
investitor: RS MIZŠ,  Masarykova 16,  1000 Ljubljana

naročnik: SVŠGL Ljubljana,  Kardeljeva ploščad 16, 1000 
Ljubljana

projekt - objekt:

projekt: št.: 150116, julij 2015; faza PGD/PZR
načrt: arhitektura (PGDI)

projektant: STUDIO 3DESIGN d.o.o.
Resljeva 16, 1000 Ljubljana

odgovorni vodja projekta: Gorazd Groleger, univ.dipl.inž.arh.
odgovorni projektant: Gorazd Groleger, univ.dipl.inž.arh.

projektni del: PROJEKTANTSKI  POPIS  DEL

SKUPNA  VREDNOST  DEL

∑ VREDNOST DEL: €
DDV v višini 22% €

∑∑ SKUPAJ  z  DDV €

Ljubljana: avgust, 2015

popis in oceno izdelal: odg.vodja projekta:
ELEA iC d.o.o. Gorazd Groleger, univ.dipl.inž.arh.
Dunajska 21, Ljubljana

Drago Kitner

NOVOGRADNJA MONTAŽNE PLESNE 
DVORANE



SKUPNA  REKAPITULACIJA

1.0 GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA skupaj: € del ločenega razpisa

(direktni prenos vrednosti)

2.0 BIVALNI KONTEJNERJI skupaj: €

(vpis vrednosti SID)
3.0 STROJNOINSTALACIJSKA DELA skupaj: €

(vpis vrednosti EID)
4.0 ELEKTROINSTALACIJSKA DELA skupaj: €

VREDNOST DEL SKUPAJ (osnova za DDV) €
DDV v višini 22% €

VREDNOST DEL SKUPAJ (z DDV) €

opomba:
> gradbena in obrtniška dela (temeljenje kontejnerjev, rušitvena 
dela in ureditev obstoječih prostorov zaradi posegov del ter 
ureditev okolice z odvodnjavanjem) so predmet ločenega 
popisa in razpisa in ta dela niso zajeta v tem razpisu!

skupna rekapitulacija



KONTEJNERJI

z.š. opis del EM količina cena/EM vrednost del

2.0 BIVALNI KONTEJNERJI

2.0 BIVALNI KONTEJNERJI: €

2.1 IZDELAVA, DOBAVA in MONTAŽA KONTEJNERJEV: €

2.2 ELEMENTI OPREME KONTEJNERJEV (OKNA in
VRATA): €

SKUPAJ BIVALNI KONTEJNERJI (osnova za DDV)

DDV v višini 22%

SKUPAJ BIVALNI KONTEJNERJI(z DDV)

> za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

> cene na enoto ne vsebujejo DDV, le-tega prikazati posebej v skupni 
rekapitulaciji!

SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE -
v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:

za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega 
materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) 
potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do 
mesta vgradnje;
za pripravo in zaključek gradbišča-delovišča: postavitev, najem in 
vzdrževanje gradbenih provizorijev, zaščitnih ograj z vrati za kontrolirani 
dostop na gradbišče, za varovanje gradbišča in kasnejša odstranitev po 
zaključku del - delovišča;
za priključitev, dovodne in razvodne instalacije za odjem elektrike in 
vode, potrebne za izvajanje del in stroške njihove porabe;
za premične delovne odre višine do 2m in lovilne odre za izvedbo 
posameznih del - razen delovnih in fasadnih odrov, ki so posebej 
prikazani v popisu;
za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih 
lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v 
splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. 
zahtevah v posameznih postavkah;
za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in 
kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih 
veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na 
izvedbo/gradnjo; 
za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih 
deloviščih (gradbišču);

Stran 3



KONTEJNERJI

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je 
predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti 
odgovornemu projektantu v potrditev!

SPLOŠNA DOLOČILA:

Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZR 
dokumentacija (grafični in tekstualni del).
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi 
fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični 
dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega 
proizvajalca!
Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat 
ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!

Vse mere kontrolirati po zadnjih veljavnih projektih PZR in PZI oz. na 
objektu !
Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem 
preveriti na objektu!
Pri delih, kjer je v popisu naveden določen material, je možna tudi izbira 
drugega materiala z enakimi lastnostmi in kvaliteto, s predhodnim 
dogovorom z odg.projektantom.
Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) 
potrditi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant!
Potrebni delovni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače 
določeno in se ne obračunajo posebej.
Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po veljavnih normativih 
(GNG oz. izdanih normativih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije) in 
standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer 
in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je 
dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
Morebitna dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu se 
izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornikom in se obračunajo po 
dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani 
investitorja.

