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INVESTITOR:         Mestna občina Koper, Verdijeva ulica št. 010, 6000 Koper

OBJEKT:                Ureditev športnega parka BONIFIKA - VELIKO NOGOMETNO IGRIŠČE

LOKACIJA            1425, 1426/1, 1427/2, 1428/16, 1429/2, 1557/14 in 1557/17,   

                                vse k. o. 2605 Koper

PROJEKT:             Popis in predizmere GOI del

Vsa dela morajo biti izvedena precizno, skladno projektni dokumentaciji in projektantskim opisom,

skladno predvidenim kvalitetnim zahtevam, veljavnim pravilom in standardom stroke. Skladno z

razpisno dokumentacijo. Predviden kvalitetni nivo je obvezujoč.

Opis vsake posamezne postavke zajema sorazmerne stroške

* ureditve popolnoma ograjenega gradbišča po standardih stroke, z ureditvijo primernega delovnega

prostora za nadzornike in operativne sestanke, ureditve začasnih dostopnih poti in vseh potrebnih

instalacijskih priključkov za izvedbo del

PROJEKTANT:     Arnela VIDOŠEVIČ univ. dipl. ing. arh.

POPIS DEL IN PREDIZMERE GRADBENIH, 

OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL

Splošne zahteve za vsa dela 

* vseh spremljajočih del, transportov, vnosov v objekt, montaže, iznosov embalaže, začasnih lokalnih

priključkov za potrebe izvajanja del, vse potrebne zaščite izgotovljenih površin med izvajanjem drugih

del, vzpostavitev okolice izven ograje delovišča v stanje pred pričetkom del,  

* vsega morebitno potrebnega drobnega potrošnega materiala, uporabo gradbenih strojev in

mehanizacije, vseh zarisovanj, vključno z morebitno potrebno pomočjo geometra, izdelave vseh

morebitno potrebnih delavniških načrtov, shem, a-testov, navodil za vzdrževanje in uporabo objekta in

opreme v slovenskem jeziku, temeljitega (popolnega) čiščenja po končanih delih do nivoja normalne

uporabnosti objekta, 

* ureditev dostopne poti do gradbišča kot je označeno v Prilogi 1 in Tehničnem poročilu

* stroške zagotavljanja varnega, nemotenega delovanja in uporabe športnih površin v ŠRC Bonifika

med izvajanjem del (trim steza, tenis igrišča, nogometne igrišča, otroško igrišče, …)
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* sprotnega grobega čiščenja vseh zunanjih površin med gradnjo z iznosom in

odvozom odpadkov, ter končno fino čiščenje pred tehničnim pregledom, končno čiščenje po

odpravi ugotovljenih napak  do nivoja uporabnosti objekta pred primopredajo investitorju oz.

uporabniku.

morajo biti ponujeni v enaki ali boljši kvaliteti.

* Investitor si pridržuje pravico do izbora zaključnih materialov objekta. Izvajalec mora investitorju

omogočiti izbiro zaključnih obdelav, zato je potrebno pred naročilom materialov za končne obdelave z

investitorjem, projektantom in odgovornim nadzornikom definirati obseg naročil v izogib nepotrebnim

zalogam materiala.

Pred postavitvijo/vgradnjo mora investitor potrditi vzorce.

* vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskih popisov, ki niso izrecno

napisana, za katere ponudnik - izvajalec meni, da so potrebna pri izvršitvi del posamezne postavke pri

gradnji in opremljanju objekta. Predvidena dela vsake postavke projektantskega popisa morajo biti

izvedena tako, da bodo vsa posamezna dela po zaključku del tvorila funkcionalno celoto, za katero bo

naročnik lahko pridobil uporabno dovoljenje, ter da bo zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen

estetski videz vseh izvedenih del.

* vseh morebitno potrebnih del , ki bi bila posledica neugodnih vremenskih razmer ali neustreznega

časovnega redosleda izvajanja del, kot so morebitno potrebno črpanje vode iz gradbene jame,

začasno pokrivanje ali improvizirano zapiranje dela površin med gradnjo

* Vsa dela v projektantskih opisih morajo biti ponujena, izvedena in obračunana v skladu 

s projektantskimi opisi.

Vsi navedeni izdelki ali proizvajalci v posameznih postavkah popisov del so navedeni kot na primer in 
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I. RUŠITVENA DELA

Vse količine rušitvenih del je ptrebno odpeljati na predpisano stalno deponijo.

Vsi transporti, nalaganja, razkladanja ter plačila stroškov deponije so zajeti v posamezni 

postavki opisanih del. Izvajalec je dožan dostaviti dokazilo o dostavljenih materialih na 

predpisane deponije, v nasprotnem primeru se količine posamezne postavke na katere se 

deponiranje odpadkov nanaša ne bodo priznale. 

