
Investitor:

VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA

Trstenjakova ulica 69

9000 Murska Sobota

Objekt:

DOZIDAVA VDC MURSKA SOBOTA

Štev.projekta:                                     

P-06/15

REKAPITULACIJA                                

C) ZUNANJA UREDITEV

I. Pripravljalna dela EUR

II. Zemeljska dela EUR

a) spodnji ustroj

b) zgornji ustroj

III. Kanalizacija -zunanja EUR

IV. Razna nepredvidena dela (po dogovoru) EUR

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV EUR

Opomba:

Za vse vgrajene materiale je potrebno podati izjave o skladnosti.

Skupna rekapitulacija zunanje ureditve  - 1



ZUNANJA UREDITEV PZI

I. PRIPRAVLJALNA DELA

1. Zakoličba vseh objektov ureditve okolja po kpl 1,00

načrtu ter varovanjem zakoličbe in naprava 

zapisnika.

▪zelenice

▪parkirišča

▪vozne površine

▪komunalni vodi

2. Zavarovanje prometa ter čiščenje asfaltnih pavšal

površin.

3. Naprava posnetka -katastra vseh urejenih kpl 1,00

površin in komunalnih vodov po končanju

gradnje. Obračun po dejanskih stroških in 

dejanskem stanju.

▪zelenice

▪parkirišča

▪vozne površine

▪komunalni priključki

SKUPAJ  PRIPRAVLJALNA  DELA

Opomba:

Enotna cena mora vsebovati:

▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo okolja

▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

▪vse potrebno delo

▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…

▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom

▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem

▪čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo

1 od 7 Pripravljalna dela



ZUNANJA UREDITEV PZI

II. RUŠITVENA DELA

1. Odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. kpl 1,00

40/40cm ob objektu, v območju dozidave,

vključno z nalaganjem in odvozom na končno

deponijo. (ocena 4,0m2)

2. Odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev kpl 1,00

v območju dozidave, vključno z robniki ,

nalaganjem in odvozom na končno deponijo.

(ocena 68,m2)

3. Odstranitev tlaka ob obstoječi leseni uti v kpl 1,00

območju gradnje in eventuelna premestitev

lesene ute zaradi gradnje.

4. Demontaža obstoječega vertikalnega odtočn. kpl 1,00

žleba izven območja gradnje in ponovna 

montaža po predpisih.

SKUPAJ  RUŠITVENA  DELA

Opomba:

Enotna cena mora vsebovati:

▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo 

▪vse potrebno delo

▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom

▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem

▪čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo

1 od 7 Rušitvena dela



ZUNANJA UREDITEV PZI

II. ZEMELJSKA DELA

1. Naprava planuma in utrditev z napravo m2
125,00

potrebnih padcev do Me =40MN/m2 .

2. Dobava,nalaganje,razvažanje in razstiranje m3
14,00

humusa deb.20cm na predvidene zelenice z 

ravnanjem površin, po predpisih.

3. Prekopavanje,rahljanje,sejanje travne m2
72,00

mešanice in uvaljanje po navodilih vrtnarja do 

ozelenitve in prva košnja trave.

4. Dobava in vgraditev prodnega nasipnega m3
17,00

materiala 0/63 mm v debelini 30cm na 

izravnan planum.

Material je potrebno vgraditi do

Me =40MN/m2.

5. Dobava,razstiranje in utrditev tampona - prodca

0/32 mm v debelini 20cm na utrjen spodnji 

ustroj.

Površine je potrebno skomprimirati do 

Me= 80MN/m2 .

Površine je potrebno višinsko prilagoditi objektu.

▪tlakovane površine m3
15,00

6. Fino planiranje tampona pred polagan. tlakovca m2
55,00

z odkopi in dovozi, napravo padcev s točnostjo

 3,0cm, po predpisih

7. Dobava in vgrajevanje tipskih vrtnih robnikov m1 30,00

s prerezom 7/25/100cm, na betonskem

 temelju 25/30cm , vsem potrebnim

materialom, fugiranjem stikov, delom,

po predpisih.

