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1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE št. 27/2017-A

1.1 Naslovna stran načrta

1.2 Kazalo vsebine načrta

1.3 Tehnično poročilo

1.4 Popis gradbeno-obrtniških  in inštalacijskih del

1.5 Risbe:

zap. št. vsebina risbe merilo list št.

01 TLORIS – GD HOČE 1:50 01

02. TLORIS – GD HOČE (Shema stropa) 1:50 02

03. TLORIS – GD HOČE (Rušitve) 1:100 03

04. TLORIS – OŠ HOČE 1:50 04

05. TLORIS – OŠ HOČE (Rušitve) 1:100 05

06. TLORIS – VO BOHOVA 1:50 06

07. DETAJL POHIŠTVENEGA ELEMENTA 1:20 07

08. DETAJL PODESTA (PD-01) 1:10 08

09. SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA 1:25 09
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1 SPLOŠNE OPOMBE

1.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

• izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno s PZI načrtom arhitekture. Načrt je potrebno
upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponu-
dnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.

• Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov
ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

• V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo, glede tehnične pravilnosti, zahteva-
ne kakovosti in izgleda, potrdi odgovorni projektant arhitekture in investitor.

• Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti,
izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

• Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v
izbiri  materiala (finalne obloge površin,  njihove obdelave, vidni  in nevidni  pritrdilni  materiali,  podkonstrukcije,
vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki
jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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2 ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

2.1 SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

▪ Predvidena je začasna ureditev nadometnega vrtca Hoče. Prostore se bo nadomeščalo na treh lokacijah in
sicer v gasilskem domu Hoče, OŠ Hoče in večnamenskem objektu Bohova.

▪ V GD Hoče se za namen vrtca predvidi obstoječi večnamenski prostor v nadstropju objekta, ki se ustrezno
preuredi v 3 igralnice z MK predelnimi stenami. Prostor ob obstoječem stopnišču se nameni za nove sanita-
rije, ki se navežejo na obstoječe inštalacije v pritličju. Tlak se po obdobju uporabe odstrani in zamenja z no-
vim.

▪ V OŠ Hoče se za namen vrtca preuredi obstoječa telovadnica z avlo in sanitarijami. V telovadnici se posta-
vijo posebni pohištveni elementi, ki prostor razdelijo na 4 igralnice. Te elemente se uredi brez posega v tlak.
Sanitarije se v celoti sanirajo in uredijo na novo in sicer na takšen način, da bo pozneje ponovno omogoče-
na njihova uporaba za namen telovadnice.

▪ V večnamenskem objektu Bohova se za namen vrtca preuredi predavalnico v nadstropju objekta. Prostor se
razdeli na 2 igralnici z MK predelnimi stenami, ohraniti pa se mora prehod do obstoječe shrambe.

2.2 LOKACIJA

▪ Prostori začasnega vrtca so razdeljeni na tri lokacije. Te so Gasilski dom Hoče, OŠ Hoče in večnamenski
objekt Bohova. Zunanja ureditev pri vseh objektih se v glavnem ohrani. Sprememba je le pri OŠ Hoče, kjer
se zaradi zagotovitve nemotenega dostopa odstrani parkirišča pred vhodom. Za potrebe parkiranja se koristi
obstoječa parkirišča ob omenjenih objektih.

▪ Dostop v prostore vrtca v GD Hoče je preko obstoječega stopnišče. Vsi prostori so locirani v nadstropju
objekta.

▪ Dostop v prostore vrtca v OŠ Hoče je preko obstoječih dvokrilnih vrat skozi prostor P-06 (Avla). Prehod v
ostale prostore šole se omeji z novo MK steno in vrati.

▪ Dostop v prostore vrtca v večnamenskem objektu Bohova je preko obstoječega stopnišče. Vsi prostori so lo-
cirani v nadstropju objekta.
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2.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA

Deli objektov, ki niso predvideni za namen začasnega vrtca, v glavnem ohranijo obstoječo funkcionalno zasno-
vo.

Gasilski dom Hoče:
Nove igralnice so locirane v nadstropju objekta in so dostopne preko obstoječega stopnišča. Iz hodnika s stopni-
ščem je mogoče dostop do novih sanitarij, društvenega prostora, (ni predmet obdelave) in hodnika z garderobo,
kjer so vhodi v tri igralnice.

Osnovna šola Hoče:
Nove igralnice, skupno štiri, so locirane v obstoječi telovadnici objekta, do katerih vodi hodnik z garderobo. Iz
hodnika vodi obstoječi požarni izhod. Glavni vhod je predviden preko avle, do katere je mogoče dostopati skozi
dvokrilna vrata iz zunanjosti ali skoz nova vrata iz prostorov šole, ki so fizično ločeni od vrtca. Iz avle se dostopa
tudi do garderobe s tuši in sanitarijami.

Večnamenski objekt Bohova:
Novi igralnici sta locirani v nadstropju objekta (obstoječa predavalnica) in so dostopne preko obstoječega sto-
pnišča in avle. Iz avle je omogočen dostop do obstoječih sanitarij, prostora s čistili in hodnika z garderobami, ki
vodi do igralnic. Hodnik hkrati omogoča dostop do obstoječe shrambe.
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3 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

3.1 GRADBENA IZVEDBA

3.1.1 OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

Gasilski dom Hoče:
Predvidi se odstranitev vseh stropnih in stenskih oblog, zložljive stene med stebri, odra in radiatorjev. V prosto-
ru, kjer so predvidene sanitarije, se odstrani vse obstoječe elemente.

Osnovna šola Hoče:
V garderobi s sanitarijami je predvidena pozidava obstoječih vrat, odstranitev predelnih sten in dodatni preboji
za vrata. Odstrani se vso keramiko, sanitarne elemente, sestavo nad talno AB ploščo in stropne obloge. V delu
hodnika, ki vodi v garderobo in sanitarije, se zaradi zatekanja vode uredi novi tlak. Odstranijo se vse luči v pro-
storu telovadnice in sanitarijah.  Parkirišča in robniki pred vhodom v avlo se odstranijo za namen neoviranega
dostopa. 

Večnamenski objekt Bohova:
V objektu ni predvidenih rušitvenih del. Po obdobju uporabe je potrebno prostor vrniti v prvotno stanje, kar po-
meni odstranitev predelnih sten in sanacija tlakov.

3.1.2 OPIS STATIČNE SANACIJE IN NJEGOV POSEG V OBSTOJEČO KONSTRUKCIJO

Ni predvideno v nobenem objektu.

3.1.3 OPIS ZEMELJSKIH DEL

Ni predvideno v nobenem objektu.

3.1.4 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

Gasilski dom Hoče:
Predvidena je izdelava novega estriha v prostoru sanitarij.

Osnovna šola Hoče:
Predvidena je izdelava novega estriha v prostoru sanitarij in obbetoniranje strojnih inštalacij.

Večnamenski objekt Bohova:
Ni predvideno.
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3.1.5 OPIS ZIDARSKIH DEL

Gasilski dom Hoče:
Ni predvideno.

Osnovna šola Hoče:
Predvidena je pozidava obstoječe vratne odprtine v predvideno garderobo.

Večnamenski objekt Bohova:
Ni predvideno.

3.1.6 OPIS STREHE IN OSTREŠJA

Ni predvideno v nobenem objektu.

3.1.7 OPIS FASADE

Ni predvideno v nobenem objektu.

3.1.8 OPIS KANALIZACIJE

Gasilski dom Hoče:
Predvidene so nove kanalizacijske inštalacije za nove sanitarije (3 x WC in 2 x umivalnik). Priključitev na obsto-
ječe inštalacije v pritličju.

Osnovna šola Hoče:
Predvidene so nove kanalizacijske inštalacije za nove sanitarije (4 x WC in 3 x umivalnik) in tuše. Priključitev na
obstoječi inštalacijski jašek v prostoru sanitarij.

Večnamenski objekt Bohova:
Ni predvideno.

3.2 OBRTNIŠKA IZVEDBA

3.2.1 OPIS MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ

Gasilski dom Hoče:
V montažni izvedbi se predvidi vse nove predelne stene med igralnicami in hodnikom (MK stena d = 15,0 cm)
ter novi spuščeni strop v istih prostorih. Strop bo iz mineralnih plošč v rastru 60 cm in bo potekal enovito skozi
vse omenjene prostore (stene ga ne prekinjajo). Izhodiščna točka polaganja je razvidna iz lista št. 03 TLORIS –
GD HOČE (Shema stropa).

Osnovna šola Hoče:
V montažni izvedbi se predvidi nove predelne elemente med igralnicami in hodnikom. Gre za posebne pohištve-
ne elemente, ki se ne sidrajo v tlak (obtežijo se v votlem delu elementa). Element je detajlno izrisan na listu št.
07 DETAJL POHIŠTVENEGA ELEMENTA. Med garderobo in tušem se uredi nova MK predelna stena  d = 15,0
cm in novi spuščeni strop s slojem toplotne izolacije. Enaka izvedba stropa je tudi v sanitarijah.
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Večnamenski objekt Bohova:
V montažni izvedbi se predvidi vse nove predelne stene med igralnicami in hodnikom (MK stena d = 15,0 cm).

3.2.2 OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA

Ni predvideno v nobenem objektu.

3.2.3 OPIS ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA

V GD in OŠ Hoče je predvidena nova izolacija v prostorih, kjer je predvidena menjava talnih sestav. Drugih po-
segov ni.

3.2.4 OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN

Vse notranje predelne stene so predvidene v montažni izvedbi. Za dodatni opis glej točko 3.2.1.