1 - Zarez obstoječega afalta na mestih stikov 

z novim asfaltom. m1 12,00

2 - Rušenje obstoječega afalta debeline do 6 

cm, komplet z nakladanjem ter odvozom 

v mestno deponijo. m2 3.865,00

3 - Rušenjenje obstoječega betonske odprte 

kanalete debeline do 15 cm, širine do 

100 cm, komplet z nakladanjem ter 

odvozom v mestno deponijo. m2 27,00

4 - Pazljiva odstranitev obstoječih kovinskih 

drogov za zaščitno mrežo iz vrvi za 

lovljenje žog, komplet z izkopom 

temeljev droga. kos 4,00

5 - Pazljiva demontaža jeklene panelne 

ograje višine 200 cm, komplet z 

izkopom temelja ograje ter prenos ograje 

na začasno deponijo (kasnejša ponovna 

vgraditev). m1 35,00

6 - Demontaža ograje okoli košarkaških 

igrišč izdelane iz jeklenih cevi, ograja 

višine 100 cm, komplet z izkopom 

temelja ograje ter prenos ograje na 

začasno deponijo (možna kasnejša 

ponovna vgraditev). m1 135,00

7 - Posek in odstranitev drevesa z deblom 

premera do 50 cm ter odstranitev vej. kos 17,00

8 - Odstranitev panja s premerom  do 50 cm.

kos 17,00

9 - Rušenje AB konstrucij klopi. kos 10,00

RUŠITVENA DELA skupaj
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II. ZEMELJSKA DELA

Vsi transporti, nalaganja, razkladanja ter plačila stroškov deponije so zajeti v posamezni 

postavki opisanih del. Izvajalec je dožan dostaviti dokazilo o dostavljenih materialih na 

predpisane deponije, v nasprotnem primeru se količine posamezne postavke na katere se 

deponiranje odpadkov nanaša ne bodo priznale. 

 - pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom, zlasti po deževnem vremenu,

 - črpanje vode iz gradbene jame,

 - postavitev potrebnih zagatnih sten za ves čas gradnje oziroma izvedbe gradbene jame,

 - odstranitev rastlin, zakoličenje objektov, dovoz materiala, demontaža in odvoz strojev, 

    naprav itd.

1 - Široki izkop gradbene jame v terenu III. 

Ktg. m3 3.690,00

2 - Kombinirani izkop temeljev in jarkov v 

terenu III.. m3 897,00

3 - Ročno planiranje celotne površine, dna 

kanalov in temeljev s točnostjo +/- 3 cm. m2 1.165,00

4 - Strojno planiranje celotne površine 

širokega izkopa v projektirani naklonih s 

točnostjo +/- 1 cm. m2 9.055,00

5 - Zasip kanalov z izkopnim materialom 

komplet z vgrajevanjem in nabijanjem v 

plasteh po 20 cm. m3 81,00

6 - Dobava in vgraditev lesenih pilotov iz 

borovega lesa primarno zaščitenega, 

premera 30 cm in dolžine 8 m. Piloti se 

zabijao v rastru po navodilih projektanta 

oziroma geomehanika.  kos 64,00

 - izvedba izkopov in nasipov po opisu v posameznih postavkah,

 - pri izkopih se dno vseh izkopov izvaja v projektiranih naklonih,

 - za vsako fazo izkopa ali nasipa je potrebno izdelati geodetski posnetek in preverjanje 

ustreznosti izvedenih del (projektiranih naklonov in višin),

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v 

raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.

SPLOŠNI POGOJI

Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz 

varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

 - postavitev profilov,
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7 - Dobava in vgraditev geotekstilne - 

polytlak folije (250 g) za ločilno plast. m2 9.840,00

8 - Dobava in vgrajevanje tamponske 

podlage v projektirani naklonih, d = 0/32 

mm, nasutje debeline  30 cm, razstiranje 

ter valjanje do zbitosti in nosilnosti Ev2 

≥ 80 MN/m2 ter planiranje s finišerjem z 

natančnostjo +- 10 mm.

m3 2.427,00

9 - Dobava in vgrajevanje filterskega sloja v 

projektirani naklonih, d = 4/8 mm, 

nasutje debeline 10 cm, razstiranje ter 

valjanje do ustrezne zbitosti ter 

planiranje s finišerjem z natančnostjo +- 

10 mm. m3 810,00

10 - Dobava in vgrajevanje drenažnega 

naboja nad drenažnimi cevmi do kote 

širokega izkopa v projektirani naklonih z 

enozrnatim materialom, razstiranje ter 

utrjevanje do ustrezne zbitosti. m3 228,00

11 - Dobava in vgrajevanje tamponske 

blazine pod temelji, d = 0/32 mm, 

debeline do 20 cm, razstiranje ter 

valjanje do zbitosti in nosilnosti Ev2 ≥ 

80 MN/m2 ter planiranje z natančnostjo 

+- 15 mm. m3 41,00

12 - Dobava humusa ter humuziranje površin 

ob izvedenih izkopih in novih zelenicah 

v sloju debeline 15 cm, z dobavo novega 

humusa, skupaj s planiranjem in 

sejanjem travnatega semena ter 

vzdrževanjem trave do prve košnje. m2 480,00

ZEMELJSKA DELA skupaj
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III. BETONSKA DELA

1 - Dobava in vgrajevanje betona MB 25 

prereza nad 0,30 m3/m2;m - AB temelji 

in temeljni nastavki. m3 146,00

2 - Dobava in vgrajevanje betona MB 20 

prereza do 0,12 m3/m2;m - podložni 

beton. m3 42,60

3 - Dobava in vgrajevanje betonskih 

tlakovcev okoli dreves na lokaciji 

asfaltnih površin, oblika in barva 

tlakovcev po izboru naročnika oziroma 

projektanta (enakega tipa kot obstoječi v 

dveh barvah). V enotno ceno všteto 

polaganje v sloj peska, d = 10 cm na 

pripravljeno tamponsko podlago ter 

fugiranje tlakovcev s kremečevim 

peskom. m2 18,00

4 - Dobava in vgraditev prefabriciranega 

betonskega robnika prereza 5/25 cm, 

polaganje na sloj betonske podlage ter 

obojestransko obbetoniranje. m1 670,00

5 - Izvebda temelja za gol izdelanega iz 

betonskih cevi Ø 50, globine 150 cm, 

komplet z dobavo in montažo tipskih puš 

za pritrditev golov. kos 4,00

6 - Dobava, krivljenje in vgrajevanje 

armature ne glede na profil in sestavo. kg 14.600,00

BETONSKA DELA skupaj

V. TESARSKA DELA

1 - Naprava, postavitev in demontaža 

dvostranskega opaža ravnih temeljev in 

temeljnih nastavkov. m2 166,00

TESARSKA DELA skupaj
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VI. KANALIZACIJA

