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A.

Splošno:
Prostor urejanja je terasirano igrišče med obema krakoma z 
učilnicami nove osnovne šole Koper.
Ureditev gradbišča, postavitev gradbiščne ograje, napisne 
table, opozorilne table itd....
Ponudnik je obvezan, da pred oddajo ponudbe preuči
projektno dokumentacijo, si ogleda lokacijo in predvidi
potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo gradnje. 
V projektantskem popisu del so zajeta dela, ki izhajajo iz
projektne dokumentacije. V popisu del navedeni izdelki in
oprema niso obvezujoči, temveč so zavezujoča kvalitativna
referenca za dobavo podobnih izdelkov.

Pri kalkulaciji oziroma v enotnih cenah postavk
ponudbenega predračuna mora ponudnik zajeti:
·   stroške zaščite vseh komunalnih naprav in objektov v
skladu z zahtevami upravljalcev ter stroške s tem
povezanih storitev upravljalcev,
·   stroške, povezane z dobavo materialov franco gradbišče,

·   stroške priklopov in porabe za potrebe gradbišča (voda,
elektrika, telefon...),
·   strošek deponije materiala za potrebe gradbišča,
·   stroške pridobivanja potrebnih soglasij in dovoljenj v
zvezi s prevozi nad dovoljeno maso, zapor cest, prečkanji
komunalnih vodov, stroške odškodnin in pristojbin s tem v
zvezi,
·   stroške zaščite oseb, premoženja in sosednjih objektov,

·   stroške zavarovanj za nepredvidene dogodke in škode
·   vse stroške v zvezi z ureditvijo in zavarovanjem
gradbišča,
. sprotno čiščenje vozil pri izvozu iz gradbišča ter čiščenje 
ulic v primeru onesnaženja vozil
·   stroške čiščenja terena po končanih delih in odvoz
odvečnega materiala,
·   strošek kontrole kakovosti vgrajenih materialov, strošek
testov pri ponudniku, na lokaciji, atestov, izjav...,
·   stroške vseh drugih del, ki so potrebna za izvedbo
postavk po popisu,
·   stroške in izdelavo načrta organizacije gradbišča in
označitve gradbišča v skladu z določili 2. in 3. odstavka 82.
člena ZGO-1,
·   stroške elaborata oziroma načrta organizacije gradbišča s 
prikazom varnostnih ukrepov, izdelane v skladu s pogoji
gradbenega dovoljenja, 
·   stroške varnostnega načrta v skladu s predpisi o
zagotavljanju varnosti in varstva pri delu,

GRADBENA DELA IN OBRTNIŠKA DELA

Multišportno igrišče 
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I.
Splošno:
Za ureditev celotnega področja igrišča je izdelan projekt 
rekonstrukcije za izvedbo ureditve v juliju 2010.

Prostor urejanja je terasirano igrišče med obema 
krakoma z učilnicami nove osnovne šole Koper.
Igrišče je urejeno. 
Po preučitvi možnosti etapne gradnje, se je investitor 
odločil, da izvede ureditev dela igišča, kjer je multišportno 
igrišče. V projektu gradbene konstrukcije je to POZ 6 in 
POZ 7. Obstoječa interventna pot, pa se prestavi v celoti.

V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, ves 
material in prenose, nakladanje na prevozno sredstvo ter 
odvoz na gradbiščno deponijo. Vse rušitve po projektu, 
navodilih statika in tehničnega poročila statike.Vsa 
rušitvena dela je izdelati strokovno, upoštevati je vse 
varnostne ukrepe iz varstva pri delu. Pred začetkom 
rušitvenih del je potrebno preveriti in zaključiti instalacije. 
Pri rušenju varovati vse zunanje primarne komunalne 
vode in drevesa. Predhodno je zavarovati delavce in 
sosednje prostore, da ne pride do poškodb. Vsi odvozi ali 
odnosi rušenega materiala v gradbiščno deponijo in 
kasneje v stalno deponijo se obračunajo v rušenem 
stanju.

1 V kolikor je na površinah urejanja pomična oprema, to 
opremo odstrani iz površine pred pričetkom del uporabnik 
v lastni režiji, oziroma po dogovoru z izvajalcem.