3.2.5 OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA

Stavbno pohištvo je opisano v shemah stavbnega pohištva. Predvidena so nova lesena oz. kovinska vrata.

3.2.6 OPIS INŠTALACIJSKIH DEL

Gasilski dom Hoče:
Predvidene so nove sanitarije z novimi kanalizacijskimi inštalacijami, ki se navežejo na obstoječe inštalacije v
pritličju.

Osnovna šola Hoče:
Predvidene so nove sanitarije in tuši z novimi kanalizacijskimi inštalacijami, ki se navežejo na obstoječi inštala-
cijski jašek v sanitarijah.

Večnamenski objekt Bohova:
Ni predvideno.

3.2.7 OPIS TESNJENJA STAVBE

Ni posebnih zahtev.

3.2.8 OPIS DIMNIKOV, PREZRAČEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA

Ni predvideno v nobenem objektu.
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3.2.9 OPIS FINALNIH OBDELAV

Tlaki:

Gasilski dom Hoče:
Večina tlakov je obstoječih, predvidi se zgolj nova keramika v prostoru sanitarij. Po obdobju uporabe, se zraven
predelnih sten odstranijo tudi tlaki v igralnicah ter hodniku z garderobami in se nadomestijo z novimi.

Osnovna šola Hoče:
Večina tlakov je obstoječih in se v njih ne posega (sidranje pohištvenih elementov v igralnicah ni dovoljeno).
Predvidena je nova keramika v sanitarijah, garderobi in tuših. V prostoru pred garderobo in sanitarije se zaradi
zatekanja vode predvidi zamenjava tlaka.

Večnamenski objekt Bohova:
Vsi tlaki so obstoječi. Po obdobju uporabe je potrebna sanacija lukenj novih montažnih sten.

Stene:

Gasilski dom Hoče:
Barvanje obstoječih in novih sten na pripravljeno podlago z belo barvo. Vse MK predelne stene se pred barva-
njem ustrezno fugirajo in obdelajo. V sanitarijah se skladno z načrti obdelajo stene s keramiko.

Osnovna šola Hoče:
Barvanje obstoječih in novih sten na pripravljeno podlago z belo barvo. Vse MK predelne stene se pred barva-
njem ustrezno fugirajo in obdelajo. V sanitarijah se skladno z načrti obdelajo stene s keramiko.

Večnamenski objekt Bohova:
Barvanje obstoječih (po potrebi) in novih sten na pripravljeno podlago z belo barvo.

Stropi:

Gasilski dom Hoče:
V igralnicah in hodniku z garderobami se predvidijo mineralne plošče v rastru 60 cm. V ostalih prostorih se stro-
pi pobarvajo z belo barvo.

Osnovna šola Hoče:
V sanitarijah, garderobi in tušu se predvidi spuščeni strop s fugiranjem stikov obdelavo površine in finalnim bar-
vanjem z belo barvo. V ostalih prostorih se stropi pobarvajo z belo barvo.

Večnamenski objekt Bohova:
Barvanje obstoječih stropov z belo barvo (po potrebi).

3.3 IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE

3.3.1 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Ni predvideno v nobenem objektu.
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3.3.2 CESTNI PRIKLJUČEK

Ni predvideno v nobenem objektu.

3.3.3 UREDITEV OKOLJA

Gasilski dom Hoče:
Ni predvideno.

Osnovna šola Hoče:
Predvidena je odstranitev parkirišč pred glavnim vhodom in ureditev dostopa brez arhitektonskih ovir (primerno
za voziček).

Večnamenski objekt Bohova:
Ni predvideno.

3.4 SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

SESTAVE STEN:

ZN-01 Sestava notranje predelne stene – MK predelna stena
▪ Mavčno-kartonska plošča 1,25 cm
▪ Mavčno-kartonska plošča 1,25 cm
▪ Konstrukcijska ravnina

s slojem toplotne izolacije iz kamene volne (d = 5,00 cm)
10,0 cm

▪ Mavčno-kartonska plošča 1,25 cm
▪ Mavčno-kartonska plošča 1,25 cm

skupaj 15,0 cm
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3.5 TABELA PROSTOROV, POVRŠIN IN FINALNIH OBDELAV

Gasilski dom Hoče

KLET

P-01 IGRALNICA 01 -Obstoječi tlak- 36,15 m2

P-02 IGRALNICA 02 -Obstoječi tlak- 38,83 m2

P-03 IGRALNICA 03 -Obstoječi tlak- 37,24 m2

P-04 HODNIK Z GARDEROBAMI -Obstoječi tlak- 29,74 m2

P-05 HODNIK Z STOPNIŠČEM -Obstoječi tlak- 18,36 m2

P-06 SANITARIJE Keramika 9,63 m2

skupaj: 169,95 m2

Osnovna šola Hoče:

KLET

P-01 IGRALNICA 01 -Obstoječi tlak- 51,06 m2

P-02 IGRALNICA 02 -Obstoječi tlak- 51,55 m2

P-03 IGRALNICA 03 -Obstoječi tlak- 51,55 m2

P-04 IGRALNICA 04 -Obstoječi tlak- 52,42 m2

P-05 HODNIK Z GARDEROBAMI -Obstoječi tlak- 76,25 m2

P-06 AVLA -Obstoječi tlak- 55,44 m2

P-07 GARDEROBA Keramika 15,87 m2

P-08 TUŠI Keramika 7,05 m2

P-09 SANITARIJE Keramika 17,77 m2

skupaj: 378,96 m2

Večnamenski objekt Bohova

KLET

P-01 IGRALNICA 01 -Obstoječi tlak- 54,28 m2

P-02 IGRALNICA 02 -Obstoječi tlak- 67,09 m2

P-03 HODNIK -Obstoječi tlak- 31,97 m2

P-04 AVLA -Obstoječi tlak- 74,80 m2

P-05 WC MOŠKI -Obstoječi tlak- 7,23 m2

P-06 WC ŽENSKE -Obstoječi tlak- 8,08 m2

P-07 ČISTILA -Obstoječi tlak- 4,06 m2

skupaj: 247,51 m2
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1.4 POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL
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Naročnik: OBČINA HOČE-SLIVNICA
Pohorska cesta 15, 2311 Hoče

Predmet: ZAČASNI VRTEC HOČE

1. GASILSKI DOM HOČE 0,00 €

2. TELOVADNICA OŠ DUŠANA FLISA 0,00 €

3. VEČNAMENSKI OBJEKT BOHOVA 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €

22% DDV 0,00 €

SKUPAJ Z DDV 0,00 €

SKUPNA REKAPITULACIJA



1.

A. RUŠITVENA DELA

B. GRADBENA DELA

C. OBRTNIŠKA DELA

D. STROJNE INSTALACIJE

E. ELEKTROINSTALACIJE

F. ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ
Razna nepredvidena dela - ocena 5 % vseh del

SKUPAJ:

Opis dela em količina cena/em skupaj
A. RUŠITVENA in PRIPRAVLJALNA DELA

1. Dobava kontejnerjev za ruševine in odvoz na trajno
deponijo. kpl 1,00

2. Dobava in postavitev gradbiščne table, označitev
gradbišča z gradbiščnimi tablami in ograditev dela
parkirišča za dostop do gradbišča. kpl 1,00

3. Zaščita obstoječih oken in vrat z folijo. Po končanih delih
odstranitev. m2 30,00

4. Demontaža lesenih stenskih in stropnih oblog, z
podkonstrukcijo in TI (stiropor) nakladanje in odvoz v
trajno deponijo z plačilom takse deponiranja. 

m2 235,00

5. Demontaža lesenega odra dim.: 2,50 m x 1,50 m, komplet
z ograjo, deponiranje v skladišču uporabnika

kom 1,00

6. Demontaža harmonika vrat, nakadanje in odvoz na trajno
deponijo z plačilom takse deponiranja m2 23,00

7. Struganje obstoječega beleža, odstranitev rušega na
trajno deponijo z plačilom takse deponiranja, igralnice in
sanitarije m2 225,00

8. Popravilo sten po odstranitvi lesenih stenskih oblog.
Naprava grobega in finega ometa sten, priprava za
slikopleskarska dela. m2 112,00

9. Demontaža karnis in zaves, deponiranje v skladišču
uporabnika. Velikost cc 4,00 m2. kom 7,00

REKAPITULACIJA GOI DELA GASILSKI DOM HOČE



10. Demontaža lesenih vrat in lesenega vratnega podboja.
Nakladanje in odvoz na trajno deponijo z plačilom takse
deponiranja. Velikost vrat do 2 m2. kom 1,00

11. Rušenje obstoječega estriha, toplotne izolacije v skupni
debelini do 15 cm; komplet z nakladanjem in odvozom
ruševin v trajno deponijo ter plačilom takse deponiranja. 

m2 9,70

12. Rušenje obstoječih opečnih sten za izvedbo prebojev,
šlicev za strojne in elektro instalacije, nakladanje
rušenega materiala, odvoz na trajno deponijo ter plačilo
takse deponiranja. kom 6,00

13. Priključitev novih sanitarij na obstoječo kanalizacijo v
pritličju:
- demontaža Mk stropa, odstranitev rušenega v trajno

deponijo z plačilom takse deponiranja m2 2,50
- demontaža prezračevanja, luči - deponoranje na

objektu za ponovno montažo
- demontaža obloge wc kotlička iz Mk plošč, komplet z

keramiko, odstranitev rušenega v trajno deponijo z
plačilom takse deponiranja m2 1,20