1 - Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, 

globine do 100 cm, na planumu izkopa, z 

gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 

cm. m1 1.836,00

2 - Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, 

globine do 100 cm, na planumu izkopa, z 

gibljivimi plastičnimi cevmi premera 25 

cm. m1 420,00

3 - Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, 

globine do 100 cm, na planumu izkopa, z 

gibljivimi plastičnimi cevmi premera 30 

cm. m1 40,00

3 - Izvebda talnega požiralnika izdelanega 

kot peskolovov iz betonskih cevi Ø 50, 

globine do 150 cm, obdelavo dna, 

priključka in odtoka ter dobavo in 

montažo tipske LTŽ rešetka 40/40 cm. kos 35,00

4 - Izvebda revizijskega jaška izdelanega iz 

betonskih cevi Ø 60, globine do 150 cm, 

obdelavo dna, priključka in odtoka ter 

dobavo in montažo tipskega LTŽ 

pokrova 60 x 60 cm. kos 10,00

5 - Izdelava, dobava in vgraditev meteorne 

kanalizacije izdelane iz cevi iz plastičnih 

mas PVC cevi, φ 150 z vsemi 

fazonskimi kosi, pripravo podlage in 

obbetoniranjem. m 25,00

6 - Izdelava priključka PVC cevi Φ 150 na 

obstoječi kanalizacijski jašek, izasek 

jaška, vgradnja cevi in obdelava 

priključka. kos 1,00

7 - Izsek pokrova obstoječih jaškov 

(betonski ali LTŽ) ter dvig pokrova na 

novo višino (cca 20 cm). kos 5,00
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8 - Dobava in polaganje linijskega 

požiralnika, kanalete z lito ali inoks 

rešetko, širine 40 cm, komplet z 

obbetoniranjem kanalete ter 

priključitvijo na obstoječi jašek. m 28,00

8 - Dobava in postavitev nepovratne lopute 

(žabji pokrov) na PVC cevi ø 300 mm. kos 2,00

KANALIZACIJA skupaj
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B. OBRTNIŠKA DELA

II. KLJUČAVNIČARSKA DELA

VI. ASFALTERSKA IN ZAKLJUČNA DELA

B. SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA

II. KLJUČAVNIČARSKA DELA

1 - Izdelava, dobava in montaža ravne 

ograje višine 200 cm. Ograja poljubnega 

proizvajalca kot na primer sistem Axis 

DR komplet s stebri in paneli višine 183 

cm (paneli izdelani iz vroče cinkane in 

barvane palic ø 8 mm horizontale in ø 6 

mm vertikale. Ojačitev ograje z dvojno 

horizontalno žico, dimenzije oken mreže 

50 x 200 mm)  Pritrditev ograje na 

točkovne temelje oziroma v betonske 

konstrukcije. Vsa gradbena dela zajeta v 

enoti ceni postavke ograje. V ceni zajeti 

vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in 

pleskanje. Obračuna se po m1 ograje. m1 310,00

2 - Ponovna postavitev demontirane ravne 

ograje višine 200 cm, brez dobave 

stebričkov in polnila.  Pritrditev ograje 

na točkovne temelje. Vsa gradbena dela 

zajeta v enoti ceni postavke ograje. 

Obračuna se po m1 ograje. m1 35,00
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3 - Izdelava, dobava in montaža kovinskih 

drogov z navarjenimi prstani iz 

okroglega železa za montažo pletenice 

za postavitev zaščitne mreže iz vrvi za 

lovljenje žog. Drogovi izdelani iz 

debelostenskih jeklenih profilov Ф 100 

mm, končne višine 6000 mm in pomične 

konzole 1000 mm na vrhu stebra. Na 

konzoli ter dnu stebra sta vgrajena 

prstana za montažo pletenice za vgradnjo 

mreže za lovljenje žog. Vse izdelano iz 

vroče cinkanih in barvanih profilov po 

detajlu projektanta. V enotno ceno všteti 

potrebni  izkop za temelj droga, izdelava 

točkovnega temelja ter pritrditev drogov 

na točkovne temelje, komplet vsa 

gradbena dela, potrebna armatura ter 

opaž temelja  V ceni zajeti vso finalno 

obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje.  

kos 30,00

4 - Izdelava, dobava in montaža dvoriščnih 

enokrilnih drsnih vrat robustne izvedbe, 

dimenzij 400 cm x 200 cm. Vrata 

poljubnega proizvajalca izdelana iz 

pohištvenih cevi komplet z nosilnim 

vratnim okvirjem - stebri in vratno 

ključavnico. Vse izdelano iz vroče 

cinkanih in barvanih profilov. V enotno 

ceno všteti potrebni točkovni in pasovni 

temelji pod vodilom, pritrditev vrat na 

točkovne temelje. Vsa gradbena dela 

zajeta v enoti ceni postavke vrat. V ceni 

zajeti vso finalno obdelavo - vroče 

cinkanje in pleskanje. Obračun po kosu 

vrat. kos 1,00
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5 - Izdelava, dobava in montaža dvoriščnih 