Popisi del so bili narejeni in količine izračunane v fazi izdelave projektov 
PZI, pri izvedbi del so možne manjše spremembe glede na dokončan 
projekt PZI. V tem primeru je potreben dogovor izvedbe z odgovornim 
projektantom in investitorjem!
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2.1 IZDELAVA, DOBAVA in MONTAŽA KONTEJNERJEV

DOLOČILA:
>

>

>

>

>

>

>
>

>

> OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
*

*
*
*

*

*

*

SPLOŠNI OPIS KONTEJNERJEV:
STROP
Zunanja obloga: ravna pocinkana in obarvana jeklena 
pločevina debeline 0,6 mm (EN 10326).
Izolacijsko polnilo: mineralna volna debeline 200 mm 
(EN 13162), razred gorljivosti A1 (EN 13501-1).
Parna zapora: PE folija debeline 80 µm (Sd≤5, 
µ=100000).
Notranja obloga: iverna plošča debeline 10 mm 
obdelana s folijo v beli barvi,  kvaliteta P2 (EN 312), 
razred vsebnosti formaldehida E1 (EN 120).
Spajanje ivernih plošč s PVC profili.
Odvod meteorne vode: 4 kosi PVC odtočnih cevi Ø50 
mm v vogalnih stebrih.

V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in sidrni
material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah, vse za
gotove vgrajene elemente.
Kompletno izdelavo in montažo jeklenih, nosilnih konstrukcij (točne
dimenzije posameznih elementov, stikovanja in sidranja izvesti po načrtu
gradbenih konstrukcij proizvajalca), kar je vse zajeti v ceni.
Za posamezne elemente je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in
montažne načrte in jih dati v pisno potrditev projektantu, skupaj z
vzorcem obdelav elementov. 
Vse inštalacije montažnega objekta je potrebno izvesti po načrtu elektro
in strojnih inštalacij in opreme, ki sta sestavni del tega projekta.

dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov, tehničnih
pogojev in predpisov. Materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom
veljavnih norm in standardov.
>Dela izvajati skladno z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu in 
projektno dokumentacijo.

stroške DOLOČIL navedenih pri posameznem sklopu del;

izvedbo kontejnerjev po opisu v posameznih postavkah z obdelavo in 
opremo po navedenem "SPLOŠNEM OPISU KONTEJNERJEV";

delavniško dokumentacijo za izvedbo posameznih izdelkov in izdelavo 
tehnološkega načrta za montažo kontejnerjev;

Osnovni material jeklene konstrukcije mora ustrezati predpisani kvaliteti
iz načrta gradbenih konstrukcij ter morajo imeti ustrezna dokazila o
materialu (atesti).
Izvedba nosilnih konstrukcij mora ustrezati 1.kvaliteti, zato mora izvajalec 
Stroški dokazil kvalitete izvedbe so stvar izvajalca in jih mora vključiti v
ceno izvedbe!
Vsi zvari morajo biti čisti in lepi. V tem primeru lahko ostanejo vidni, sicer
pa morajo biti vsi spoji lepo in enakomerno zbrušeni.

navedene stroške pri rekapitulaciji v opisu SPLOŠNO O CENI ZA 
MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji;

morebitno začasno podpiranje montažnih elementov konstrukcije med 
montažo

izdelavo, dobavo in montažo kontejnerjev z vsemi pripravljalnimi, 
pomožnimi in zaključnimi deli;

Stran 5



KONTEJNERJI

POD 
Zunanja obloga: ravna, pocinkana in obarvana jeklena 
pločevina debeline 0,5 mm, skladno EN 10326.
Izolacijsko polnilo: mineralna volna debeline 150mm, 
skladno EN13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1.
Parna zapora: PE folija debeline 80 µm (Sd≤5, 
µ=100000).
Nosilna obloga: cementna plošča debeline 20 mm,  A2-
s1 (EN 13501-1), E1 (EN 13986).
Finalna notranja obloga: parket.
Dopustna obremenitev: 5,00 KN/m².

Toplotna prehodnost (EN 6946): U = 0,18 W/m²K.

ZUNANJE FASADNE STENE
Fasadni panel skupne debeline 200 mm. Fasadni paneli 
so v modularni enoti medsebojno izmenljivi.
Sestava:zunanja obloga: plitvo profilirana, pocinkana 

(275 g/m²) in obarvana (25 µm, EN 10169‐1) jeklena 
pločevina debeline 0,6 mm, skladno EN 10326.
Izolacijsko polnilo: mineralna volna debeline 200mm, 
skladno EN13162, razred gorljivosti A1 po EN13501-1.
Notranja obloga: gladka, pocinkana (140 g/m²) in 
obarvana (15 µm, EN10169‐1) jeklena pločevina 
debeline 0,5 mm, skladno EN10326.
Spajanje plošč s PVC profili.
Zaključni elementi iz pocinkane (140 g/m²) in obarvane 
(15 µm, EN10169‐1) jeklene pločevine debeline 0,5 
mm.

Dopustna obremenitev: 0,50 KN/m².