14. Vrtanje luknje v obstoječi fasadi objekta za izvedbo
ventilatorja v sanitarijah, zid debeline 30 cm, diamantno
vrtanje, nakladanje rušenega in odvoz na trajno deponijo
komplet z plačilom takse deponiranja.

kom 1,00

15. Vrtanje luknje v AB plošči debeline do 30 cm za potrebe
kanalizacije, diamantno vrtanje. kom 1,00

16. Demontaža dvokrilnih vrat, dimenzije 150/210 cm,
nakladanje in odvoz na trajno deponijo z plačilom takse
deponiranja. kom 1,00

Skupaj:

B. GRADBENA DELA

1. Izdelava estriha in toplotne izolacije v skupni debelini do
13 cm, v prostoru sanitarije, komplet vsa pomožna dela in
prenosi m2 9,70

2. Naprava hidroizolacije z elastično hidroizolacijo kot npr.
Hidrostop elastic A + B komponenta, komplet vsi prenosi
in transporti. m2 9,70

3. Zidarska obdelava inštalacijskih prebojev, šlicev, komplet
z vsemi deli in materiali. kom 8,00

4. Zidarska obdelava vratne špalete širine 30 cm, naprava
grobega in finega ometa, priprava za slikopleskarska dela.
V ceni zajeti ves pomožni material.

m1 5,70

5. Dobava in montaža premičnih odrov v času izvajanja del,
obračun po m2 talne površine. Odri višine do 3,00 m.

m2 157,00

Skupaj:



C. OBRTNIŠKA DELA

1. NV-01 - Dobava in montaža - enokrilna notranja lesena
vrata, leseni podboj. Gradbena odprina 1,00 x 2,20 m,
krilo polno. Montaža v opečno steno deb. 20 cm. Barva
vratnega krila in podboja po izboru projektanta. V ceni
zajeti kljuko, ključavnico, talni oz. stenski odbijač.

kom 1,00

2. NV-01 - Dobava in montaža - enokrilna notranja lesena
vrata, leseni podboj. Gradbena odprina 1,00 x 2,20 m,
krilo polno. Montaža v MK steno deb. 15 cm. Barva
vratnega krila in podboja po izboru projektanta. V ceni
zajeti kljuko, ključavnico, talni oz. stenski odbijač.

kom 4,00

3. Izvedba ravnega spuščenega stropa iz Armstrong plošč,
višina prostora do 3,00 m, višina obešanja do 20 cm
stropni kovinski profil obešen na betonsko ploščo.
Sanitarije in igralnice. m2 157,00

4. Izvedba gips predelne stene debeline 15 cm, komplet z
toplotno izolacijo in ojačitvami pri vratih, s fugiranjem
stikov, obdelavo površine ter vsemi pomožnimi deli in
prenosi. m2 95,00

5. Izdelava gips škatle - zapiranje vgradnjih kotličkov in
odtočne vertikale z gips ploščami, 2x gips 12,5 mm
vodoodporni in kovinska konstrukcija. V ceni zajeti
dodatne ojačitve za sanitarne elemente. m2 7,40

6. Priprava sten za pleskanje z brušenjem in kitanjem z
disperzijskim kitom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in
pripravo podlage. m2 347,00

7. Barvanje sten na pripravljeno podlago, s pripravo barve
ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Barva bela.

m2 347,00

8. Doplačilo za slikanje sten do višine 1,40 m z lateks barvo.
m2 90,00

9. Izdelava, dobava in montaža podesta pri umivalnikih in v
sanitarijah. Izvedba po detajlu. Podest iz OSB plošč,
stopnica in podest, dimenzija 60 cm x 50 cm x 24 cm. 
Komplet z podkonstrukcijo, ojačitvami, v ceni zajet ves
pritrdilni in vijačni material.

kom 5,00

10. Izdelava, dobava in montaža predelnih sten sanitarij iz
MAX kompaktnih plošč, deb. 15 mm; dvignjenih 10 cm od
tal, 3 vrata na tečajih, opremljenih s tipskim nerjavečim
okovjem in veznimi elementi. Skupna višina je 210 cm.

m2 13,70

11. Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic 25/40
cm, v barvi po izbiri naročnika; komplet z vsemi deli in
potrebnimi materiali. m2 17,00

12. Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic 25/40 cm, v
barvi po izbiri naročnika; komplet z vsemi deli in
potrebnimi materiali. m2 9,90

13. Izdelava, dobava in montaža stenskega ročaja na
stopnišču, lesena izvedba - hrast, montaža v obstoječi zid
na višini 80 cm. m1 11,50



14. Dobava in montaža samozapirala na vhodna vrata,
talnega odbijača, nalepke za evakuacijo, menjava kljuke in
ključavnice kpl 1,00

15. Dobava in montaža napisnih tablic pred prostori z
napisom oz. označitvijo prostora kom 4,00

16. Dobava in montaža začasne table za označitev vhoda v
vrtec, tabla velikosti do 1,00 m2, komplet z napisom

kom 1,00

17. Sanitarije v pritličju, sanacija po izvedenih strojnih
instalacijah:

- dobava in montaža Mk stropa, komplet z ponovno
montažo luči in prezračevanja, 2x kitanje in 2x barvanje
stropa. V ceni zajeti delovni oder, prenosi in prevozi
materiala. m2 2,50
- izdelava gips kartonske obloge zidu, zapiranje vertikale

in vgradnega kotlička, komplet z dobavo in polaganjem
stenske keramike, kakor obstoječa, v ceni zajeti vse
zaključne letvice keramike, fugiranje, ves pomožni
material prenosi in prevozi.

m2 2,50

Skupaj:

F. ZAKLJUČNA DELA

Dela se izvedejo, ko se otroci preselijo v novi vrtec

1. Demontaža gips predelnih sten, nakladanje in odvoz na
trajno deponijo ter plačilo takse deponiranja

m2 95,00

2. Demontaža in odstranitev lesenih vrat, komplet z lesenim
podbojem, odvoz na deponijo ter plačilo takse deponije.

kom 3,00

3. Odstranitev obstoječe talne obloge, komplet z pripravo
podlage za polaganje nove talne obloge. Odstranitev v
trajno deponijo komplet z plačilom takse deponiranja.

m2 142,00

4. Dobava in polaganje kompaktne vinilne talne
obloge,obloga za zelo visoke obremenitve, z varjenjem
stikov in polaganjem na lepilo. V ceni zajeti tudi
nizkostensko oblogo. V ceni upoštevati dobavo in
montažo materiala ter pomožne prevoze in prenose ter
uporabo potrebnih orodij za kvalitetno izvedbo. Barva in
način polaganja po izboru projektanta na podlagi vzorca.

m2 142,00

5. Montaža odra, ki je bil skladiščen,komplet prenos,
potreben vijačni in pritrdilni material. kom 1,00

6. Odstranitev začasnih podestov iz sanitarij, nakladanje in
odvoz na trajno deponijo ter plačilo takse deponiranja.

kom 5,00

7. Demontaža spuščenega stropa Armstrong, dve vrsti, kjer
se demontira stena. Popravilo podkonstrukcije stropa.
Dobava in montaža novih Armstrong plošč. V ceni zajeti
ves pomožni material.

m2 42,00



8. Barvanje sten na pripravljeno podlago, s pripravo barve
ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Barva bela.

m2 131,00

9. Zaključno čiščenje in pospravljanje prostorov začasnega
vrtca m2 157,00

Skupaj:



D.

1. SANITARNA OPREMA 0,00 €
2. OGREVANJE 0,00 €
3. PREZRAČEVANJE 0,00 €
4. VODOVOD, KANALIZACIJA 0,00 €

 SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

POZ OPIS/ENOTA EM KOLIČINA CENA/ ENOTO CENA SKUPAJ

Dobava in montaža

1. Umivalnik, komplet:
 - keramični umivalnik 55 cm. Ustreza: Kolo ali 
enakovredno 1 kom
 - enoročna stoječa mešalna baterija s skritim 
omejevalnikom temperature in pretoka s perlatorjem ter 
keramičnim tesnenjem, skupaj s spojnimi cevmi. 
Ustreza: Grohe Eurosmart ali enakovredno 1 kom
 - kotni regulacijski ventil DN 15 2 kom
 - suhomontažni element za umivalnik, nosilni elementi  
za armature 1 kom
 - odlivni ventil DN 32, skupaj s sifonom - pokroman 
vključno ves pomožni pritrdilni in nosilni material 
potreben za montažo 1 kom

kpl 2 0,00 €

2. Dodatna oprema umivalnika:
 - 1 kos ogledalo 600x400 1 kom
 - 1 kos milnik za tekoče milo KIMBERLY-CLARK 1 kom
 - 1 kos podajalnik brisač zloženk KIMBERLY-CLARK 

1 kom
kpl 2 0,00 €

3. Stranišče, komplet:
 - konzolna WC školjka. Ustreza: Kolo ali enakovredno

1 kom
 - suhomontažni element za WC s podometnim 
kotličkom z aktiviranjem spredaj, z vsemi priključki in 
pritrdilnim materialom, vključno s tipko za dvokoličinsko 
aktiviranje bele barve. Ustreza: Geberit ali enakovredno