enokrilnih vrat robustne izvedbe, 

dimenzij 135 cm x 230 cm. Vrata 

poljubnega proizvajalca izdelana iz 

pohištvenih cevi komplet z nosilnim 

vratnim okvirjem - stebri in vratno 

ključavnico. Vse izdelano iz vroče 

cinkanih in barvanih profilov. V enotno 

ceno všteti potrebni temelji in pritrditev 

vrat na točkovne temelje. Vsa gradbena 

dela zajeta v enoti ceni postavke vrat. V 

ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče 

cinkanje in pleskanje. Obračun po kosu 

vrat. kos 1,00 650,00

6 - Izdelava, dobava in montaža sidrnih 

plošč za kandelabre izdelanih iz vroče 

cinkane in barvane sidrne plošče ter 

rebrastih profilov, izdelano po navodilu 

starika. V enotno ceno všteta pritrditev 

sider na točkovne temelje oziroma 

privarjenje siderne armature na armaturo 

temeljev. Obračun po kosu sidra za en 

kandelaber ocenjene teže 80 kg. 

kos 4,00

KLJUČAVNIČARSKA DELA skupaj

VI. ASFALTERSKA IN ZAKLJUČNA 

DELA

1 - Dobava transport in strojno vgrajevanje 

BB 11 mm iz apnenčastega agregata v 

debelini 6 cm v projektiranih padcih 

komplet z vsemi deli in transporti. m2 1.215,00

2 - Preplastitev asfaltne površine s 

sintetičnim materialom kot naprimer 

POLYTAN, debeline 10 mm v enaki 

barvi kot obstoječa,  oziroma v barvi po 

izboru naročnika. m2 1.245,00
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3 - Dobava in vgrajevanje - izvedba rastnega 

sloja debeline 20 cm v sestavi: 

kremenčev pesek granulacije 0,125/0,50 

mm 82 %, vulkanski pesek ali AXISIS 

12 %, bela šota 6 %. V enotno ceno 

všteto planiranje in valjanje v naklonu 

0,8 %, ravnost z dopustnim odstopanjem 

+/- 5 mm. m3 1.530,00

4 - Dobava in polaganje prane travne ruše 

naravne trave na pripravljeno podlago 

(rastni sloj). Travnana ruša mora biti iz 

naravne trave primerne za mediteransko 

podnebje ter podlago oziroma teren iz 

zemljine z visoko vsebnostjo soli. V 

enotno ceno je všteta predhodna analiza 

zemljine in kvalitete vode za zalivanje, 

nadzor prvih 12 mesecev pri pravilnem 

vzdrževnju (košnja, zalivanj, zračenje, 

gnojenje, ipd.), za kar mora biti izvajalec 

prisoten in sodelovati z vzdrževalci 

igrišča. m2 7.500,00

5 - Dobava in montaža zaščitne mreže iz 

vrvi z dimenzijami okna 100 x 100 mm, 

za lovljenje žog vključno s spodnjo in 

zgornjo pletenico montirano na kovinske 

drogove. m2 840,00

6 - Dobava in montaža fiksnih golov, kot na 

primer Eelan inventa, izdelanih iz Al 

profilov z zaobljenimi robovi, s talnim 

okvirjem, komplet z mrežo gola, vse 

belo barvano. Dimenzije gola 732 x 244 

cm. kos 2,00

7 - Dobava in montaža klopi za rezervne 

igralce, kot na primer klopi Eelan 

inventa oziroma enakega tipa kot ostale 

klopi na igiščih Bonifike. Nad 

rezervnimi klopmi je izvedena 

nadstrešnica izdelana iz pocinkanih ter 

prašno barvanih cevi v barvi RAL po 

izboru arhitekta oziroma naročnika, 

konstrukcija nadstreška je ločne izvedbe, 

krita s polikarbonatno kritino ter bočno 

polikarbonatno zaščito. Število sedišč 

10, dolžina nadstreška 500 cm, globina 

120 cm. kos 2,00
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8 - Dobava in montaža klopi kot na primer 

tip ALBATROS, enakega tipa kot 

obstoječi na poročju Bonifike, stranice iz 

nerjaveče pločevine, ostali elementi 

vroče cinkani, sedežni del in naslon iz 

letev iz kvalitetnega lesa zaščitenega 

proti atmosferskim vplivom. dimenzij  

1925 x 710 x 760 mm kos 2,00

9 - Dobava in montaža smetnjakov, 

izdelanih iz polplemenitih kovin: 

Aluminij, Medenina ali Inox, enakega 

tipa kot obstoječi na poročju Bonifike. 

Smetnjaki so montirani na podstavek ali 

nerjaveči steber, katerega lokacijo in 

obliko potrdi  projektant. kos 3,00

ASFALTERSKA IN ZAKLJUČNA 

DELA skupaj
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C. REKAPITULACIJA INŠTALACIJ

I. STROJNE INŠTALACIJE

II. ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA

SKUPAJ:

I. REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ

A. PRIKLJUČEK VODOVODA  

B. ZALIVANJE

C. GRADBENA  DELA

I. SKUPAJ:

A. PRIKLJUČEK VODOVODA  

1. Dobava in montaža polietilenskih cevi 

visoke gostote PE80 - SDR11 (PN12,5) 

za vodovod za delovni tlak do 12,5bar, 

komplet z dobavo in montažo ter vsem 

potrebnim spojnim ter tesnilnim 

materialom

PE d125x11,4-SDR11 m 150

PE d25x2,3-SDR11 m 20

2. Litoželezni prirobnični klinasti EURO

zasun kompet s protiprirobnicami, vijaki

in tesnili, z dobavo in montažo 

DN 125 kos 1

DN 80 kos 2

3. Dobava in montaža krogličnega ventika s 

spojnim in tesnilni materialom

NO 20 kos 2

4. Dobava in montaža litoželeznih 

fazonskih kosov, komplet z vijačnim ter 

tesnilnim materialom

FF - DN80x800 kos 1

FF - DN80x400 kos 1

FF - DN125x1000 kos 2

zobata spojka za PE125 kos 26

T             125/80 kos 1

FFR        125/80 kos 2

Q            125(30°) kos 1
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Q            125(45°) kos 1