2 Pazljiva demontaža dveh manjših otroških igral 
(gugalnica gnezdo in tobogan) in odnos v shrambo, ki jo 
določi investitor- daljše obdobje hranjenja. Igrala za 
ponovno montažo na drugi lokaciji v kasnejših fazah 
gradnje.Vsa dela upoštevana v poglavju igrala.

3 Pazljiva demontaža manjšega otroškega igrala in odnos v 
shrambo, ki jo določi investitor. Igralo ni predvideno za 
ponovno montažo.
kom 1,00 0,00

4 Pazljiva demontaža "uličnih svetilk" in deponiranje v 
shrambo, ki jo določi investitor. Svetilke za ponovno 
montažo na drugi lokaciji.
kom 3,00 0,00

5 Demontaža koša za smeti in deponijanje v shrambo, ki jo 
določi investitor. Koša za ponovno montažo na drugi 
lokaciji.
kom 2,00 0,00

6 Demontaža table sredi igrišča in deponijanje v shrambo, 
ki jo določi investitor. Tabla za ponovno montažo na drugi 
lokaciji.
kom 1,00 0,00

10 Demontaža - premontaža dvokrilnih vrat v tipski panelni 
ograji s stebrički. Vrata na prestavljeni liniji interventne 
poti. Ni predvideno novo pleskanje.

RUŠITVENA DELA, ZEMELJSKA DELA;
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Kompletno z vsemi deli in transporti.
m1 3,00 0,00

12 Odstranjevanje tlakovcev pešpoti na južni strani igrišča s
montažnimi stopničkami, obroba "otočkov" zelenic in
prečnih razmejitev igrišča.
Tlakovci niso predvideni za ponovno uporabo. Odvoz v
gradbiščno deponijo.
m2 40,00 0,00

13 Strojno odstranjevanje peščene plasti in armaturne mreže
iz umetne mase interventne poti v deb.cca 10cm, skupaj
z robniki na obeh straneh poti. Prestavljena interventna
pot ob rob zunanje ograje. Ponovna vgradnja robnikov na
novi liniji.
Interventna pot tudi izven območja ograje.
Odvoz v gradbiščno deponijo.
m2 312,00 0,00

Multišportno igrišče 
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14 Strojno odstranjevanje obstoječega peščenega nasutja
granulata do 10mm, ocenjena debelina nasutja je 10cm.

Odvoz v gradbiščno deponijo. Granulat se bo  ponovno 
uporabil za nasutje nove interventne poti in za razstiranje 
po površini prestavljene interventne poti izven območja 
ograje in znotraj ograje (POZ 3 gr.konstr.).

Za pononvno uporabo 15m3.
m3 44,00 0,00

15 Strojno odstranjevanje tamponskega nasutja granulata 4-
8mm, ocenjena debeljina tampona je 30cm.

Odvoz v gradbiščno deponijo. S projektantom statike 
preučiti možnost za ponovno vgradnjo.
Odtranitev nasutja in zemljine se kontrolira v okviru 
geomehanskega nadzora.
m3 150,00 0,00

16 Strojno odstranjevanje zemljine , ocenjena IV ktg, pod 
tamponskim nasutjem, predvidena debelina cca 25cm. 
Obvezna kontola projektanta gradbenih konstrukcij. Odriv 
v naklonu plošče, s planiranjem dna za položitev 
geomehanskega filca.
Odvoz v gradbiščno deponijo. 
m3 120,00 0,00

16a Strojni izkop zemlje-humusa iz zelenic, otočkov, za novo 
interventno pot. 
Odvoz v gradbiščno deponijo, z možnostjo ponovne
uporabe.
m2 414,00 0,00

17 Rušenje AB konstrukcij prereza do 0,30m3/m1, kot so
prečni zidki terasiranega igrišča, AB točkovni temelji igral,
zaščitni parapetni zid pred vhodom v odelke ipd.
Kompletno vse, z vsemi deli in eventuelnim rezanjem
armature, z odvozom ruševin v gradbiščno deponijo.

m3 13,00 0,00

18 Dobava in polaganje geomehanskega filca na površini 
nove AB plošče in kot zaščita kamnitega nasutja drenaže 
zalednih sten. Tip filca določiti na podlagi ugotovitev 
geomehanskega nadzora(kvaliteta temeljnih tal) na 
izravnan in splaniran nivo zemljine v naklonu.