1 kom
 - sedežna deska s pokrovom       1 kom

kpl 3 0,00 €

4. Dodatna oprema za stranišče:
 - podajalnik toaletnega papirja KIMBERLY-CLARK 1 kom
 - enokraka kljukica za obešanje 1 kom
 - držalo za WC metlico, vključno metlica 1 kom

kpl 3 0,00 €

5. Demontaža in ponovna montaža obstoječega v WC 
osebje lokal:
 - podometni kotliček z aktivirno tipko 1 kom
 - viseča WC školjka s sedežno desko 1 kom

kpl 1 0,00 €

6. Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela kpl 1 0,00 €

REKAPITULACIJA STROJNE INSTALACIJE GD HOČE

STROJNE INSTALACIJE - SANITARNA OPREMA



7. Transportni in splošni stroški kpl 1 0,00 €

 SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

POZ OPIS/ENOTA EM KOLIČINA CENA/ ENOTO CENA SKUPAJ

Dobava in montaža

1. Ploščati radiator V&N tip T6 v kompaktni izvedbi s 
sredinskim radiatorskim priključkom, opremljen z blok 
ventilom (priključek iz tal) za dvocevni sistem ogrevanja, 
spojkami za cev, termostatsko glavo, odzračno pipico, 
izpustnim čepom, okrasnimi okvirji, montažnimi 
konzolami, montažno šablono in sevalno ploščo. 
Radiatorji so prebarvani z zaključno belo barvo.
Ustreza: V&N tip 22VM-S 600/600 kpl 1 0,00 €

2. Praznitev, demontaža in ponovna montaža obstoječih 
radiatorjev z odzračenjem kpl 6 0,00 €

3. Praznitev in demontaža obstoječega radiatorja z 
odvozom na deponijo kpl 1 0,00 €

4. Navezava novih radiatorskih priključkov DN 15 na 
obstoječa jeklena radiatorska priključka DN 20 kpl 1 0,00 €

5. Predizolirane radiatorske cevi iz visokozamreženega 
VPE po DIN 16892 in DIN 4729; z difuzijsko zaporo za 
kisik v skladu z DIN 4726 in alu vmesnim slojem, sistem 
spajanja press-fitting, cevi npr. Uponor ali enakovredno, 
vključno fitingi in toplotna izolacija zaprtocelične 
strukture debeline 13 mm

DN 15 m 6 0,00 €

6. Pripravljalna dela, zarisovanje, praznitev in ponovna 
polnitev radiatorskega sistema, zaključna dela kpl 1 0,00 €

7. Transportni in splošni stroški kpl 1 0,00 €

 SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

POZ OPIS/ENOTA EM KOLIČINA CENA/ ENOTO CENA SKUPAJ

Dobava in montaža

1. Kopalniški ventilator komplet s samodvižno žaluzijo      
Ustreza: Soler&Palau EBB 100NT ali enakovredno kpl 1 0,00 €

2. Aluminijasta izenačevalna rešetka za vgradnjo v vrata s 
protiokvirjem za vgradnjo, tesnilnim in pritrdilnim 
materialom.  Ustreza: Hidria IMP Klima tip AR 4P 325-
125 ali enakovredno

kos 1 0,00 €

STROJNE INSTALACIJE - OGREVANJE

STROJNE INSTALACIJE - PREZRAČEVANJE



3. Demontaža, čiščenje in ponovna montaža obstoječih 
stropnih prezračevalnih rešetk kos 6 0,00 €

4. Funkcionalni preizkus, izvedba meritev pretokov in 
kontrola delovanja ventilatorja z izdajo potrdila s strani 
pooblaščene institucije kpl 1 0,00 €

5. Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela kpl 1 0,00 €

6. Transportni in splošni stroški kpl 1 0,00 €

 SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

POZ OPIS/ENOTA EM KOLIČINA CENA/ ENOTO CENA SKUPAJ

Dobava in montaža

VODOVODNA INSTALACIJA
1. PE cevi iz visokotlačnega zamreženega polietilena po 

DIN 16892 oz. DIN 16893 vključno spojni elementi cevi 
(navojni fitingi, radialni oz. aksialni press spoji, 
armaturni priključki, prehodni komadi) in pomožni 
material za montažo, z izolacijo deb. 13 mm

DN 15 m 30 0,00 €

2. Izvedba navezave na obstoječi priključek hladne vode 
DN 15 kpl 1 0,00 €

3. Električni pretočni bojler za spodnjo montažo, vključno 
pritrdilni, tesnilni in pomožni material
V=10 l kos 1 0,00 €

4. Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, 
merjenje tlaka kpl 1 0,00 €

5. Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko 
analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene 
institucije, izpiranje cevovodov kpl 1 0,00 €

6. Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela kpl 1 0,00 €

7. Transportni in splošni stroški kpl 1 0,00 €

ODTOČNA KANALIZACIJA
1. Kanalizacijska polipropilenska odtočna cev po DIN 

19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni 
odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC 
nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z 
gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, itd.) vključno 
tesnila in pritrdilni, tesnilni ter pomožni material za 
montažo

DN 50 m 6 0,00 €
DN 100 m 12 0,00 €

2. Izvedba navezave na obstoječi priključek kanalizacije 
 

kpl 1 0,00 €

STROJNE INSTALACIJE - VODOVOD, KANALIZACIJA



3. PE odzračna kapa, avtomatska, npr. Mc Alpine DN 75 kpl 1 0,00 €

4. Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela kpl 1 0,00 €

5. Transportni in splošni stroški kpl 1 0,00 €

 SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €



E.

zap.
št. popis del enota količina cena vrednost

Demontaže:
1. Demontaža obstoječih luči v dvorani in pisarni kos 26,00 0,00 €
2. Demontaža stikal, vtičnic, odvoz na trajno deponijo kpl 1,00 0,00 €
3. Demontaža elektroinstalacij v sanitarijah pritličja, ventilator, luč 

in ponovna montaža kpl 1,00 0,00 €

Elektroinstalacije po projektu
1. Dobava in montaža svetilk LED 600X600 40W z nosilnim 

okvirjem kos 24,00 0,00 €

2. Dobava in montaža svetilke za sanitarije LED 18W fi 220mm 
nadgradna kos 3,00 0,00 €

3. Dobava in montaža izvoda za svetilko s kablom NYM 3x1,5 
mm2 l=12m kos 27,00 0,00 €

4. Dobava in montaža instalacijskih cevi RFS samogasnih fi 13,5 - 
fi 16mm m 255,00 0,00 €

5. Dobava in montaža serijskega stikala za vklop razsvetljave kos 4,00 0,00 €

6. Dobava in montaža menjalnega stikala za vklop razsvetljave kos 3,00 0,00 €

7. Dobava in montaža križnega stikala za vklop razsvetljave kos 2,00 0,00 €

8. Dobava in montaža vtičnic 230V 16A podometnih komplet z 
dozo kos 14,00 0,00 €

9. Dobava in montaža izvoda za vtičnico s kablom NYM-J 3x2,5 
mm2 l=14m kos 14,00 0,00 €

10. Dobava in montaža izvoda za bojler s kablom NYM-J 
3x2,5mm2, položen v instalacijski cevi ali kanalu, komplet s 
stikalom za vklop in vtičnico

kpl 1,00 0,00 €

11. Dobava in montaža izvoda za ventilator s kablom NYM-J 
3x1,5mm2 z vklopom preko stikala razsvetljave. kpl 1,00 0,00 €

12. Drobni in vezni material 5% kpl 0,00 €
13. Meritve in pregled izvedene instalacije kpl 1,00 0,00 €

Skupaj elektroinstalacije za začani vrtec v GD Hoče 0,00 €

ELEKTROINSTALACIJE ZA ZAČASNI VRTEC V GD HOČE



2.

A. RUŠITVENA DELA

B. GRADBENA DELA

C. OBRTNIŠKA DELA

D. STROJNE INSTALACIJE

E. ELEKTROINSTALACIJE

F. ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ
Razna nepredvidena dela - ocena 5 % vseh del

SKUPAJ:

Opis dela em količina cena/em skupaj
A. RUŠITVENA  in PRIPRAVLJALNA DELA

1. Zaščita talnih povšin med izvajanjem gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del. Zaščita z filcem. Parket v
telovadnici. m2 400,00

2. Dobava kontejnerjev za ruševine in odvoz na trajno
deponijo. kpl 1,00

3. Dobava in postavitev gradbiščne table, označitev
gradbišča z gradbiščnimi tablami in ograditev dela
parkirišča za dostop do gradbišča. kpl 1,00

4. Zaščita obstoječih oken in vrat z folijo. Po končanih delih
odstranitev. m2 105,00

5. Struganje obstoječega beleža, odstranitev rušega na
trajno deponijo, telovadnica in garderobe z sanitarijami.

m2 263,00

6. Demontaža lesenih vrat in lesenega vratnega podboja.
Nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Velikost vrat do 2
m2. kom 2,00

7. Rušenje opečne stene debeline do 30 cm, nakladanje
ruševin in odvoz na trajno deponijo, ter plačilo takse
deponiranja. m3 1,40

8. Rušenje obstoječega tlaka v sestavi talna keramika ali pvc,
estriha in izolacije, v skupni deb. Do 15 cm; komplet z
nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo ter
plačilom takse deponiranja. m2 42,00

9. Ročno razbijanje talne plošče, izkop materiala pod ploščo,
nakladanje in odvoz na trajno deponijo z plačilom takse
deponije. Izkopi za potrebe kanalizacije in kanalizacijskih
priključkov. Dimenzija izkopa cca 50 cm/ 50 cm.

m1 21,00

REKAPITULACIJA GOI DEL TELOVADNICA OŠ DUŠANA FLISA HOČE



10. Rušenje obstoječih opečnih sten za izvedbo prebojev,
šlicev za strojne in elektro instalacije, nakladanje rušenega
materiala, odvoz na trajno deponijo ter plačilo takse
deponiranja. kom 12,00

