatur in zaključna dela 

-Priloga 1 - popis vodovodnega priključka



2 GRADBENA DELA Enota Količina Cena na enoto Skupaj

2.3
kom 1

2.5
kom 1

2.6
2.5

2.7 Ročni izkop – korigirane strojnega izkopa 0.2

2.8 Planiranje dna jarka v ravnini in vzdolžnih naklonih 0.1

2.9
kom 1

2.10
kom 1

2.11
0.2

2.12
kom 1

2.13 Polaganje, raznašanje, spuščanje opreme v jarek kom 1

2.15 Dobava in polaganje signalnega traku kom 1

2.16 Tlačni preizkus ter dezinfekcija kom 1

SKUPAJ GRADBENA DELA EUR

Priprava gradbišča, ureditev platoja ter vzpostavitev stanja po 

opravljenem delu

Zakoličenje obstoječih komunalnih vodov ter nadzor prizadetih 

komunalnih organizacij

Strojni izkop jarka do globine 1,5 m in dolžine 12 m, z izdelavo 

poševnih stranic in odstranitev izkopanega materiala
m3

m3

m3

Dobava in izdelava posteljice iz 2x sejanega peska kompletno s 

prevozom, polaganjem cevi in planiranjem

Zasip jarka s preostalim materialom s premetom in komprimiranjem 

v sloju po 20 cm ter končno strojno komprimiranje po opisu v uvodu

Odvoz preostalega materiala na deponijo z nakladanjem in 

razkladanjem – do 5 km
m3

Nepredvidena dela, zavarovanje pri križanju fekalnih vodov 

električnih kablov, popravila ograj itd. 7% od gradbenih del
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2/1 Risbe
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I01 
- vstopna točka 
- Dolenje jezero
Na parceli št. 2158/6 K.O. 1677 Dolenja vas.

Usmerjevalno-označevalni element je sestavljen iz 
dveh struktur, iz tramov(20x20cm)lepljenega macesna 
zaščitenega s fungicidi in insekticidi. Dimenzije talne makete 
so 275x 200 x 55cm, dimenzije totema so 134 x 80 x 267cm,  
oba sta temeljena s hladno cinkanimi jeklenimi  armaturnimi 
palicami fi 20mm, mokro montiranimi v betonski temelj . 
Reliefni del makete je lasersko izrezan in varjen iz plošč 
nerjavečega jekla debeline 1cm, na vzhodni rob makete je 
pozicioniran javni pitnik/fontana na gumb, zato je potreben 
vodovodni priključek. Obe konstrukciji sta opremljeni s 
tablami izdelanimi iz dibond plošče digitalno tiskano folijo 
zaščiteno z uv lamilacijo, z nevidnim pritrjevanjem. Vsak 
vertikalni tram posebej je na vrhu zaščiten z nepotiskano 
streho iz enakega dibond materiala.



objekt /
NRP usmerjevalno interpretacijske točke
investitor /
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica

avtor /
Martin Petrič univ. dipl. oblikovalec
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I01 - vstopna točka 
- Dolenje jezero / lokacija

risba/ i01 lokacija

merilo/ 1:180

št. Projekta /  037/2017-9

datum / september 2018

© portal itn d.o.o.

1 : 180

10.10.2018 17:00

Podatki so informativni, za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove. 1 / 1

gis.iobcina.si

Občina Cerknica gis.iobcina.si
(vir. iObčina)

Dolenje Jezero

Otok

Gorenje Jezero

Učni poti Drvošec in Koščeva pot

Povezovalne obstoječe poti v NRP

Ponton

Objekt, ki je predmet načr ta

LEGENDA

Opazovalnica

Ureditev interpretacije narave

Usmerjevalni element na učni poti

Usmerjevalni elementi do učnih poti



objekt /
NRP usmerjevalno interpretacijske točke
investitor /
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica

avtor /
Martin Petrič univ. dipl. oblikovalec
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1 : 180

10.10.2018 17:00

Podatki so informativni, za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove. 1 / 1

gis.iobcina.si

Občina Cerknica gis.iobcina.si
I01 - vstopna točka 
- Dolenje jezero / prikaz

risba/ i01 prikaz - sever

merilo/ -

št. Projekta /  037/2017-9

datum / september 2018

© portal itn d.o.o.



objekt /
NRP usmerjevalno interpretacijske točke
investitor /
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica

avtor /
Martin Petrič univ. dipl. oblikovalec
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risba/ i01 - tloris

merilo/ 1:30

št. Projekta /  037/2017-9

datum / september 2018

© portal itn d.o.o.