Kompletno z vsemi deli, materiali in transporti.
m2 610,00 0,00

19 Izvedba tamponskega sloja pod novo AB ploščo po 
navodilih projektanta gradbenih konstrukcij.
Temeljna tla so slaba, nasutje se izvaja na geomehanski 
filc, po plasteh 20cm, z uvaljanjem do stopnje 
komprimacije Ev2=50Mpa. Skupna deb.vsaj 40cm v 
komprimiranem stanju.
Kompletno z vsemi deli, materiali in transporti.
m3 230,00 0,00

Multišportno igrišče 
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20 Izvedba tamponskega sloja pod novo interventno potjo po 
navodilih projektanta gradbenih konstrukcij.
Temeljna tla so slaba, nasutje se izvaja na geomehanski 
filc, po plasteh 20cm, z uvaljanjem do stopnje 
komprimacije Ev2=50Mpa. Skupna deb.vsaj 40cm v 
komprimiranem stanju.
Predlagamo uporabo nasutja za tampon  iz pos.15.
Kompletno z vsemi deli, materiali in transporti.
m3 125,00 0,00

11 Odvoz izkopnega materiala in ostankov gradbenega 
materiala . Deponijo in vsa dela v zvezi z deponijo 
zagotovi izvajalec, vključno s stroški za deponiranje in 
razgrinjanje materiala. STR ocena 10 km.
m3 220,00 0,00

SKUPAJ RUŠITVENA DELA, ZEMELJSKA DELA 0,00

Multišportno igrišče 
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II. TESARSKA DELA

Splošno :
Tesarska dela zajemajo ves opaž, potreben za
oblikovanje betonskih konstrukcij, ter vse začasne
konstrukcije za podpiranje opaža. Les (jeklo) za izdelavo
opaža mora po kvalitete ustrezati standardom.
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po
pravilih stroke. 
Opaži morajo biti točno po merah iz načrtov z vsemi 
potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno 
povezavo tako, da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z 
betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi 
lahko brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in 
opažev samih.

1 Izdelava opažev nevidnih AB konstrukcij- robovi betonske 
talne ploče, stranice kanelet, stranice cvetličnih korit, 
stanice robnih nosilcev, višine od 20cm do 98cm, opaži 
za stopnice. Kompletno z opaženjem in razopaženjem, 
čiščenjem , vsemi materiali in transporti.

m2 200,00 0,00

2 Tesarska dela pri izvedbi nadvišanja obstoječih jaškov 
upoštevana v poglavju kanal.dela.

3 Tesarska dela pri izvedbi novih jaškov upoštevana v 
poglavju kanal.dela.

SKUPAJ TESARSKA DELA 0,00

Multišportno igrišče 
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III.
Splošno:
Vgrajeni meterial mora po kvaliteti ustrezati določilom
veljavnih predpisov in standardov.
Opaži morajo biti izdelani pravočasno in dovolj stabilno,
da je mogoča izdelava konstrukcije v skladu s projektom.

Armatura mora biti očiščena in izdelana ter položena po
armaturnih načrtih. Položena mora biti tako, da ostane pri
betoniranju v osnovnem položaju ter, da beton izpolni vse
votline med armaturo in opažem. Po odstranitvi opaža se
armatura ne sme nikjer videti.
Betonska konstrukcija mora biti po odstranitvi opažev
popolnoma ravna. Pred betoniranjem je treba opaže
dobro namočiti z vodo, kalupe pa napojiti z opažnim 
Mesta, kjer se je z betoniranjem prekinilo je obdelati -
nasekati in polniti s cementnim mlekom. Beton je treba
med vezanjem zaščititi pred delovanjem sonca s tem, da
se poliva z vodo. V primeru nevarnosti, da beton zmrzne,
ga je primerno zaščititi - dodatki po navodilih sektorja
kakovosti. Morebitne zmrznjene betonske konstrukcije je
odstraniti in ponovno zabetonirati v kolikor ni dosežena
predpisana kvaliteta.