Q            125(60°) kos 2

Q            125(90°) kos 2

N            80 kos 1

X            125 kos 1

41

5. Dobava in montaža nadzemnega hidranta 

DN80, komplet z vsem potrebnim 

pritrdilnim in tesnilnim materialom

kos 1

6. Dobava in montaža zunanje hidrantne 

omarice za nadzemni hidrant HO-NH, 

komplet z opremo, dva ročnika, 

nastavek, ključ za odpiranje, 4x15m 

gumiranih cevi DN52

kos 1

7. Izkop, izdelava jaška iz betonske cevi φ 

40, komplet z betonskim pokrovom 40 x 

40 cm, na lokaciji obstoječih priključkov 

pitnikov, komplet z vgraditvijo dveh 

krogličnih vebntilov na obstoječi cevi 

(1") ter vgradnjo mehanskega filtra 

nesnage (kot na primer JUDO ali 

podobno) s potrebnnim cevnim 

materialom, spojnim in tesnilnim 

materialom, zasipom ter odvozom viška 

izkopnega materiala.

kpl 4

8. Antikorozijska zaščita armatur z

bitumenskim premazom

kg 8

9. Opozorilni trak za vodovod z napisom

"POZOR VODOVOD" z dobavo ter

polaganjem

m 150

A. PRIKLJUČEK VODOVODA  skupaj:
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B. ZALIVANJE

1. Dobava in montaža polietilenskih cevi 

visoke gostote PE80 - SDR11 (PN12,5) 

za vodovod za delovni tlak do 12,5bar, 

komplet z dobavo in montažo ter vsem 

potrebnim spojnim ter tesnilnim 

materialom

PE d63x5,8-SDR11 m 420

PE d75x6,8-SDR11 m 205

2. Litoželezni prirobnični klinasti EURO

zasun kompet s protiprirobnicami, vijaki

in tesnili, z dobavo in montažo 

DN 80 kos 2

3. Potopni razpršilec za zalivanje z večjim

dometom za postavitev v sredino igrišča, 

z vgrajenim elektromagnetnim ventilom

za aktiviranje in z mehanimom za

avtomatsko premikanje položaja

zalivanja in hitrostjo vrtenja 360° v eni

minuti ter z ročico za razbijanje curka v

manjše segmente, s kotom pršenja 22°, s

tremi vgrajenimi šobami, za vgradnjo v

zemljo ter z dvižnim pokrovom z

umetno travo oz. naravno travo, (z

možnostjo kompletnega servisiranja z

zgornje strani vgrajenega razpršilca) ter s

potrebnimi podatki:

.. domet 27,0 m

.. pri tlaku 5,5 bar

.. šoba ø13

.. pretok vode 16,0 m3/h

.. s priključkom 1 1/2" (DN40)

kot npr. Perrot, Toro oz. enakovreden

proizvod, komplet s priključnim in

tesnilnim materialom, z dobavo in

montažo 

kos 2
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4. Potopni razpršilec za zalivanje z večjim 

dometom Potopni razpršilec za zalivanje 

zelenice za postavitev na rob zelenice, z 

vgrajenim stop ventilom za aktiviranje in  

z mehanimom za avtomatsko premikanje 

položaja zalivanja in hitrostjo vrtenja 

360° v eni minuti ter z ročico za 

razbijanje curka v manjše segmente, s 

kotom pršenja 22°, z  vgrajeno šobo, za 

vgradnjo v zemljo ter z zelenim (oz. 

temno rjavim) dvižnim pokrovom (z 

možnostjo kompletnega servisiranja z 

zgornje strani vgrajenega razpršilca) ter s 

potrebnimi podatki: z možnostjo 

nastavitve kota delovanja 30° do 360°, z 

vgrajenim elektromagnetnim ventilom za 

aktiviranje in  z mehanimom za 

avtomatsko premikanje položaja 

zalivanja in hitrostjo vrtenja 360° v eni 

minuti ter z ročico za razbijanje curka v 

manjše segmente, s kotom pršenja 22°, z 

dvemi vgrajenimi šobami, za vgradnjo v 

zemljo ter z zelenim (oz. temno rjavim) 

dvižnim pokrovom (z možnostjo 

kompletnega servisiranja z zgornje strani 

vgrajenega razpršilca) ter s potrebnimi 

podatki: kos 10

5. Komplet PE spojk in redukcije za

priključitev razpršilca na priključno cev

PE 63, komplet s tesnilnim materialom z

dobavo in montažo 

kos 12

6. Medeninast elektromagnetni ventil (24V

AC/2W) z membrano za sektorsko

krmiljenje razpršilcev dimenzije DN50

(2") s kvs=37m3/h in PN12,5, z

vgrajenim samočistilnim filtrom in

praznilnim ventilom na strani praznjenja

ter možnostjo tlačne kompenzacije, z

izhodom za povezovanje na centralni

krmilnik, s tesnilnim materialom, z

dobavo in montažo 

kos 1
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7. Elektronski krmilnik za programiranje

