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D. KONSTRUKCIJA IN OBDELAVA 
 
 
ODSTRANITVENA DELA 
 
Odstrani se vzhodni del spodnjega podesta stopnic za izvedbo nove klančine. 
Obstoječa kovinska ograja se odstrani.  
 
 
IZVEDBA KLANČINE, KAMNITE OBLOGE IN NOVE STOPNIŠČNE OGRAJE 
 
Za neoviran dostop do spodnjega podesta s parkirišča se ob vzhodnem delu 
spodnjega podesta (pri vogalu obstoječega objekta, med objektom in parkiriščem) 
izvede a.b. dostopna klančina, s površino v pranem betonu (kot obstoječ spodnji 
podest stopnic). 
 
Nastopne ploskve in lica se obložijo z lepljeno kamnito oblogo debeline 2cm iz 
žganega pohorskega tonalita. 
 
Ob stopniščni rami in zgornjem podestu se namesti nova železna kovana ograja, ki 
se s strani sidra v a.b. stopniščno ramo in podest. 
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E.  FOTOGRAFIJE OBJEKTA 
 

 
 
POGLED S SEVERA 
 
 

 
 
POGLED NA OBRAVNAVANE STOPNICE 
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II. ODSTRANJEVALNA DELA
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III. ASFALTNI TLAK
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SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA  
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A POPIS IN IZMERE GRADBENIH DEL

SPLOŠNO

Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti 
ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki 
so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V 
primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot 
razna dela.
Nadzor nad deli bodo opravljali predstavniki ZVKD.

V pozicijah je potrebno upoštevati:

- vsa pripravljalna in pomožna  dela,
- ves potreben material,
- dobavo,
- izdelavo
- vgrajevanje, oz.montažo,
- obračun izkopov in nasipov v zbitem stanju,
- upoštevati navodila tehničnega poročila ter delavniško 

dokumentacijo,
- vse mere kontrolirati na objektu,
- zavarovati okolico in opremo na mestu del,
- vse vertikalne in horizontalne transporte na in z 

gradbišča na trajno deponijo,
- vse potrebne delovne odre,
- zagotoviti certifikate ali/in končna poročila vgrajenega 

materiala,
- vse neposredne in posredne stroške eventualnih 

sprememb, oz odstopanja od projekta in projektiranih 
materialov, s strani izvajalca del, nosi izvajalec, 
oz.povzročitelj,

- navodila, tehnično poročilo, delavniške načrte,
- oddajo vseh odpadkov v predelavo in (ali) odstranitev 

pooblaščenim odjemalcem, skladno s Pravilnikom o 
ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih 
(Ur.l.RS, št.3/03, 44/03, 54/03, 50/04, 62/04)

- predložitev ustreznih dokazil o ustrezni oddaji gradbenih 
odpadkov (13.a člen Pravilnika Ur.l.RS, št.50/04),

- vsa zaključna dela,
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I. PRIPRAVLJALNA DELA

0,00 SPLOŠNO
Vsa dela morajo potekati v skladu s "pravilnikom o 
načinu označitve in organizacije ureditve gradbišča, o 
vsebini in načinu vodenja gradbenega dnevnika, o 
izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na 
gradbišču". 

1,00 Dobava, postavitev in, po končani gradnji, odstranitev 
vse opreme v sklopu pripravljalnih del po načrtu 
organizacijske ureditve gradbišča: označitev gradbišča, 
ograja, zavarovanje okolice, transportne poti, zaščitna in 
varnostna oprema ipd. 

eur

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ

II. ODSTRANJEVALNA DELA

1,00 Odstranitev obstoječe stopniščne ograje iz jeklenih 
profilov, sidrane v AB topniščno ramo.

m1 6,76

Obstoječi ograjni stebriči so sidrani v nastopno ploskev 
stopnic.

2,00 Odstranitev AB konstrukcij deb.do 20 cm. m3 0,32
porušitev dela talne plošče stopniščnega podesta.

3,00 Odstranitev betonskega tlaka,
odbijanje obloge stopnic iz pranega betona, v sloju prib. 
10 mm, z AB nastopnih površin, lic in čela stopnic in 
podesta,

m2 13,87

3,10 tlakovci na peščeni podlagi, m2 5,76

4,00 Pazljiva odstranitev obbetoniranih cestrnih robnikov, kos 3
vel, 15/25/100 cm, med parkiriščem in pločnikom , 
tkaovanim z bet.tlakovci,
deponija na gradbišču, za kasnejšo ponovno 
namestitev.

4,10 Rez obstoječega asfaltnega tlaka parkirišča, deb, 5+3 
cm, ocena.

m1 3,50

4,20 Odstranitev asfaltnega tlaka v pasu 20 cm. m1 3,10

5,00 Pazljiva odstranitev obstoječega LTŽ pokrova, kos 1
deponija na gradbišču, za kasnejšo ponovno 
namestitev.
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6,00 Zunanji prevozi na 10 km, s kamionom 12 t, t 12,00
odvoz kosovnih odpadkov,

6,10 odvoz ruševin. t 12,00

ODSTRANJEVALNA DELA SKUPAJ

III. ZEMELJSKA DELA

1,00 Ročni izkop utrjenega tamponskega nasutja pločnika, m3 0,98
v sloju 15 cm, ocena,
odvoz na stalno deponijo.

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

IV. TESARSKA DELA

1,00 Opaž roba klančine m1 2,36
viš. 25 cm.