Pri betoniranju konstrukcij je vbetonirati lesene vložke,
škatle, šablone, cevi, okvirje, omarice, žice in vse tiste
elemente, ki pridejo v poštev za pritrditev finalnih izdelkov
obrtnikov in instalaterjev oz. vse možne rege in odprtine
za razvod instalacij.
V enotni ceni za betonska in železobetonska dela so
upoštevani naslednji elementi:
- vse potrebno delo od mešanja betona do vgraditve in
zaščite konstrukcije,
- ves potreben material,
- zaščita betona pred vročino in mrazom in neprimerno
atmosfersko vodo,
- vsi pomožni odri z dohodi in s premeščanjem, ki so
poleg v predračunu predvidenih odrov, potrebni za
neovirano delo pri betoniranju,
- pri armaturi je zajeti ves izdelavni material in delo pri
izdelavi ter vezanje pri polaganju vključno s PVC
podložkami,
- pri betonskih delih upoštevati vsa navodila projektanta
gradbene konstrukcije, pri gradnji je potrebno zagotoviti
geomehanski nadzor.
Vse nosilne armiranobetonske konstrukcije morajo biti
zgrajene iz betona C25/30.

1 Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane betonske 
konstrukcije z betonom C12/15, prereza do 
0,12m3/m2/m', podložni betoni in drugi nekonstrukcijski 
deli.
m3 20,00 0,00

BETONSKA DELA 
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2 Izvedba nosilne AB konstrukcije talne plošče deb.20cm, 
sestavljene iz 7 dilatacijskih enot, ločenih z dilatacijo širine 
2cm. Plošče kaskadno padajo v smeri SZ in so v naklonu 
1%, plošče so nagnjene tudi v prečni smeri z nadvišanim 
delom približno v sredini razpona. Beton za ploščo, 
vmesne nosilce, zidke cvetličnih korit, podporni zid, robni 
nosilec, nosilci meteorne kanalizacije, rampe, stopnice.

Z dobavo in vgrajevanjem plastičnega betona C25/30, 
razred izpostavljenosti XC2, zaščitna plast armature 
znaša 3,0cm,  v armirane konstrukcije preseka od 0,20 do 
0,30m3/m2/m; 
m3 180,00 0,00

4 Izvedba dilatacije talne plošče. Plošče po celem igišču je 
iz 7 dilatacijskih enot. POZ 6 in POZ 7 je dilatirana na 
dveh straneh. V kolikor se izvede samo to ploščo, se bo 
dilatacija izvedla pri nadaljevanju gradnje. (Samo zasip ob 
talni rešetki oziroma zidku.

5 Armatura, dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in
vezanje. Upoštevana je armatura v AB konstrukcij. Za
armaturo pregledati načrt gradbenih konstrukcij - statični
izračun in upoštevati dodatna navodila projektanta v
kolikor bodo potrebna. Količina je iz armaturnih načrtov -
upoštevan vezni material.
Uporabi se armatura S500, kateri ustreza karakteristična
vrednost meje tečenja fyk=500MPa. Izbrano jeklo mora biti
razreda C.
kg 15.840,00 0,00

6 Dobava in vgrajevanje reperjev za opazovanje 
konstrukcije:kontrolni pregledi po zahtevah projekta za 
opazovanje konstrukcije.
Armiranobetonske konstrukcije je potrebno vzdrževati
tako, da so varne in funkcionalne. Če na konstrukciji pride
do poškodb, je potrebno izvesti ustrezne zaščitne ukrepe,
vključno s sanacijo betona in armature, če je to potrebno.
Na objekt (vrh plošče na zunanji strani) se vgradi več
reperjev, izvede se nulti odčitek po izgradnji temeljne
konstrukcije. Sledi meritev ob zaključku izvedbe nosilne
konstrukcije, ter meritev ob dokončanju objekta.
Opazovanje eventuelnih posedkov objekta se izvede še
po 2 letih, 5 letih ter 10 letih.
Obstoječi reperji 4kom.
dodatno kom 4,00 0,00

SKUPAJ BETONSKA DELA 0,00

Multišportno igrišče 
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IV.
Splošno:
Vgrajeni meterial mora po kvaliteti ustrezati določilom
veljavnih predpisov in standardov.