8. Dobava in vgraditev betonskih tlakovcev, m2
55,00

odpornih na zmrzal in različnih velikosti od

10/20 do 30/30cm (enake barve in oblike kot

obstoječi) na utrjen tampon, komplet z utrditvijo 

in uvaljanjem ter zasipom s pranim peskom,

po predpisih.

SKUPAJ  ZEMELJSKA DELA

1 od 7 Zemeljska dela



ZUNANJA UREDITEV PZI

Opomba:

Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, 

ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v 

izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni

material, podkonstrukcije  in podobno. 

Enotna cena mora vsebovati:

▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo okolja

▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

▪vse potrebno delo

▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…

▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom

▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem

▪čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo

2 od 7 Zemeljska dela



ZUNANJA UREDITEV PZI

III. KANALIZACIJA ZUNANJA

Opomba:   

Zaradi dozidave je potrebno obstoječi 

meteorni jašek premestiti izven območja

gradnje in zaščititi obstoječe cevi meteorne

kanalizacije v območju gradnje!

1. Kombinirani strojno-ročni izkop (90:10) zemlje

III. Ktg po projektirani trasi z nalaganjem na

kamion in odvozom na depo ali v bližino trase

za poznejše zasipavanje. Zajeti so tudi izkopi

revizijskih jaškov in ponikovalnice.

a) meteorna kanalizacija m3
6,00

b) fekalna kanalizacija m3
10,00

2. Dobava in vgraditev peska 0/8mm v deb.10cm m3
2,00

na predpisano niveleto , šir.30cm in 20cm na

položeno cev.

3. Dobava,raznos in polaganje  PVC cevi za 

meteorno kanalizacijo, na predpisano 

niveleto, s potrebnim stičenjem, po predpisih.

a) PVC cev fi 150 m1
4,00

4. Dobava,raznos in polaganje  PVC cevi za 

fekalno kanalizacijo, na predpisano 

niveleto, s potrebnim stičenjem, po 

predpisih. (zajeto pri strojnih inštalacijah)

5. Izdelava vodotesnega beton. peskolovca kom 1
DN=400mm,MB-30, z obbetoniranjem vertikalne 
 cevi in obdelavo stikov ter vgraditvijo LTŽ

pokrova dim. 40x40cm, po predpisih, vključno  

z napravo prebojev in zatesnitvijo.

6. Izdelava vodotesnega betonskega revizijskega kom 2
jaška, iz obbetonirane bet.cevi D=60cm, v deb. 

13cm, MB-30, dna deb. 20cm z muldo in AB 

vencem, v katerega se vgradi tipski LŽ pokrov

za težki promet, jašek globine do 1,00m.

Stene in dno je potrebno premazati 2x z
ibitolom, LŽ rešetko, pa minizirati in 2x lakirati 

z mat lakom. vključno z napravo prebojev in

zatesnitvijo.

1 od 7 Kanalizacija zunanja



ZUNANJA UREDITEV PZI

7. Zasipavanje vseh kanalov po položitvi cevi m3
16,00

in nasutjem peska z gramoznim materialom

od izkopa do višine nivoja planuma spodnjega

ustroja, po predpisih.

8. Naprava komplet priključka na obstoječo kpl 1,00

javno kanalizacijo z vgraditvijo jaška, potrebnim

materialom, deli in prenosi po navodilih

upravljalca javne kanalizacije - ocena

9. Dobava in vgraditev  ponikovalnice fi 150 z kom 1,00

2x vgrajeno cevjo po višini in LTŽ 

pokrovom fi 60. 

Ponikovalnico je potrebno izdelati na 

vodopropustni podlagi po navodilih in

predpisih.

10. Preizkus vodotesnosti fekalne in meteorne kpl 1,00

kanalizacije s strani pooblaščenega podjetja,

in izdelava poročila - ocena

SKUPAJ  KANALIZACIJA ZUNANJA

2 od 7 Kanalizacija zunanja