Toplotna prehodnost (EN 6946): U = 0,20 W/m²K.
NOTRANJE FASADNE STENE
Fasadni panel skupne debeline 100 mm. Fasadni paneli 
so v modularni enoti medsebojno izmenljivi.
Sestava:

zunanja obloga: plitvo profilirana, pocinkana (140 g/m²) 
in obarvana (15 µm, EN 10169‐1) jeklena pločevina 
debeline 0,5 mm, skladno EN 10326.
Izolacijsko polnilo: mineralna volna debeline 100mm, 
skladno EN13162, razred gorljivosti A1 po EN13501-1.
Notranja obloga: gladka, pocinkana (140 g/m²) in 
obarvana (15 µm, EN 10169‐1) jeklena pločevina 
debeline 0,5 mm, skladno EN 10326.
Spajanje plošč s PVC profili. Zaključni elementi iz 
pocinkane (140 g/m²) in obarvane (15 µm, EN 10169‐1) 
jeklene pločevine debeline 0,5 mm.

Dopustna obremenitev : 0,50 KN/m².

Toplotna prehodnost (EN 6946): U = 0,39 W/m²K.

2.1.1 Kontejner zunanjih tlorisnih dimenzij 11.875 mm x 2.435 
mm in notranje višine 4.000 mm kos 8

2.1.2 Kontejner zunanjih tlorisnih dimenzij 4.040 mm x 2.435 
mm in notranje višine 4.000 mm kos 2

2.1.3 Kontejner zunanjih tlorisnih dimenzij 4.040 mm x 2.910 
mm in notranje višine 4.000 mm kos 1

2.1 IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA KONTEJNERJEV 
skupaj: €

Stran 6



KONTEJNERJI

2.2 ELEMENTI OPREME KONTEJNERJEV (OKNA in VRATA)

DOLOČILA:
>

>

>
>

> OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
*

*
*
*
*
* delavniško dokumentacijo za izvedbo posameznih izdelkov;
* ceno formirati za finalno obdelan-izgotovljen in montiran izdelek!

2.2.1 Okna iz AL okenskih profilov (Ug = 1,10 W/m²K, Rw = 
47 dB), dimenzije in način odpiranja po shemi 
projektanta, zastekljena z izolacijskim dvoslojnim 
steklom debeline 4/16/4 mm. 
Dimenzija 2.300 x 2.650 mm.
Okna so opremljena z zunanjimi žaluzijami (KRPAN C-
65 ali podobno). kos 2

2.2.2 Steklena stena iz AL okenskih profilov (Ug = 1,10 

W/m ²K, Rw = 47 dB), dimenzije in način odpiranja po 
shemi projektanta, zastekljena z izolacijskim dvoslojnim 
steklom debeline 4/16/4 mm.
Dimenzija 11.400 x 2.650 mm.
Okna so opremljena z zunanjimi žaluzijami (KRPAN C-
65 ali podobno). kos 1

2.2.3 Steklena stena iz AL okenskih profilov (Ug = 1,10 

W/m ²K, Rw = 47 dB), dimenzije in način odpiranja po 
shemi projektanta, zastekljena z izolacijskim dvoslojnim 
steklom debeline 4/16/4 mm.
Dimenzija 3.600 x 2.650 mm.
Okna so opremljena z zunanjimi žaluzijami (KRPAN C-
65 ali podobno). kos 1

2.2.4 AL enokrilna, polna vrata, 1005/2060 mm, RAL 9010, 
opremljena s cilindrično ključavnico.
Podboj iz barvanih AL profilov, krilo dimenzij 975x2045 
mm, iz ravne, pocinkane (140 g/m²) in obarvane (25 µm, 
EN 10161-1) pločevine v AL okvirju.
Krilo je polnjeno s stiroporjem debeline 40 mm, razred 
gorljivosti E ( EN 13501-1). U=1,80 W/m²K.

kos 1

vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve

V ceni je obvezno upoštevati snemanje izmer na objektu, vse transporte
do mesta vgradnje in ves potrebni pomožni, pritrdilni (vključno s
podkonstrukcijo) ter ves tesnilni material za končni, finalno obdelan in 
Izvesti je potrebno vse izolacije toplotnih mostov, tesnitve stikov z zidom,
prekrivne letve in eventuelne obrobe. Vse spremembe je potrebno 
Sestavni del popisa so projektantske sheme in detajli v projektu 
Vsi izdelki morajo biti izdelani po detajlih PZR/PZI, v kolikor jih priredi 
izvajalec, morajo biti potrjeni s strani projektanta!

navedene stroške pri rekapitulaciji v opisu SPLOŠNO O CENI ZA 
MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji;
stroške DOLOČIL navedenih pri posameznem sklopu del;
izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
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2.2.5 AL dvokrilna, polna vrata, 1975/2060 mm, RAL 9010, 
opremljena s cilindrično ključavnico.
Podboj iz barvanih AL profilov, krilo dimenzij 1775x2045 
mm, iz ravne, pocinkane (140g/m²) in obarvane (25 µm, 
EN 10161-1) pločevine v AL okvirju.
Krilo je polnjeno s stiroporjem debeline 40 mm, razred 
gorljivosti E ( EN 13501-1). U=1,80 W/m²K.
Vrata so opremljena z antipanik garnituro ter 
samozapiralom na aktivnem krilu (DORMA TS-90).

kos 2

2.2 ELEMENTI OPREME KONTEJNERJEV (OKNA in 
VRATA) skupaj: €

Stran 8