11. Rušenje obstoječih betonskih sanitarnih elementov, korita
za umivanje nog. m3 1,50

12. Rušenje obstoječih opečnih sten v sanitarijah, komplet z
stensko keramiko, stene debeline 15 do 20 cm.
Nakladanje ruševin in odvoz na trajno deponijo ter plačilo
takse deponiranja. m2 15,00

13. Odstranitev obstoječih stenskih keramičnih ploščic z
odvozom ruševin na trajno deponijo ter plačilo takse
deponiranja. m2 44,00

14. Odstranitev obstoječe talne obloge Pvc, v prostoru
hodnik, čiščenje in brušenje obstoječe podlage, priprava
za polaganje vinil talne obloge. m2 10,00

15. Rušenje robnikov in obstoječe talne pšlošče pred vhodom
v telovadnico, priprava za izvedo naklonskega vhodnega
podesta. m2 2,50

16. Rušenje obstoječega kanalizacijskega jaška, komplet z
okvirjem iz RF, betonom in keramiko. kom 1,00

17. Demontaža obstoječega spuščenega stropa izvedenega v
poševnini - lesen strop, letve, komplet z toplotno izolacijo
in folijo, skupna debelina cca 15 cm. Nakladanje in odvoz
ruševin na trajno deponijo z plačilom takse deponiranja.

m2 48,00

Skupaj:

B. GRADBENA  DELA

1. Obbetoniranje novo položenih cevi strojnih instalacij,
ročno delo. Betoniranje širine 50 cm in višine 50 cm.

m1 21,00

2. Izdelava estriha prostoru sanitarije, komplet z toplotno
izolacijo v skupni debelini 13 cm, komplet vsa pomožna
dela in prenosi m2 42,00

3. Naprava hidroizolacije z elastično hidroizolacijo kot npr.
Hidrostop elastic A + B komponenta, komplet vsi prenosi
in transporti. Prostor tuši in sanitarije.

m2 45,50

4. Zidarska obdelava inštalacijskih prebojev, šlicev, komplet
z vsemi deli in materiali. kom 12,00

5. Gradbena dela za izvedbo priključka kanalizacije sanitarij,
prilagoditev kanalizacijskega jaška na višino končnega
tlaka v sanitarijah, dobava in vgradnja Rf pokrova, v
katerega se položi keramika. Pokrov na ključ in z
možnostjo odpiranja.

kpl 1,00



6. Pozidava vratne odprtine, zid debeline 30 cm, zidanje z
opeko, naprava obojestransko omet, priprava za
slikopleskarska dela. V ceni zajeti vse prenose in pomožni
material. m2 2,00

7. Dobavo, vzidava opečne preklade za zid debeline 30 cm.
Komplet z pripravo ležišča. Obdelava vratne špalete in
priprava gradbene odprtine za vzidavo vrat dim. 90/215
cm. kom 2,00

8. Dobava, vzidava opečne preklade za zid debeline 12 cm.
Komplet z pripravo ležišča. Obdelava špalete in priprava
gradbene odprtine za vzidavo vrat dim. 90/215 cm.

kpl 1,00

9. Dobava in vgradnja betona - izvedba vhodnega podesta,
metličen beton, komplet z opažem, tazopažem, vsemi
prenosi in prevozi. m2 2,50

10. Dobava in montaža premičnih odrov v času izvajanja del,
obračun po m2 talne površine. Odri višine do 5,50 m.

m2 400,00

Skupaj:

C. OBRTNIŠKA DELA

1. NV-01 - Dobava in montaža - enokrilna notranja lesena
vrata, leseni podboj. Gradbena odprina1,00 x 2,20 m, krilo
polno. Montaža v opečno steno deb. 20 cm. Barva
vratnega krila in podboja po izboru projektanta. V ceni
zajeti kljuko, ključavnico, talni oz. stenski odbijač.

kom 4,00

2. NV-02 - Dobava in montaža - enokrilna notranja kovinska
vrata, kovinski podboj. Gradbena odprtina 0,90 x 2,15 m.
2x montaža v opečno steno deb. 30 cm, 1 x 12 cm in 1x
MK stena 15 cm. Barva vratnega krila in podboja po izboru
projektanta. V ceni zajeti kljuko, ključavnico, talni oz.
stenski odbijač.

kom 4,00

3. NV-03 - Dobava in montaža - enokrilna notranja kovinska
vrata, kovinski podboj. Gradbena odprtina 1,00 x 2,15 m.
Montaža v MK stena 15 cm. Barva vratnega krila in
podboja po izboru projektanta. V ceni zajeti kljuko,
ključavnico, talni oz. stenski odbijač.

kom 1,00

4. Izvedba mavčno kartonske predelne stene debeline 15
cm, komplet z toplotno izolacijo in ojačitvami pri vratih, s
fugiranjem stikov, obdelavo površine ter vsemi
pomožnimi deli in prenosi. 

m2 20,00

5. Izdelava gips škatle - zapiranje vgradnjih kotličkov in
odtočne vertikale z gips ploščami, 2x gips 12,5 mm
vodoodporni in kovinska konstrukcija. V ceni zajeti
dodatne ojačitve za sanitarne elemente. m2 5,00



6. Dobava in montaža spuščenega stropa iz Mk plošč, višina
obešanja iz 85 cm na 15 cm. Na strop izvesti toplotno
izolacijo debeline 20 cm, folija. V ceni zajeti komplet vsa
dela , pomožni in pritrdilni material. Prostor tuši,
garderoba in sanitarije. m2 42,00

7. Priprava sten za pleskanje z brušenjem in kitanjem z
disperzijskim kitom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in
pripravo podlage. m2 305,00

8. Barvanje stropov in sten na pripravljeno podlago, s
pripravo barve ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Barva
bela. m2 305,00

9. Doplačilo za slikanje sten do višine 1,80 m - domflok
m2 51,00

10. Barvanje pohištvenega elementa - MK plošča - pregrada
med oddelki z belo barvo. m2 240,50

11. Izdelava, dobava in montaža podesta pri umivalnikih in v
sanitarijah. Izvedba po detajlu. Podest iz OSB plošč,
stopnica in podest, dimenzija 60 cm x 50 cm x 24 cm.
Komplet z podkonstrukcijo, ojačitvami, v ceni zajet ves
pritrdilni in vijačni material.

kom 8,00

12. Izdelava, dobava in montaža predelnih sten sanitarij iz
MAX kompaktnih plošč, deb. 15 mm; dvignjenih 10 cm od
tal, 5 vrat na tečajih, opremljenih s tipskim nerjavečim
okovjem in veznimi elementi. Skupna višina je 210 cm.

m2 19,50

13. Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic 25/40
cm, v barvi po izbiri naročnika; komplet z vsemi deli in
potrebnimi materiali. m2 59,00

14. Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic 25/40 cm
ali 30/30 cm, v barvi po izbiri naročnika; komplet z vsemi
deli in potrebnimi materiali. m2 42,00

15. Dobava in polaganje kompaktne vinilne talne
obloge,obloga za zelo visoke obremenitve, z varjenjem
stikov in polaganjem na lepilo. V ceni zajeti tudi
nizkostensko oblogo. V ceni upoštevati dobavo in
montažo materiala ter pomožne prevoze in prenose ter
uporabo potrebnih orodij za kvalitetno izvedbo. Barva in
način polaganja po izboru projektanta na podlagi vzorca.
Hodnik. m2 10,00

16. Izdelava, dobava in montaža pohištvenega elementa,
lesena podkonstrukcija, mavčno kartonske plošče. V
notranjosti obtežen z vrečami peska. Stiki plošč
bandažirani in kitani. Medseboj vijačeni, na delu kjer se
bodo izvedla vrata dodatno izvedene bočne ojačitve.
Mere elementa 125 cm x 60 cm x 220 cm.

kom 37,00

17. Dobava in montaža samozapirala na vhodna vrata,
talnega odbijača, nalepke za evakuacijo kpl 1,00

18. Dobava in montaža parkirnih ovir pred vrati začasnega
vrtca, kamnita gobica. kom 6,00



19. Dobava in montaža napisnih tablic pred prostori z
napisom oz. označitvijo prostora kom 8,00

20. Dobava in montaža začasne table za označitev vhoda v
vrtec, tabla velikosti do 1,00 m2, komplet z napisom.

kom 1,00

21. Demontaža okenskega krila, razsteklitev. Dobava in
montaža polnila z izrezom za ventilator. Demontaža kljuke
in ponovna montaža okenskega krila. Steklo/polnilo dim.:
50/50 cm. kom 3,00

Skupaj:

F. ZAKLJUČNA DELA 

Dela se izvedejo, ko se otroci preselijo v novi vrtec

1. Odstranitev začasnih podestov iz sanitarij, nakladanje in
odvoz na trajno deponijo ter plačilo takse deponiranja.

kom 5,00

2. Demontaža in odstranitev začasnih lesenih pohištvenih
elementov, odvoz na trajno deponijo in plačilo takse
deponiranja kom 37,00

3. Barvanje sten na pripravljeno podlago, s pripravo barve
ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Barva bela.

m2 155,00

4. Zaključno čiščenje in pospravljanje prostorov začasnega
vrtca v Oš Dušana Flisa Hoče m2 400,00

Skupaj:



D.

1. DEMONTAŽNA DELA 0,00 €
2. SANITARNA OPREMA 0,00 €
3. OGREVANJE 0,00 €
4. PREZRAČEVANJE 0,00 €
5. VODOVOD, KANALIZACIJA 0,00 €

 SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

POZ OPIS/ENOTA EM KOLIČINA CENA/ ENOTO CENA SKUPAJ

1. Demontaža obstoječega keramičnega umivalnika komplet s 
stoječo baterijo, odlivnim ventilom skupaj s sifonom, ogledalom, 
podajalnikom papirnatih brisač zloženk in milnikom za tekoče 
milo (z odvozom na deponijo) kpl 1 0,00 €
Opomba: podajalnik papirnatih brisač zloženk in milnik za tekoče 
milo KIMBERLY-CLARK se predata hišniku!