4 Dobava in montaža ravne kovinske ograje - iz nerjaveče 
pločevine (inox) profili  h = 100cm nad leseno sedalno 
površino parapetnega zidu. Vertikalne stojke 40/40mm 
na osni razdalji 97cm, vertikalne palice 15/15mm na 
osni razdalji 13,5cm, dve horizontalni palici 15/15mm, 
inox ročaj fi 50mm. Kompletno z vsemi potrebnimi 
materiali in transporti. (opomba: montaža na vertikalni 
površini parabetnih zidkov).

m1 15,00 0,00

6 Dobava in monraža nastopnih ploskev zunanjih stopnic, 
stopnica širine 34.4cm, 38cm in 39.4cm iz kamna po 
izriri projektanta.
m1 4,50 0,00

7 Izvedba nove interventne poti po enakem sistemu kot je 
bila obstoječa, v ograjenem območju in izven ombočja.

- vgrdnja  robnikov stare poti
- dobava in polaganje nove arm.mreže iz umetne mase 

za utrditev.
- nasipavanje prodnatega nasutja iz gradb.deponije

Kompletno z vsemi materiali, pomožnimi deli in 
transpoti.m2 312,00 0,00

8 Nasipavanje prodnate frakcije iz gradb.dep. na površino 
"stare" interventne poti zunaj in znotraj ograje, ob talni 
rešetki, zidku.
m3 40,00 0,00

SKUPAJ RAZNA DELA 0,00

RAZNA DELA 
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IV.
Splošno:
Vgrajeni meterial mora po kvaliteti ustrezati določilom
veljavnih predpisov in standardov.
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po
pravilih stroke. 

Dela kot so:
- Zakoličba kanala in postavitev gradbenih profilov.
- Strojni izkop materiala za kanal in jaške v terenu III. ktg z 

deponijo ob strani.
- Planiranje kanala in jaškov s točnostjo +-2cm v terenu 

vseh ktg.
Izvedba zaščite križanja kanalizacije z drugimi 
komunalnimi napravami.
naj bodo zajeta v ceni za enoto.

1 V kolikor se pri gradnji ugotovi, da nove "cevi" križajo 
obstoječe se izvede ustrezno "križanje"  po navodilih 
nadzornega organa.
kpl 1,00 500,00

2 Kompletna prestavitev -demontaža in ponovna montaža 
zunanjih hidrantov, vključno z vsemi vodovodnimi cevmi 
ipd. - vse po navodilih projektanta.
kom 1,00 0,00

3 Kompletna izvedba "povišanja" obstoječih jaškov v 
območju gradnje. Jaške s kovinskim pohodnim pokrovom 
bo potrebno prilagoditi na nivo nove pohodne površine. 
Zajeti vsa dela, demontažo pokrova, nadvišanje z AB 
steno, opaže, beton, armaturo,  ležišče pokrova, ponovno 
polaganje obstoječih pokrovov. Kompletno vse, z vsemi 
deli, materiali in transporti.

kom 3,00 0,00

4 Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih 
cevi iz polipropilena PP, SN 8, ali trdoslojnega PVC, 
EN1401-1 in PrEN 13476, notranjega premera 200 mm, 
vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. 
Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. 

V ceni je zajeti vsa dela, ki zagotavljajo funkcionalno 
kompletnost namena. Z vsemi deli-izvedbo izkopa, 
izdelavo posteljice iz peska ali betona, zaščito cevi, zasip 
za cevmi z materialom glede na lokacijo cevi (zemlja, 
pesek), vsemi materiali in transporti. Delno so cevi v 
območju zelenice s prečni oporni zidki, upoštevati tudi 
preboj teh zidkov za prehod cevi, druga linija cevi  pod 
novo AB ploščo.
Z izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in 
jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in 
izpiranje kanala.

m1 60,00 0,00
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5 Kompletna izvedba novih jaškov meteorne vode z dobavo 
bet.cevi in izvedba jaškov iz BC fi 60 cm skupaj z 
izdelavo temeljne bet.plošče, bet. mulde, obdelavo sten in 
dna s fcm in trikratnim premazom s hidrotes+. Globina 
jaška do 1,0 m .

Dobava in vgradnja ustreznih  litoželeznih pokrovov 
vel.60/60cm z armiranobetonskim okvirjem debeline 
20/20cm in potrebno armaturo , skupaj z vsemi deli. 
Nosilnost 400kN.V ceni je zajeti vsa dela, ki zagotavljajo funkcionalno 
kompletnost namena. Z vsemi deli-izvedbo izkopa, 
izdelavo posteljice iz peska ali betona, zaščito cevi, zasip 
za cevmi z materialom glede na lokacijo cevi (zemlja, 
pesek), vsemi materiali in transporti.
Z izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in 
jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in 
izpiranje kanala.
kom 8,00 0,00