TESARSKA DELA SKUPAJ

V. BETONERSKA DELA

1,00 Beton C 30/37, armirane konstrukcije,   m3 1,13
pres. 0,20 - 0,30 m3/m2/m1,
izpostavljenost: XC4, XF4,
AB talna plošča klančine, pripravljena za finalizacijo s 
pranim betonom, siv granulat,
strojno vgrajevanje.

2,00 Navezava na obstoječi talni podest stopnišča, m1 3,11
po ustrezni sanacijski metodi.

BETONERSKA DELA SKUPAJ

 61-2/17 - OBČINA ŠMARJE - OBNOVA STOPNIŠČA
POPIS IN PRED IZMERE GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL



studio Čebela d.o.o.
Oblakova 30,        3000 Celje

V. ZIDARSKA DELA

0,00 SPLOŠNO
Upoštevati pravila stroke pri sanacijah fasadnih ometov - 
KPL s pripravo podlage in nanašanjem ustreznih 
materialov za vezavo staro in novo!
Pri sanaciji zidov, popis upošteva sistem JUB. Ponudnik 
lahko ponudi drugega, ki pa mora biti vsaj enakovreden 
in dokazan z referencami!

1,00 Tlak klančine iz pranega betona,   m2 6,67
po izboru arhitekta,
vgrajen na AB osnovo.

2,00 Ponovna postavitev obstoječega LTŽ okvirja s 
pokrovom, KPL, z gradbiščne deponije,

kos 1

potrebno nadvišanje in umestitev na novo koto tlaka 
diostopa.

3,00 Postavitev obstoječih racvnih cestnih robnikov,   m1 3,00
z gradbiščne deponije, KPL z obbetoniranjem.
Pogreznjeni robniki, na mestu dostopa s parkirišča na  
klančino.

4,00 Dvakratno zidarsko čiščenje po gradbenih delih.   m2 25,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ
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B POPIS IN IZMERE OBRTNIŠKIH DEL

SPLOŠNO

Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti 
ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki 
so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V 
primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot 
razna dela.
Nadzor nad deli bodo opravljali predstavniki ZVKD.

V pozicijah je potrebno upoštevati:

vsa pripravljalna dela,
- ves potreben material,
- vsi vgrajeni materiali, morajo biti usklajeni z zasnovo 

požarne varnosti,
- dobavo,
- izdelavo
- vgrajevanje, oz.montažo,
- upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, 

gradbene fizike in ostalo ter delavniško dokumentacijo,

- vse mere kontrolirati na objektu,
- zavarovati okolico in opremo na mestu del,
- vse vertikalne in horizontalne transporte na in z 

gradbišča na trajno deponijo,
- vse potrebne delovne odre,
- zagotoviti certifikate ali/in končna poročila vgrajenega 

materiala,
- vse neposredne in posredne stroške eventualnih 

sprememb, oz odstopanja od projekta in projektiranih 
materialov, s strani izvajalca del, nosi izvajalec, 
oz.povzročitelj,

- izdelki morajo ustrezati veljavnim standardom, pravilom 
stroke in navodilom proizvajalcev,

- projekt rušitvenih del, navodila, tehnično poročilo, 
delavniške načrte,

- oddajo vseh odpadkov v predelavo in (ali) odstranitev 
pooblaščenim odjemalcem, skladno s Pravilnokom o 
ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih 
(Ur.l.RS, št.3/03, 44/03, 54/03, 50/04, 62/04)

- predložitev ustreznih dokazil o ustrezni oddaji gradbenih 
odpadkov (13.a člen Pravilnika Ur.l.RS, št.50/04),

vsa zaključna dela,

 61-2/17 - OBČINA ŠMARJE - OBNOVA STOPNIŠČA
POPIS IN PRED IZMERE GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL



studio Čebela d.o.o.
Oblakova 30,        3000 Celje

I. NARAVNI KAMEN

1,00 Obloga stopnišča z žganim pohorskim tonalitom,
deb.20 mm,
nastopni plohi,    m2 7,09

1,10 lica,   m2 3,50
1,20 podest,   m2 2,86
1,30 protizdrsni rob stopnic.    m1 21,23

Izpostavljenost: XC4, XF4,

NARAVNI KAMEN SKUPAJ
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II. KLJUČAVNIČARSKA DELA

1,00 Stopniščna ograja iz jeklenih profilov,    m1 6,73
višine 110cm, kovana ograja po detajlu arhitekta,
v historičnem videzu, z ustrezno protikorozivno zaščito,

vse po detajlu arhitekta.
Sidrana v čelo stopniščne rame in podestov.

KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ
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III. ASFALTNI TLAK

1,00 Krpanje asfaltnega tlaka ob pogreznjenih robnikih,   m2 0,62
v materialu, slojih in izgledu obstoječega asf.tlaka 
parkirišča.

1,20 Stik staro novo.    m1 3,50

ASFALTNI TLAK SKUPAJ

IV. SLIKOPLESKARSKA DELA

0,00 SPLOŠNO
Obravnava izdelka - KPL po navodilih proizvajalca, in 
pravilih stroke!

1,00 Slikarska obdelava čela AB stopniščne rame in podesta, 
po odstranjeni oblogi iz pranega betona,

  m2 1,57

priprava podlage, kitanje in brušenje, ter slikano fasadno 
barvo, kot je fasada ob stopnišču.

SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ
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1 . 5  G R A F IČN I  D E L  
 
 
OBSTOJEČE STANJE 

0.1    OBSTOJEČE STANJE M 1:50 

 
 
NOVO STANJE 

1.1    TLORISA KLETI IN PRITLIČJA M 1:50 

1.2    POGLED STOPNIC S SEVERA M 1:25 

 
 
 
 
 