2. Demontaža obstoječe WC školjke komplet z s sedežno desko s 
pokrovom, nadometnim kotličkom s tipko za aktiviranje, držalom 
za WC papir in WC metlico (z odvozom na deponijo) kpl 1 0,00 €
Opomba: podajalnik toaletnega papirja KIMBERLY-CLARK se 
preda hišniku!

3. Demontaža obstoječih stenskih armatur - 1x tuš, 10x korito (z 
odvozom na deponijo) kpl 11 0,00 €

4. Demontaža obstoječe tuš kadi (z odvozom na deponijo) kpl 1 0,00 €

5. Praznenje sistema, demontaža obstoječega razvoda hladne in 
tople vode (ocena) kpl 1 0,00 €

6. Demontaža obstoječega razvoda kanalizacije (ocena) kpl 1 0,00 €

7. Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela kpl 1 0,00 €

8. Transportni in splošni stroški kpl 1 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

POZ OPIS/ENOTA EM KOLIČINA CENA/ ENOTO CENA SKUPAJ

Dobava in montaža

1. Umivalnik, komplet:
 - keramični umivalnik 55 cm. Ustreza: Kolo ali enakovredno 1 kom
 - enoročna stoječa mešalna baterija s skritim omejevalnikom 
temperature in pretoka s perlatorjem ter keramičnim tesnenjem, 
skupaj s spojnimi cevmi. Ustreza: Grohe Eurosmart ali 
enakovredno 1 kom
 - kotni regulacijski ventil DN 15 2 kom
 - odlivni ventil DN 32, skupaj s sifonom - pokroman vključno ves 
pomožni pritrdilni in nosilni material potreben za montažo

1 kom
kpl 3 0,00 €

REKAPITULACIJA STROJNE INSTALACIJE TELOVADNICA OŠ HOČE

STROJNE INSTALACIJE - DEMONTAŽNA DELA

STROJNE INSTALACIJE - SANITARNA OPREMA



2. Dodatna oprema umivalnika:
 - 1 kos ogledalo 600x400 1 kom
 - 1 kos milnik za tekoče milo KIMBERLY-CLARK 1 kom
 - 1 kos podajalnik brisač zloženk KIMBERLY-CLARK 1 kom

kpl 3 0,00 €

3. Stranišče, komplet:
 - konzolna WC školjka. Ustreza: Kolo ali enakovredno 1 kom
 - suhomontažni element za WC s podometnim kotličkom z 
aktiviranjem spredaj, z vsemi priključki in pritrdilnim materialom, 
vključno s tipko za dvokoličinsko aktiviranje bele barve. Ustreza: 
Geberit ali enakovredno 1 kom
 - sedežna deska s pokrovom       1 kom

kpl 4 0,00 €

4. Dodatna oprema za stranišče:
 - podajalnik toaletnega papirja KIMBERLY-CLARK 1 kom
 - enokraka kljukica za obešanje 1 kom
 - držalo za WC metlico, vključno metlica 1 kom

kpl 4 0,00 €

5. Armatura za tuš s skritim omejevalnikom temperature in pretoka 
s keramičnim tesnenjem komplet s konzolo, gibljivo cevjo in 
prho. Ustreza: Grohe Eurosmart ali enakovredno kpl 5 0,00 €

6. PVC zavesa za tuš komplet z drogom kpl 5 0,00 €

7. Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela kpl 1 0,00 €

8. Transportni in splošni stroški kpl 1 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

POZ OPIS/ENOTA EM KOLIČINA CENA/ ENOTO CENA SKUPAJ

Dobava in montaža

1.
Ploščati radiator (npr. V&N) s stranskimi radiatorskimi priključki 
za dvocevni sistem ogrevanja, s spojkami za cev, termostatsko 
glavo, zapornim holancem, odzračno pipico, izpustnim čepom, 
okrasnimi okvirji, montažnimi konzolami. Radiatorji so prebarvani 
z zaključno belo barvo (v ceni upoštevati eventuelno potrebno 
predelavo obstoječih radiatorskih priključkov)
Ustreza: V&N tip 22K-900x920 kpl 2 0,00 €
V&N tip 33K-900x1800 kpl 1 0,00 €

2. Praznitev, demontaža in ponovna montaža obstoječih radiatorjev 
z odzračenjem kpl 2 0,00 €

3. Praznitev in demontaža obstoječega radiatorja z odvozom na 
deponijo kpl 3 0,00 €

4. Navezava novih radiatorskih priključkov DN 15 na obstoječa 
jeklena radiatorska priključka DN 15 kpl 1 0,00 €

STROJNE INSTALACIJE - OGREVANJE



5. Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla (npr. Geberit ali
Viega), na zunanji strani pocinkana in zaščitena s kromatirano
zaščitno plastjo, nelegirano jeklo 1.0034 E195 (DIN EN 10305),
vključno fitingi, spojni in prehodni kosi, kolena, obešala za
montažo na steno
DN 15 m 10 0,00 €

6. Pripravljalna dela, zarisovanje, praznitev in ponovna polnitev 
radiatorskega sistema, zaključna dela kpl 1 0,00 €

7. Transportni in splošni stroški kpl 1 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

POZ OPIS/ENOTA EM KOLIČINA CENA/ ENOTO CENA SKUPAJ

Dobava in montaža

1. Kopalniški ventilator komplet s samodvižno žaluzijo      Ustreza: 
Soler&Palau EBB 100NT ali enakovredno kpl 3 0,00 €

2. Aluminijasta izenačevalna rešetka za vgradnjo v vrata s 
protiokvirjem za vgradnjo, tesnilnim in pritrdilnim materialom.  
Ustreza: Hidria IMP Klima tip AR 4P 325-125 ali enakovredno kos 4 0,00 €

3. Funkcionalni preizkus, izvedba meritev pretokov in kontrola 
delovanja ventilatorjev z izdajo potrdila s strani pooblaščene 
institucije kpl 1 0,00 €

4. Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela kpl 1 0,00 €

5. Transportni in splošni stroški kpl 1 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

POZ OPIS/ENOTA EM KOLIČINA CENA/ ENOTO CENA SKUPAJ

Dobava in montaža

VODOVODNA INSTALACIJA
1. PE cevi iz visokotlačnega zamreženega polietilena po DIN 16892 

oz. DIN 16893 vključno spojni elementi cevi (navojni fitingi, 
radialni oz. aksialni press spoji, armaturni priključki, prehodni 
komadi) in pomožni material za montažo, z izolacijo deb. 13 mm

DN 15 m 40 0,00 €
DN 20 m 35 0,00 €
DN 25 m 6 0,00 €

2. Kroglična pipa za sanitarno vodo do 110°C, navojne izvedbe, 
vključno spojni in tesnilni material, proizvod Polix 
DN 25 PN 6 kos 2 0,00 €

3. Podometni ventil z zaščitno kapo vključno s tesnilnim materialom 
DN 20 kos 1 0,00 €

STROJNE INSTALACIJE - PREZRAČEVANJE

STROJNE INSTALACIJE - VODOVOD, KANALIZACIJA



4. Izvedba navezave na obstoječi priključek hladne vode DN 25 z 
blindiranjem obstoječega priključka tople vode DN 25 kpl 2 0,00 €

5. Električni bojler 150 litrov vertikalni, komplet z veznimi cevkami, 
varnostnim ventilom, ekspanzijsko posodo in pritrdilnim 
materialom. Ustreza: Bosch Tronic 1000T ali enakovredno

kpl 1 0,00 €

6. Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka
kpl 1 0,00 €

7. Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo 
odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje 
cevovodov kpl 1 0,00 €

8. Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela kpl 1 0,00 €

9. Transportni in splošni stroški kpl 1 0,00 €

ODTOČNA KANALIZACIJA
1. Kanalizacijska polipropilenska odtočna cev po DIN 19560 z 

obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni 
kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, 
sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, itd.) 
vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni ter pomožni material za 
montažo
DN 50 m 12 0,00 €
DN 75 m 20 0,00 €
DN 100 m 16 0,00 €

2. Izvedba navezave na obstoječi jašek kanalizacije kpl 2 0,00 €

3. Kanaleta za tuš dolžine 70 cm kpl 5 0,00 €

4. Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela kpl 1 0,00 €

5. Transportni in splošni stroški kpl 1 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €



E.

zap.
št. popis del enota količina cena vrednost

Demontaže:

1.
Demontaža obstoječih svetilk v telovadnici in odvoz na 
deponijo kos 16,00 0,00 €

2.
Demontaža obstoječih svetilk v garderobi in sanitarijah, 
demontaža stikal in vtičnic kpl 1,00 0,00 €

Elektroinstalacije po projektu
1. Dobava in montaža novih svetilk Intra Arago P-LED 8500 lm 

4000K 78W z zaščitnim steklom kos 16,00 0,00 €

2. Dobava in montaža svetilk v sanitarijah LED 600X600 mm 
40W vgradne kos 10,00 0,00 €

3. Dobava in montaža izvoda za svetilko s kablom NYM 3x1,5 
mm2 l=12m kos 10,00 0,00 €

4. Dobava in montaža klecnih stikal 16A za vklop razsvetljave kos 5,00 0,00 €

5. Dobava in montaža navadnega stikala za vklop razsvetljave kos 3,00 0,00 €

6. Dobava in montaža vtičnic 230V 16A podometnih komplet z 
dozo kos 14,00 0,00 €

7. Dobava in montaža izvoda za vtičnico s kablom NYM-J 3x2,5 
mm2 l=14m kos 14,00 0,00 €

8. Dobava in montaža izvoda za ventilator s kablom NYM-J 
3x1,5mm2 z vklopom preko stikala razsvetljave. kpl 3,00 0,00 €

9. Dobava in montaža izvoda za bojler s kablom NYM-J 
3x2,5mm2, položen v instalacijski cevi ali kanalu, komplet s 
stikalom za vklop in vtičnico

kpl 1,00 0,00 €

10. Drobni in vezni material 5% 0,00 €
11. Meritve in pregled izvedene instalacije kpl 1,00 0,00 €

Skupaj elektroinstalacije za začasni vrtec v OŠ Hoče 0,00 €

ELEKTROINSTALACIJE ZA ZAČASNI VRTEC V OŠ HOČE



3.