I01 - vstopna točka 
- Dolenje jezero / tloris
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objekt /
NRP usmerjevalno interpretacijske točke
investitor /
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica

avtor /
Martin Petrič univ. dipl. oblikovalec
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I02
- sestavljanka letni časi 
- Ponton Rešeto
Na parceli št. 2892 K.O. 1678 Otok II.

Usmerjevalno-označevalni element je sestavljen z štirih 
enakih struktur, vsaka ima 4 kocke(20x20x20cm) lepljenega 
macesna zaščitenega s fungicidi in insekticidi, na pocinkanih 
jeklenih cevnih pilotih z razmikom 2m. Dimenzije totema 
so 20 x 20 x 168-210cm, skupna dolžina serije totemov 
je 6m. Vsi so opremljeni z tablami izdelanimi iz dibond 
plošče z digitalno tiskano folijo zaščiteno z uv lamilacijo, 
z nevidnim pritrjevanjem. Na nosilni pilot je pritrjen 
enostaven mehanizem, sestavljen iz nerjaveče palice z 
dvema prirobnicama,  ter s po dvema drsnima pušama, ki sta 
sestavni del vsake posamične lesene vrtljive kocke. 
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I03 in I04
- Slivnica in Javorniki 
- Na nasipu
Na parceli št. 2158/6 K.O. 1677 Dolenja vas.

Usmerjevalno-označevalni element je sestavljen iz 
dveh struktur, iz tramov(20x20cm) lepljenega macesna 
zaščitenega s fungicidi in insekticidi. Obe strukturi totema 
sta dimenzij 134 x 80 x 267cm z razmakom 240cm, skupna 
dolžina konstrukcije je 4m. Obe sta temeljeni s hladno 
cinkanimi jeklenimi  armaturnimi palicami fi 20mm, 
mokro montiranimi v betonski temelj . Obe konstrukciji 
sta opremljeni s tablami izdelanimi iz dibond plošče 
digitalno tiskano folijo zaščiteno z uv lamilacijo, z nevidnim 
pritrjevanjem. Vsak vertikalni tram posebej je na vrhu 
zaščiten z nepotiskano streho iz enakega dibond materiala.
Na vsaki od struktur je  vgrajeni  stereoskop, pozicijo in 
tehnične detajle izvedbe določi projektant v sodelovanju z 
izvajalcem.
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I05
- prehranjevalna veriga 
- Pri Goričici
Na parceli št. 1236/1 K.O. 1678 Otok II.

Usmerjevalno-označevalni objekt je sestavljen iz 18 
posamičnih tramov(20x20cm) lepljenega macesna 
zaščitenega s fungicidi in insekticidi. Dimenzije krožne 
kompozicije so 500 x 500 x 258cm,  Vsi tramovi so temeljeni 
s hladno cinkanimi jeklenimi  X profili 160x160x10mm 
mokro montiranimi v betonski temelj . Vse konstrukcijie 
so opremljene s tablami izdelanimi iz dibond plošče 
digitalno tiskano folijo zaščiteno z uv lamilacijo, z nevidnim 
pritrjevanjem. Vsak vertikalni tram posebej je na vrhu 
zaščiten z nepotiskano streho iz enakega dibond materiala. 
V stebre so prečno zvrtane luknje na višini 1m v smereh, ki jih 
narekuje vsebina, pozicijo in tehnične detajle izvedbe določi 
naknadno projektant v sodelovanju z izvajalcem.
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I06
- medved
- Na drvošcu
Na parceli št. 1236/1 K.O. 1678 Otok II.