6 Kompletna izvedba priključka meteorne kanalizacije iz 
zadnjega novega jaška na obstoječe omrežje. Kompletno 
vse, kar bo omogočalo nemoteno delovanje omrežja. 
Točno izvedbo bo verjetno potrebno reševati na licu 
mesta, skladno z dogovori med strankami. Podana je 
ocena stroškov.
kom 2,00 0,00

8 Dobava in vgrajevanje tipske kanelete s tipsko kovinsko 
rešetko.Komplet npr.Hauraton Faserfix-super 200, 
vgrajena v AB nosilec kanelet.
Kompletno vse, z vsemi deli, materiali in transporti, z 
izvedbo priključkov na jaške meteorne kanalizacije.
Tip kovinske zgornje rešetke po izboru projektanta.
Kaneleta širine 20cm. 59,00 0,00
Opomba: pri gradnji preučiti možnost da se kaneleto med 
POZ 6, 7  in POZ 3 vgradi po izgradnji POS 3. l=28m.
m1
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VI. NEPREDVIDENA DELA

Splošno :
Razna nepredvidena gradbena dela, pomoč obrtnikom in 
inštalaterjem. Znesek za nepredvidena dela se smatra kot 
finančna rezerva investitorja za izvedbo del, ki v popisu 
niso zajeta oziroma jih ni bilo mogoče predvideti, ker gre 
za rekonstrukcijo, ter za morebitne spremembe predvidene 
izvedbe (obdelave, izbor materialov....). Ocenjeno največ 
10% vrednosti gradbenih del. Način obračna se vrši po 
dogovoru med investitorjem, nadzornim organom in 
izvajalcem.
10% gradbenih del 

SKUPAJ 0,00
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B.
Splošno:
Vsa igrala morajo ustrezati zahtevam varnostnega 
standarda SIST EN 1176, športno igrišče pa zahtevam 
standarda SIST EN 15312, podlage pod igrali  pa standardu 
SIST EN 1177.
Vsa igrala morajo biti postavljena varno z upoštevanjem 
predpisanih varnostnih con, podlaga pod igrali pa mora 
ustrezati višini padca predpisani za posamezno igralo in 
varnostnim standardom (SIST EN 1177)
Vsa igrala morajo biti namenjena za zunanjo postavitev.
Ponudnik naj navede proizvajalca in tehnične karakteristike 
igral.
Komercialna  imena v popisu služijo lažjemu opisu 
estetskih, varnostnih in igralnih zahtev projektiranih igral in 
podlag.

1 Pazljiva demontaža dveh manjših otroških igral (gugalnica 
gnezdo in tobogan) in odnos v shrambo, ki jo določi 
investitor- daljše obdobje hranjenja. Igrala za ponovno 
montažo na drugi lokaciji v kasnejših fazah gradnje.
kom 2,00

SKUPAJ IGRALA

Igrala, športna oprema, ostala oprema 
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II. ŠPORTNA OPREMA

10/I Ureditev betonske površine ob tipskem multišportnem 
igrišču

VARINATA:
a Obdelava pohodnih  novih betonskih površin -plošča okrog 

multišportnega igrišča zahteve po nedrsnosti, obstojnosti 
proti vsem zunanjim vremenskim pojavom; s predhodno 
pripravo podlage (izravnavo, glajenje bet.površin), 
impregnacijo podlage in izvedbo finalnega premaza do 
zahtevane kakovosti. Barva po izboru investitorja oziroma 
projektanta.
Kompletno z vsemi deli, materiali in transporti.
m2 150,00 0,00
Ponudnik za varianto b vpiše le ceno na enoto (informativno)

b Kot variantna rešitev izvedba potiskanega  betona.
Kompletno z vsemi deli, materiali in transporti.
m2 150,00

SKUPAJ ŠPORTNA OPREMA 0,00
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1 Montaža uličnih svetilk iz pos.4/ruš.dela.
V ceni za enoto upoštevati vsa dela in materiale za 
elektroinštalacije do svetik.
kom 3,00 0,00

2 Ponovna montaža košev za smeti.
kom 2,00 0,00

3 Ponovna montaža table.
kom 1,00 0,00

3 Dobava zunanjih miz različnih velikosti s klopmi na obeh 
sraneh mize, po izboru projektanta.
kpl (miza+2klopi) 3,00

4 Dobava zunanjih klopi po izboru projektanta.
kom 10,00

SKUPAJ OSTALA OPREMA 0,00

SKUPAJ I., II., III. 0,00
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