A. RUŠITVENA DELA

B. GRADBENA DELA

C. OBRTNIŠKA DELA

D. ELEKTROINSTALACIJE

E. ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ
Razna nepredvidena dela - ocena 5% vseh del

SKUPAJ:

Opis dela em količina cena/em skupaj
A. RUŠITVENA in PRIPRAVLJALNA DELA

1. Dobava in postavitev gradbiščne table, označitev
gradbišča z gradbiščnimi tablami in ograditev dela
parkirišča za dostop do gradbišča. kpl 1,00

2. Zaščita obstoječih oken in vrat z folijo. Po končanih delih
odtranitev. m2 30,00

3. Demontaža spuščenega stropa v liniji 2x60 cm oz. dve
Armstrong plošči, komplet z podkonstrukcijo. m2 16,00

Skupaj:

B. GRADBENA DELA

5. Dobava in montaža premičnih odrov v času izvajanja del,
obračun po m2 talne površine. Odri višine do 3,00 m.

m2 158,00

Skupaj:

C. OBRTNIŠKA DELA

1. NV-01 - Dobava in montaža - enokrilna notranja lesena
vrata, leseni podboj. Gradbena odprina 1,00 x 2,20 m,
krilo polno. Montaža v opečno steno deb. 20 cm. Barva
vratnega krila in podboja po izboru projektanta. V ceni
zajeti kljuko, ključavnico, talni oz. stenski odbijač.

kom 2,00

3. Izvedba ravnega spuščenega stropa iz Armstrong plošč,
višina prostora do 3,00 m, višina obešanja do 60 cm
stropni kovinski profil obešen na betonsko ploščo.
Prilagoditev stropa k začasnim predelnim stenam

m2 16,00

REKAPITULACIJA GOI DELA VEČNAMENSKI OBJEKT BOHOVA



4. Izvedba gips predelne stene debeline 15 cm, komplet z
toplotno izolacijo in ojačitvami pri vratih, s fugiranjem
stikov, obdelavo površine ter vsemi pomožnimi deli in
prenosi. m2 45,00

5. Priprava sten za pleskanje z brušenjem in kitanjem z
disperzijskim kitom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in
pripravo podlage. m2 90,00

6. Barvanje sten na pripravljeno podlago, s pripravo barve
ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Barva bela.

m2 90,00

9. Izdelava, dobava in montaža podesta pri umivalnikih in v
sanitarijah. Izvedba po detajlu. Podest iz OSB plošč,
stopnica in podest, dimenzija 60 cm x 50 cm x 24 cm.
Komplet z podkonstrukcijo, ojačitvami, v ceni zajet ves
pritrdilni in vijačni material.

kom 8,00

10. Dobava in montaža napisnih tablic pred prostori z
napisom oz. označitvijo prostora kom 4,00

11. Dobava in montaža začasne table za označitev vhoda v
vrtec, tabla velikosti do 1,00 m2, komplet z napisom.

kom 1,00

Skupaj:

E. ZAKLJUČNA DELA

Dela se izvedejo, ko se otroci preselijo v novi vrtec

1. Demontaža spuščenega stropa Armstrong, dve vrsti, kjer
se demontira stena. Popravilo podkonstrukcije stropa.
Dobava in montaža novih Armstrong plošč. V ceni zajeti
ves pomožni material.

m2 16,00

2. Demontaža gips predelnih sten, nakladanje in odvoz na
trajno deponijo ter plačilo takse deponiranja

m2 45,00

3. Demontaža in odstranitev lesenih vrat, komplet z lesenim
podbojem, odvoz na deponijo ter plačilo takse deponije.

kom 2,00

4. Tlak predavalnice - sanacija tlaka, naprava epoksi
premaza, krpanje lukenj na mestu kjer so bile MK stene.
V ceni zajeti vse nose in prevoze, ves pomožni material.
Izvedba tlaka kakor obstoječi, vzpostavitev prvotnega
stanja. m2 142,00

5. Odstranitev začasnih podestov iz sanitarij, nakladanje in
odvoz na trajno deponijo ter plačilo takse deponiranja.

kom 8,00

6. Barvanje sten na pripravljeno podlago, s pripravo barve
ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Barva bela. Stene
predavalnice in sprejemne avle, stopnišče. 

m2 178,00

7. Zaključno čiščenje in pospravljanje prostorov začasnega
vrtca m2 275,00



Skupaj:



D.

zap.
št. popis del enota količina cena vrednost

Elektroinstalacije po projektu

1. Dobava in montaža vtičnic 230V 16A podometnih komplet z 
dozo, vgradnja v začasno steno kos 6,00 0,00 €

2. Dobava in montaža izvoda za vtičnico s kablom NYM-J 3x2,5 
mm2 l=16m kos 6,00 0,00 €

3. Drobni in vezni material 5% 0,00 €
4. Meritve in pregled izvedene instalacije kpl 1,00 0,00 €

Skupaj elektroinstalacije za začani vrtec v VO BOHOVA 0,00 €

ELEKTROINSTALACIJE ZA ZAČASNI VRTEC V VO BOHOVA



1.5 RISBE

zap. št. vsebina risbe merilo list št.

01 TLORIS – GD HOČE 1:50 01

02. TLORIS – GD HOČE (Shema stropa) 1:50 02

03. TLORIS – GD HOČE (Rušitve) 1:100 03

04. TLORIS – OŠ HOČE 1:50 04

05. TLORIS – OŠ HOČE (Rušitve) 1:100 05

06. TLORIS – VO BOHOVA 1:50 06

07. DETAJL POHIŠTVENEGA ELEMENTA 1:20 07

08. DETAJL PODESTA (PD-01) 1:10 08

09. SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA 1:25 09
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Nova lesena vrata
NV-01

Nova lesena vrata
NV-01

Nova lesena vrata
NV-01

Dovod elektrike
(2x vtičnica)

Društveni prostor

NI PREDMET OBDELAVE!
PD-01PD-01

PD
-0

1
PD

-0
1

PD
-0

1

P-04
HODNIK Z GARD.

-Obstoječi tlak-
29,74 m2

P-02
IGRALNICA 02
-Obstoječi tlak-

38,83 m2

P-03
IGRALNICA 03
-Obstoječi tlak-

37,24 m2

P-05
HODNIK S STOP.

-Obstoječi tlak-
18,36 m2

P-06
SANITARIJE

Keramika
9,63 m2

Dovod elektrike
(2x vtičnica na vsaki strani
stene; skupno 4 vtičnice)

MK predelna stena d=15,0 cm
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Stenska keramika h = 1,20 m

Stenska keramika h = 1,20 m

P-01
IGRALNICA 01
-Obstoječi tlak-

36,15 m2

Predvidena pozicija svetila

Predvidi se odstranitev vseh stropnih in stenskih oblog, zložljive
stene med stebri, odra in radiatorjev. V prostoru, kjer so
predvidene sanitarije, se odstrani vse obstoječe elemente.

Odstranjene stropne obloge nadomesti novi spuščeni strop iz
montažnih mineralnih panelov v rastru 60 x 60 cm z vgrajenimi
svetili (gl. list št. 02 - Shema stropa). Med igralnicami so
predvidene MK predelne stene debeline 15 cm, ki segajo do
spodnjega roba novega stropa. Predvidi se kompletna oprema
sanitarij z umivalnikom, pisoarjem in WC kabinami. Za WC
kabinami se izvede parapetna stena h = 1,20 m. V sanitarijah se
predvidijo ustrezni podesti, s katerimi bo otrokom omogočena
njihova normalna uporaba (gl. list št. 08 - Detajl podesta PD-01).

Na obstoječem stopnišču se doda ročaj na višini 80 cm.

Kanalizacija novih sanitarij se naveže na obstječe inštalacije v
pritličju.