zalivanja z 2 do 12 izhodi, z možnostjo

nastavitve zaporedja zalivanja, čas

vklopa in izklopa delovanja posameznih

razpršilcev, čas pričetka in konca

zalivanja - 7 dnevna nastavitev, komplet

z LCD displayem, tipkami za

nastavljanje, el.napajanjem in varovalko

240V/50Hz ter 24V AC delovno

napetosjo, v zaščitenem ohišju IP54 za

zunanjo vgradnjo (vgradi se v inox

zaščitno omarico oz. elektroomaro), z

dobavo in montažo, ožičenjem,

programiranjem in preizkusom

delovanja, kompatibilen za izbrane

elemente sistema zalivanja

kpl 1

8. Dežni senzor za povezavo na elektronski

krmilnik zalivanja, z dobavo in montažo,

ožičenjem, kompatibilen za izbran

krmilnik

kos 1

9. Opozorilni trak za vodovod z

indukcijsko nitko in z napisom "POZOR

VODOVOD" z dobavo ter polaganjem

m 480

10. Dobava in montaža el.krmilnega kabla 

za povezavo krmilnikov za zalivanje 

igrišč in krmilnega kabla med krmilniki 

in črpališčem, komplet z ožičenjem ter 

vsem potrebnim spojnim materialom

m 480

11. Dobava in montaža polietilenskih 

zaščitnih stigmafleks cevi za vodenje 

krmilnih kablov, komplet s PE jaški za 

vleko cevi, opozorilnim trakom 

ELEKTRIKA ter vsem potrebnim 

spojnim ter tesnilnim materialom

m 990

B. ZALIVANJE skupaj:
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C. GRADBENA  DELA  

1. Zakoličba osi trase in postavitev 

gradbenih profilov

m 1230

2. Strojni in delni ročni izkop jarka v terenu 

III.ktg z nakladanjem in odvozom na 

javno deponijo na oddaljenosti do 15 

km, s pridobitvijo vseh soglasij 1230

  60 x 80 cm m3 720

  80 x 80 cm m3 150

  60 x 110 cm m3 360

3. Planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm 

v predvideni niveleti po profilu

m2 738

4. Dobava in izdelava posteljice iz 

agregatnega materiala granulacije do ø4 

mm v debelini 15 cm

m3 111

5. Dobava in izdelava zaščitnega zasipa z 

agregatnim materialom granulacije do ø 

4 mm in sicer 15 cm nad temenom cevi

m3 122

6. Zasip jarka z tamponom ter utrjevanje z 

nabijanjem po plasteh 30 cm

m3 998

7. Odvoz odvečnega materiala na deponijo 

v razdalji do 15 km, s pridobitvijo vseh 

soglasij

m3 510

8. Izdelava armirano betonskih podstavkov 

pod NH, omarico, pitnikom in za 

sidranje horizontalnih in vertikalnih 

lokov (po detalju)

kos 10

9. Izdelava armiranobetonskega jaška, 

komplet z dodatnim izkopom, zasipom, 

opažanjem, razopažanjem, dobava in 

vgradnja vstopnih želez ali vstopne 

lestve za globine nad 1,10 m, ter 

vgradnja dobavljenega pokrova.

dim 150x150x150 kos 1

dim 60x500x120 kos 2
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10. Dobava in montaža LTŽ pokrova 

nosilnost 150kN proizvod IMP

600x600 kos 1

400x400 kos 2

C. GRADBENA  DELA  skupaj:
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II. REKAPITULACIJA ELEKTROINŠTALACIJ FAZA A

1. Elektromontažna dela FAZA A

2. Gradbena dela

II. SKUPAJ:

1. Elektromontažna dela FAZA A

Posamezna postavka zajema dobavo, 

prevoz, montaža, preizkus, svetlobni 

viri, predstikalne naprave, vezni in 

pritrdilni material, zavarovanje 

gradbišča, zakoličba obstoječih in novih  

naprav in drobni material.

 1. Kabel uvlečen v cevi kabelske 

kanalizacije oziroma v notranjosti 

stebrov, komplet s kabelskimi končniki 

in priklopom 

-NAYY-J 4x150 mm2 m 40

-NYY-J 4x35 mm2 m 280

-NYM-J 3x2,5 mm2 m 15

-NYM-J 5x2,5 mm2 m 15

-Easy-NET BUS kabel m 280

-NYM-J 5x4 mm² m 360

 2. El. razdelilna dvodelna omara - merilno 

priključna omara PMO in R-S1, 

dvodelna prostostoječa omara INOX 

izvedbe IP54 dim: 1500x1700x300mm, 

z vrati opremljenimi z dvema 

ključavnicama (Elektro Primorska 1 x, 

investitor 1 x), z okencem za odčitevanje 

števca, na vratih R-S1 vgrajena dodatna 

vratca za opravljanje razsvetljave igrišča.

kpl 1

PMO

1x varovalčno podnožje PK250/3p

1x varovalke NV 3x100A

3x tokovnik 100/5A

1x trifazni števec ZMD410CT, 

dvotarifni, PLC vmesnik (preveriti 

možnost uporabe obstoječega števca el. 

energije v PS-PRMO)

1x inst. odklopnik 6A

1x komunikator

3x pren. zaščita razred B, PROTEC 

B2SR

R-S1
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1x glavno stikalo 100A/3p/400V

4x pren. odvodniki razred C, PROTEC C 

2x avtomatski odklopnik z nadtokovno 

zaščito (npr. NS160N/63 Schneider) 

