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 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE  

 

 

 
OPREMA VINSKE KLETI 
- načrt arhitekture št. 100/18, Studio Čebela d.o.o., Celje 

 Tekstualni del  

1.1. Tehnično poročilo  

 Tehnične specifikacije  

1.2. Popis gradbenih in obrtniških del  

1.3. Grafični del  

 1. Kovinska delilna stena v Šmarski kleti M 1:50 

 2. Skica opreme  
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1 . 1 .  T E H NI Č N O P OR O ČI L O  
 
 

 

A. SPLOŠNO 
Na osnovi zahtev naročnika ter izmer na objektu je izdelan načrt arhitekture OPREMA 
VINSKE KLETI v objektu na naslovu Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah.  
 
 
 
B. LOKACIJA 
Objekt je lociran v središču naselja Šmarje pri Jelšah na parceli št. *26/3, k.o. 1200 Šmarje 
pri Jelšah, na naslovu Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah, ob glavni občinski cesti. Objekt je 
delno vkopan in ima K+P. V kletni etaži so urejeni prostori vinske kleti, imenovane Šmarska 
klet. 
 
 
 
C. ZASNOVA 
 
V prostorih vinske kleti je predvidena nova, dodatna oprema in sicer: 
 

- elektronski pripomočki – tehnika (računalnik, projektor, platno, mikrofon, mešalka,...),  
- regali za hrambo in prezentacijo arhivskih zbirk vina, dimenzije 40x80x180 cm, 

zmogljivost hrambe 1000 buteljk, izdelani v tradicionalnem stilu iz masivnega lesa, 
- visoke mize, 
- dekorativna oprema za prikaz tradicije in dediščine področja (svetilke, slike, keramične 

sklede ipd.), 
- kovinska delilna stena (glej detajl). 
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1 . 2 .  P OPI S  G R AD B E N I H  I N  O B R TN I ŠK I H  D E L  

 O P REM A V I NSK E  K L E TI  

 
  



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

REKAPITULACIJA DEL

I. OPREMA VINSKE KLETI

SKUPAJ  OPREMA  
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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,
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I. OPREMA VINSKE KLETI

1,00 Delilni steni v prehodih šmarske kleti iz jeklenih, delno 
kovanih profilov, v obliki dvo in tro krilnih vrat, z 
možnostjo fiksiranja v zaprtem položaju in odprtem, ko 
so naslonjene-zložene, po sistemu harmonike, ob steni 
in omogočajo prehod po potrebi.

kg 112,79

HOP 50/50/4 mm   -   
HOP 40/30/3 mm   -  
ploščato 30/5 mm   -
Vezni, pritrdilni mat.in zvari. Ocena 10%  -  10  kg
Sidrano v nosilno NF opečno konstrukcijo objekta.
SPLOŠNO

- Izbrani izvajalec del je dolžan izdelati delavniške PZI in 
jih dati v pregled in potrditev odgovornemu projektantu 
gradbenih konstrukcij in arhitekture.

- Obravnava izdelkov je izključno po delavniških načrtih 
montažerja, v kateri morajo biti opisani vsi potrebni 
elementi za oceno, izdelavo, obdelavo (po izbiri 
arhitekta) in montažo. Vse mere je potrebno kontrolirati 
na objektu. 

-  Vsi ključavničarski izdelki morajo biti očiščeni do 
stopnje Sa 2½ (strojno peskanje ISO 8501-1-1:1988 ali 
SIS 05 59 00). 

- Če je pred aplikacijo prišlo do oksidacije površine, jo je 
potrebno opleskati do potrebnega standarda.

- vse površinske defekte, ostre robove varilne solze, 
žlindro i.p.d. je potrebno obrusiti. 

- Profil hrapavosti Rz naj znaša 40-70 µm.
- Pred nanašanjem barve, celotno površino odprašimo.
- Vsa težja dostopna mesta, robovi, vogali zvari, je 

priporočljivo predpobarvati s čopičem ali valjčkom.
- Način nanašanja: Airless brizganje (čopič in valjček le 

za manjše površine).
- Temperatura podlage mora biti min. 3° C nad 

temp.rosišča pri danih vremenskih pogojih. Priporočena 
temperatura pri nanašanju je min. 5° C do max. 35° C; 
relativna vlaga max. 80 %. Temperatura za utrjevanje 
epok.premazov min. 5° C.
Zaščita jeklenih konstrukcij znotraj objekta:

- osnovni oplesk - 2 x 45 µm, 
finalni oplesk - 1 x 30 µm, skupno 120 µm.

- Nosilnai jekleni profili so iz jekla S 355 J0 G3.
- drugi pomembni opisi so navedeni posebej.

1,10 Dekorativna obloga kril delilne stene,
v obliki treh pokončnih lesenih dog, kos 3

1,11 v obliki lesenega čela soda. kos 2
Sidrano na prečke kril iz ploščatega železa.
Vse po detajlu arhitekta.
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2,00 Regali za hrambo in prezentacijo arhivskih zbirk vina, kpl
vel. 40x80/180 cm,
za hrambo 1000 buteljk,
izdelano v tradicionalnem stilu iz masivnega lesa.

3,00 Tipska zložljiva pivska miza, fi 80 cm, viš. 110 cm, kos 8
nap. Kovinarstvo Uranjek šoštanj, ali enakovredno.

4,00 Dekorativna oprema za prikaz tradicije in dediščine 
področja,

kpl

8 svetilk, 10 slik, 5 keramičnih posod in podobno.

5,00 Prenosni računalnik - procesor i7. kos 1

6,00 Tablični računal. Samsung Galaxy Tab S4 T830 10,5" kos 1

7,00 Tiskalnik HP Laserjet Pro M203dw kos 1

8,00 Projektor - namizni DLP in Laser kos 1

8,10 Projekcijsko platno, prenosno, vel. 2.5 x 2m kos 1

9,00 Zvočnik Yamaha DXR 12 s prevleko. kos 2

9,10 Zvočniško stojalo Hercules SS 700B kos 2

9,20 Torba za stojala kos 1

10,00 Mešalna miza Soudcraft UI24R. kos 1

11,00 Mikrofon Seinheiser EW100-935-C G3 kos 2

11,10 Mikrofonsko stojalo Hercules MS 531B kos 2

11,20 Torba za stojala kos 1

12,00 Rack kovček 4HE kos 1

13,00 Adam Hall plastični kolut za kabel - mali kos 1

14,00 Kabel ŠUKO/XLR ženski - IEC/XLR moški - 20m kos 2

15,00 Kabel činč-stereo banana kos 2

16,00 Kabel jack/jack stereo kos 2

17,00 Kabel XLR 10m kos 6

17,10 Kabel XLR 3m kos 2

18,00 električni podaljšek v kolutu 25m, 3x2,5mm kos 1

OPREMA VINSKE KLETI SKUPAJ
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1 . 3  G R AF I Č N I  D EL  

 
 

 1. Kovinska delilna stena v Šmarski kleti M 1:50 

 2. Skica opreme  

 
  