RUŠITVE / DEMONTAŽA in NOVI ELEMENTI

POMEMBNO!
Po obdobju uporabe prostorov za začasni vrtec je potrebno
prostor povrniti v prvotno stanje (odstranitev montažnih MK
predelnih sten in finalno čiščenje). Obstoječi tlak v igralnicah
in hodniku se po obdobju uporabe odstrani in zamenja z
novim!
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Izhodiščna točka polaganja
mineralnih stropnih plošč
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Društveni prostor

NI PREDMET OBDELAVE!
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Nova kovinska vrata
NV-02

Nova kovinska vrata
NV-02

Nova kovinska vrata
NV-02Nova kovinska vrata

NV-02

Nova kovinska vrata
NV-03

Nova lesena vrata
NV-01

Nova lesena vrata
NV-01

Nova lesena vrata
NV-01

Nova lesena vrata
NV-01

Obstoječi jašek
kanalizacije

Dovod elektrike
(2x vtičnica na vsaki strani

stene; skupno 4 vtičnice)
Dovod elektrike

(2x vtičnica)
Dovod elektrike

(2x vtičnica)
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Pohištveni elementi
gl. risbo št. 07

Pohištveni elementi
gl. risbo št. 07

Pohištveni elementi
gl. risbo št. 07

Pohištveni elementi
gl. risbo št. 07

PD-01 PD-01 PD-01 PD-01
PD-01

PD-01PD-01PD-01

P-01
IGRALNICA 01
-Obstoječi tlak-

51,06 m2

P-02
IGRALNICA 02
-Obstoječi tlak-

51,55 m2

P-03
IGRALNICA 03
-Obstoječi tlak-

51,55 m2

P-04
IGRALNICA 04
-Obstoječi tlak-

52,42 m2

P-09
SANITARIJE

Keramika
17,77 m2

P-05
HODNIK Z GARD.

-Obstoječi tlak-
76,25 m2

P-08
TUŠI
Keramika

7,05 m2

P-07
GARDEROBA

Keramika
15,87 m2

P-06
AVLA
-Obstoječi tlak-

55,44 m2
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Ureditev obstoječega tlaka
pred vhodom v objekt brez

arhitekturnih ovir
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OPOZORILO!
Pri postavljanju pohištvenih elementov ni dovoljeno posegati v
obstoječa tla! Ti se v votlem delu klopi ustrezno obtežijo. Pri
vratih se ta del zapre tudi bočno. V obstoječo strešno konstrukcijo
se ne posega!

Predvidena pozicija svetila

V garderobi s sanitarijami je predvidena pozidava obstoječih vrat,
odstranitev predelnih sten in dodatni preboji za vrata. Odstrani se
vso keramiko, sanitarne elemente, sestavo nad talno AB ploščo in
stropne obloge. Predvidena je sanacija podloge. Odstranijo se vse
luči v prostoru telovadnice in sanitarijah. V hodnikom pred vhodom
v garderobo in sanitarije se zaradi zatekanja vode sanira tlak.
Parkirišča pred vhodom v avlo se odstranijo za namen dostopa.

Ker v obstoječi tlak telovadnice ni dovoljeno posegati, se predvidi
posebne pohištvene elemente (gl. list št. 07 - Detajl
pohištvenega elementa), ki bodo omogočali delitev prostorov
brez sidranja v tla. Konstrukcija teh elementov je položena v rastru
62,5 cm, kar omogoča maksimalni izkoristek obložnih plošč širine
125 cm z minimalno količino odpadnega materiala. Te elemente
se v votlem delu čim bolj obteži, pod njimi pa se položi plast filca,
ki prepreči poškodbe tlaka.

Med ohranjeno telovadnico in novimi prostori vrtca se predvidi
nova MK predelna stena z vrati. Odstranjene luči se nadomesti z
novimi. V sanitarnih prostorih so predvidi novo MK predelno steno,
ki ločijo prostor na tuše in garderobo. Uredi se nova sestava tlaka
z estrihom in toplotno izolacijo, po tleh in stenah pa se položi
keramika. Odstranjene stropne obloge se nadomesti z MK
spuščenim stropom z izolacijo. Predvidi se 4 nove WC kabine in 3
nove umivalnike, ki se navežejo na obstoječi jašek kanalizacije. V
izvedene preboje se vgradijo nova vrata (en dostop iz vrtca, drugi
iz telovadnice do sanitarij). V sanitarijah se predvidijo ustrezni
podesti, s katerimi bo otrokom omogočena njihova normalna
uporaba (gl. list št. 08 - Detajl podesta PD-01).

V prostoru P-06 (Avla) se predvidi pleskanje vseh površin. Pred
vhodom se odstrani obstoječe robnike, tlak pa se ustrezno uredi,
da se odstranijo arhitekturne ovire.

RUŠITVE / DEMONTAŽA in NOVI ELEMENTI

POMEMBNO!
Po obdobju uporabe prostorov za začasni vrtec je potrebno
prostor povrniti v prvotno stanje (odstranitev montažnih
elementov, sanacija finalnih površin in finalno čiščenje)!
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Nova odprtina za vrata
90 / 215 cm

Nova odprtina za vrata
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90 / 215 cm

Odstranitev obstoječih vrat in
pozidava obstoječe odprtine

Sanacija tlaka zaradi zatekanja vode

Odstranitev obstoječe razsvetljaveOdstranitev obstoječe razsvetljave Odstranitev obstoječe razsvetljave

Kompletna odstranitev talne in stenske

keramike ter vseh sanitarnih elementov.

Odstranitev vseh sestav do talne plošče.

Odstranitev stropnih plošč
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Odstranitev parkirišč v območju dostopa
Odstranitev obstoječih robnikov

pred vhodom v objekt
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P-03
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-Obstoječi tlak-

8,08 m2

P-05
WC MOŠKI
-Obstoječi tlak-

7,23 m2

P-07
ČISTILA
-Obstoječi tlak-

4,06 m2

560 100 170 15 630
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MK predelna stena d=15,0 cm
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=1

5,0
 cm

Med igralnicama so predvidene MK predelne stene debeline 15
cm, ki segajo do spodnjega roba stropa.

V obstoječih sanitarijah se predvidijo ustrezni podesti, s katerimi
bo otrokom omogočena njihova normalna uporaba  (gl. list št. 08
- Detajl podesta PD-01).

RUŠITVE / DEMONTAŽA in NOVI ELEMENTI

POMEMBNO!
Po obdobju uporabe prostorov za začasni vrtec je potrebno
prostor povrniti v prvotno stanje (odstranitev montažnih MK
predelnih sten, sanacija finalnih površin in finalno čiščenje)!
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Leseni elementia/b = 4/8 cm

Leseni elementia/b = 4/8 cm

Leseni elementia/b = 4/8 cm

KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI SHEMA OBLOG
(Raster konstrukcije je prilagojen tako, da pri oblogah nastane čim manj odpadnega materiala)

2

3

4

5

1
2
3
4
5

MK plošče na hrbtni strani  (125,0 cm x 220,0 cm)

MK plošče na zgornji strani  (125,0 cm x 10,0 cm)

MK plošče na sprednji strani  (125,0 cm x 181,0 cm)

MK plošče na sedalnem delu (125,0 cm x 52,0 cm)

MK plošče na sprednji strani  (125,0 cm x 40,0 cm)

OPOZORILO!

Pri postavljanju pohištvenih elementov ni dovoljeno posegati v
obstoječa tla! Ti se v votlem delu klopi ustrezno obtežijo. Pri
vratih se ta del zapre tudi bočno.
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Za izdelavo podesta se uporabijo OSB plošče debeline 2 cm.

AKSONOMETRIČNI 3D PRIKAZ

TLORISSTRANSKI POGLED 1 STRANSKI POGLED 2

ČELNI POGLED
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3D, 0L
4D, 0L
1D, 1L

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA

Kompletna nabava, dobava in montaža notranjih enokrilnih
LESENIH vrat z LESENIM podbojem in LESENIM vratnim
krilom.

POZICIJA ŠT. KOM.

LOKACIJA STENAKOM. KOM.

- GD Hoče
- OŠ Hoče
- VO Bohova

NV-01 9

NV-01

3
6

- Pred. st. 15 cm
- Pohištveni el.

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA

Kompletna nabava, dobava in montaža notranjih enokrilnih
KOVINSKIH vrat s KOVINSKIM podbojem in KOVINSKIM
vratnim krilom.

POZICIJA ŠT. KOM.

LOKACIJA STENAKOM. KOM.

NV-02 4

NV-02

1
1
2

- Opeka 10 cm
- Opeka 30 cm
- Pred. st. 15 cm

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA

Kompletna nabava, dobava in montaža notranjih enokrilnih
KOVINSKIH vrat s KOVINSKIM podbojem in KOVINSKIM
vratnim krilom.

POZICIJA ŠT. KOM.

LOKACIJA STENAKOM. KOM.

NV-03 1

NV-03

1- Pred. st. 15 cm

100

22
0

90

21
5

100

21
5

0D, 0L
3D, 1L
0D, 0L

- GD Hoče
- OŠ Hoče
- VO Bohova

0D, 0L
0D, 1L
0D, 0L

- GD Hoče
- OŠ Hoče
- VO Bohova

gradbena odprtina: 100/220 ključavnica: Cilindrična sistemska Winkhaus

popis: stavbno pohištvo kljuka: ALU; po izbiri arhitekta

vgraditev: suha montaža zasteklitev: /

tečaj: dvojni, kromirani dodatno:

podboj: LES požarna varnost: /

vratno krilo: LES dušitev zvoka: /

/

Gotovi tlak

gradbena odprtina: 90/215 ključavnica: Cilindrična sistemska Winkhaus

popis: stavbno pohištvo kljuka: ALU; po izbiri arhitekta

vgraditev: suha montaža zasteklitev: /

tečaj: dvojni, kromirani dodatno:

podboj: KOVINA požarna varnost: /

vratno krilo: KOVINA dušitev zvoka: /

/

Gotovi tlak

gradbena odprtina: 100/215 ključavnica: Cilindrična sistemska Winkhaus

popis: stavbno pohištvo kljuka: ALU; po izbiri arhitekta

vgraditev: suha montaža zasteklitev: /

tečaj: dvojni, kromirani dodatno:

podboj: požarna varnost: /

vratno krilo: dušitev zvoka: /

/

Gotovi tlak

KOVINA
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