6x Inštalacijski odklopnik, karak. C, 

16A, 2-polni, 10kA

1x komb. zašč. stikalo KZS 

16A/30mA/4p

1x komb. zašč. stikalo KZS 

16A/30mA/2p

5x inst. odklopnik C (razni 2A-16A)

6x inst. kontaktor (npr. KN9)

1x krmilnik EASY 819-AC-RC, 230V, 

komplet s programiranjem

1x fotorele s senzorjem svetlobe

1x vtikač RJ45 (montaža na BUS kabel)

4x inst. stikalo 0-1, 10A/1p

10x inst. izbirno stikalo 1-0-2, 10A

2x inst. tipka 10A

2x vtičnica 16A 3p motorska IP55

2x vtičnica 16A 1p IP55

6x izdelava nosilnega okvirja dušilke 

reflektorja

vrstne sponke, napisi, oznake, 

obročkanje kablov, enopolna vezalna 

shema

 3. El. razdelilna omara (R-S2, R-S3, R-S4) 

je enodelna prostostoječa omara INOX 

izvedbe, IP54: 1000x1700x300mm z 

vrati opremljenimi z ključavnico 

(investitor) z vgrajenimi elementi:

kos 3

1x gl. stikalo 63A, 3p,

4x pren. odvodniki razred C, PROTEC C 

6x Inštalacijski odklopnik, karak. C, 

16A, 2-polni, 10kA

1x komb. zašč. stikalo KZS 

16A/30mA/4p

1x komb. zašč. stikalo KZS 

16A/30mA/2p

5x inst. odklopnik C (razni 2A-16A)

6x inst. kontaktor (npr. KN9)

1x krmilnik EASY 819-AC-RC, 230V, 

komplet s programiranjem

2x vtikač RJ45 (montaža na BUS kabel)

2x inst. stikalo 0-1, 10A/1p
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6x inst. izbirno stikalo 1-0-2, 10A

2x inst. tipka 10A

2x vtičnica 16A 3p motorska IP55

2x vtičnica 16A 1p IP55

6x izdelava nosilnega okvirja dušilke 

reflektorja

vrstne sponke, napisi, oznake, 

obročkanje kablov, enopolna vezalna 

shema

 4. Prestavitev obstoječe elektro razdelilne 

omare RV/RG za cca. 20m proti vzhodu- 

komplet (označevanje obstoječih kablov, 

odklop, podaljševanje obstoječih kablov 

z vgradnjo  vodotesnih kabelskih spojk 

IP67 (razne), ponoven priklop v RV/RG, 

zagon in testiranje priključene opreme, 

izvedba meritev).

kpl 1

 5. Vodnik P/F-Y 25 mm2 m 30

 6. Priklop napajalnega kabla NAYY-J 

4x150 mm2 v obstoječe el. omari PS-

PRMO kpl 1

7. Odklop in odstranitev obstoječe elektro 

razdelilne omare R-OBST, komplet z 

odvozom na deponijo kpl 1

8. Kabelska spojka/odcep 5x4 mm² IP67, 

komplet z izdelavo kpl 3

9. Odklop in demontaža obstoječega 

stebrička javne razsvetljave, komplet z  

začasnim skladiščenjem, ponovno 

montažo in priklopom na novi lokaciji. kpl 12

10. Svetilke komplet s sijalkami, montažnim 

in ostalim  priborom, priklopom in 

montažo:

Stebriček razsvetljave IP66, višina 

h=0,9m, IP66, zaščita proti vandalizmu 

IK10, barva, oblika in tekstura kot 

obstoječe svetilke, komplet s sidrom in 

montažnim priborom. (obstoječi tip SBP 

KHA LED 16W  IP66 IK10  h = 0,9m v 

kompletu s sidrom in montažnim 

priborom). kpl 1
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11. Navezava napajalnega kabla NYM-J 5x4 

mm² prestavljenih in novih linij 

svetlobnih stebričkov v obstoječih 

stebričkih zunanje razsvetljave. kpl 4

12. Izvedba meritev, pregledi, preizkusi, 

spuščanje v pogon kpl 1

1. Elektromontažna dela FAZA A 

skupaj:
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2. Gradbena dela

 1. Strojni in deloma ročni izkop kabelskega 

kanala v terenu III. ktg., izdelava 

podloge iz mivke v sloju 10 cm, 

polaganje stigmafleks cevi (vključno z 

distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), 

zasutje s peskom v sloju 10 cm, zasip s 

tamponskim gramozom ter nabijanje v 

slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega 

valjanca in PVC opozorilnega traku, 

odvoz materjala na deponijo do 15 km 

ter ponovna ureditev trase

- dimenzija kanala 0,6x1,0m m 240

- dimenzija kanala 0,4x0,9m m 150

 2. PVC fleksibilne cevi položene v že 

izkopano kabelsko kanalizacijo 

(vključno z distančniki, čepi, tesnili, 

koleni, ...):

-ST fi=160mm m 40

-ST fi=110mm m 810

-ST fi=50mm m 640

 3. Strojni in deloma ročni izkop v terenu 

III. ktg.  in komplet izgradnja tipskega 

manipulativnega kabelskega jaška 

1,0x1,0x1,0 m gl., z betonom C25/30, 

litoželeznim pokrovom za lahki promet 

600mm, z napisom ELEKTRIKA kos 6

 4. Strojni in deloma ročni izkop v terenu 

III. ktg. in komplet izgradnja tipskega 

manipulativnega kabelskega jaška s 

temeljem za elektro omarico, dim. 

1,1x1,5x1,2 m z betonom C25/30, 

litoželeznim pokrovom za lahki promet 

600mm, z napisom ELEKTRIKA kos 3

 5. Strojni in deloma ročni izkop v terenu 

III. ktg. in komplet izgradnja tipskega 

manipulativnega kabelskega jaška s 

temeljem za elektro omarico, dim. 