Usmerjevalno-označevalni element je sestavljen iz dveh 
struktur, prva je iz tramov(20x20cm) lepljenega macesna 
zaščitenega s fungicidi in insekticidi ter druga iz nerjaveče 
cevi. Dimenzije talne strukture so 292 x 120 x 80cm, 
dimenzije cevne strukture so 200 x 30 x 145cm. Lesena 
konstrukcija je temeljena s hladno cinkanimi jeklenimi  
armaturnimi palicami fi 20mm, mokro montiranimi v 
betonski temelj. Kovinska konstrukcija je privarjena na 
ploščo nerjaveče kovine ter zasuta z zemljo globine 10cm. 
Lesena konstrukcija je opremljena s tablami izdelanimi 
iz dibond plošče digitalno tiskano folijo zaščiteno z uv 
lamilacijo, z nevidnim pritrjevanjem. Vsak vertikalni tram 
posebej je na vrhu zaščiten z nepotiskano streho iz enakega 
dibond materiala. V odprtini pod leseno konstrukcijo je 
izkopana manjša luknja v katero je postavljena skulptura 
medveda v brlogu iz hrastovega lesa, zaščitena s fungicidi 
in insekticidi. Na zgornji ploskvi vrhnjih dveh vrst tramov so 
gravirane šape odraslega medveda in mladiča, pozicijo in 
tehnične detajle izvedbe določi projektant v sodelovanju z 
izvajalcem.
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Na parceli št. 1236/1 K.O. 1678 Otok II.

Usmerjevalno-označevalni element je sestavljen  
tramov(20x20cm) lepljenega macesna zaščitenega s 
fungicidi in insekticidi ter druga iz nerjaveče cevi ter hladno 
cinkanih in barvanih cevi fi 40mm.  Dimenzije strukture 
so 147 x 100 x 350cm. Lesena konstrukcija je temeljena s 
hladno cinkanimi jeklenimi  armaturnimi palicami fi 20mm, 
mokro montiranimi v betonski temelj. Lesena konstrukcija 
je opremljena s tablami izdelanimi iz dibond plošče 
digitalno tiskano folijo zaščiteno z uv lamilacijo, z nevidnim 
pritrjevanjem. Vsak vertikalni tram posebej je na vrhu 
zaščiten z nepotiskano streho iz enakega dibond materiala. 
Na sprednji ploskvi elementa je gravirana ilustracija risa, na 
najvišjem tramu pa pod vrhom risova šapa.
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- Na drvošcu
Na parceli št. 1236/1 K.O. 1678 Otok II.

Usmerjevalno-označevalni objekt je sestavljen iz strukture 
tramov(20x20cm) lepljenega macesna zaščitenega s 
fungicidi in insekticidi ter lesene skulpture volka. Dimenzije 
strukture so 84 x 80 x 258cm, dimenzije skulpture volka so 
v naravni velikosti živali. Lesena konstrukcija je temeljena s 
hladno cinkanimi jeklenimi  armaturnimi palicami fi 20mm, 
mokro montiranimi v betonski temelj. Lesena konstrukcija 
je opremljena s tablami izdelanimi iz dibond plošče 
digitalno tiskano folijo zaščiteno z uv lamilacijo, z nevidnim 
pritrjevanjem. Vsak vertikalni tram posebej je na vrhu 
zaščiten z nepotiskano streho iz enakega dibond materiala. 
V najvišji steber je nad vezjo z drugim stebrom vgravirana 
šapa odraslega volka, pozicijo in tehnične detajle izvedbe 
določi projektant v sodelovanju z izvajalcem.
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I09
- gozdne ptice 

I10
- polh
- Na drvošcu

Na parceli št. 1236/1 K.O. 1678 Otok II.

Usmerjevalno-označevalni element je sestavljen 
iz strukture tramov(20x20cm) lepljenega macesna 
zaščitenega s fungicidi in insekticidi. Dimenzije strukture 
so 80 x 20 x 314cm. Lesena konstrukcija je temeljena s 
hladno cinkanimi jeklenimi  armaturnimi palicami fi 20mm, 
mokro montiranimi v betonski temelj. Lesena konstrukcija 
je opremljena s tablami izdelanimi iz dibond plošče 
digitalno tiskano folijo zaščiteno z uv lamilacijo, z nevidnim 
pritrjevanjem. Vsak vertikalni tram posebej je na vrhu 
zaščiten z nepotiskano streho iz enakega dibond materiala. 

I09 je opremljena s skulpturama sove Kozače in Velikega 
detla v naravni velikosti. 

I10 je opremljena s skulpturo polha v naravni velikosti in s 
cevjo skozi sredino konstrukcije, ki je namenjena didaktični 
igri, pozicijo in tehnične detajle izvedbe določi projektant v 
sodelovanju z izvajalcem. Spodnji del elementa se obda z 
večjimi naravnimi kamni z namenom simulacije polhovega 
prebivališča.
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