1,6x1,5x1,2 m z betonom C25/30, 

litoželeznim pokrovom za lahki promet 

600 mm, z napisom ELEKTRIKA kos 2
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 6. Izdelava betonskega podstavka el. omare 

RV/RG (dimenzije 150x55cm, h=30-

40cm nad tlemi), z vgrajenimi cevmi 

fi=160 za prehod kablov in cevi iz jaška 

v RV/RG, komplet z odstranitvijo in 

odvozom obstoječega podstavka na 

deponijo. kos 1

 7. Rušenje in odstranitev obstoječega 

temelja in jaška el. omare RV/RG. 

Komplet z odvozom materiala na 

deponijo. kos 1

 8. Rušitev stene jaška, izdelava cevnih 

uvodov 6x f110 cm in obnova stene 

jaška kpl 1

 9. Rušitev stene temelja PS-PRMO, 

izdelava cevnih uvodov 2 xf160 cm in 

obnova temelja. kpl 1

 10. Odstranitev obstoječega temelja elektro 

omare, komplet z odvozom na deponijo kpl 2

 11. Izkop  v terenu III. kat. in komplet 

izgradnja betonskega temelja z vgradnjo 

sidra za stebriček javne razsvetljave, 

betonska cev fi=30cm, globine 60cm kos 13

 12. Izdelava betonskega el. kabelskega jaška 

(KJ-6) 40x40x40cm. Izkop jame v zemlj. 

III.ktg., dobava in izvedba bet. jaška z 

betonskim pokrovom. kos 1

 13. PVC opozorilni trak "POZOR 

ENERGETSKI KABEL" m 450

 14. Pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4mm, 

položen v izkopan kabelski jarek, 

vključno s križnimi sponkami INOX 

izvedbe, priključitvami na na drogove 

razsvetljave, stebričke JR, ograjo igrišča 

in ostale ozemljilne sisteme, s 

protikorozijsko zaščito,... m 560

2. Gradbena dela skupaj:
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c. REFLEKTORJI

SKUPNA REKAPITULACIJA

1. Elektromontažna dela FAZA B

c. SKUPAJ:

1. Elektromontažna dela FAZA B

Posamezna postavka zajema dobavo, 

prevoz, montaža, preizkus, svetlobni 

viri, predstikalne naprave, vezni in 

pritrdilni material, zavarovanje 

gradbišča, zakoličba obstoječih in novih  

naprav in drobni material.

1. Kabel uvlečen v cevi kabelske 

kanalizacije oziroma v notranjosti 

stebrov, komplet s kabelskimi končniki 

in priklopom:

-NYY-J 5x2,5 mm2 m 850

2. Jekleni steber višine h=18m tipske 

izvedbe, vroče cinkani, konusna 

osmerokotna oblika (spodnji premer cca 

0,55m zgornji cca 0,35m),  za III. 

vetrovno cono, opremljen z dostopno 

lestvijo s hrbtobranom, počivališčem na 

višini 10m, montažnim podestom - 

košaro za 7 reflektorjev, z revizijsko 

odprtino nameščeno pri tleh in sidrno 

ploščo itd.. .Komplet. (npr. Pali 

Campioni  CP18C/P, h=18m) kpl 4
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3. Asimetrični LED reflektor, 1500W, 

400V (230V), 185000lm, IP65, 

specifično namenjen osvetljevanju 

športnih igrišč (CRI min. 70, max. 

dovoljen naklon postavitve je omejen z 

max. ULR faktorjem (Upward Light

Ratio) = max. 5,0%), komplet s 

pripadajočim napajalnikom nameščenim 

v elektro razd. omari in zaslonom proti 

bleščanju, svetlobni izračun z vsemi 

podatki za usmerjanje reflektorjev, 

montaža in priklop, usmerjanje 

reflektorjev, izvedba meritev svetlobnih 

parametrov (kot npr. Philips OptiVision 

LED gen2 BVP525 185,000 lm, 4000K).

kos 28

4. Premontaža dveh obstoječih reflektorjev 

ob malem nogometnem trening igrišču 

na odboj z obstoječega stebra na nov 

steber št. 3 novega nogometnega igrišča. 

Komplet z odklopom kablov v obstoječi 

el. omari, prenosom, ponovnim 

priklopom, usmerjanje reflektorjev. kpl 1

5. Predelava elektro razdelilne omare R-S3 

stebra razsvetljave, dograditev naslednje 

opreme: kpl 1,00

- 2 kosa avtomatski instalacijski 

odklopniki C16/1p/230V

- 2 kosa izbirno stikalo 1-0-2 16A/230V

- 2 kosa inst. kontaktor (npr. KN9)

- napisne ploščice z ustreznimi napisi, 

oznake, zbiralke, sponke, drobni in vezni 

material...

6. Nadgradnja košare stebra razsvetljave št. 

3 s kovinskim pocinkanim nosilcem za 

pritrditev dveh dodatnih reflektorjev. 

Postavitev in lega nosilca mora 

omogočati običajne vzdrževalne posege 

kot je menjava sijalk in nastavitev 

usmeritve reflektorja iz same košare. 

Komplet z montažo in pritrdilnim 

materialom. kpl 1,00

7. Nastavitve usmeritev in nagibov 

reflektorjev. kos 26
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8. Izvedba meritev, pregledi, preizkusi, 

spuščanje v pogon. kpl 1

Elektromontažna dela FAZA B skupaj


