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Načrt elektroinštalacij - zaščita in prestavitve TK vodov

PODODSEK 1

SPECIFIKACIJA PREDRAČUN 

Z REKAPITULACIJO STROŠKOV

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 

2., 3. pododsek v 1. odseku

Načrt elektroinštalacij - zaščita in prestavitve EE vodov 

Skupaj EUR

PODODSEK 1 0,00

Načrt gradbenih konstrukcij - načrt opornih konstrukcij 
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0,00SKUPAJ EUR:
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Zložba C4 - C11

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku



 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Zemeljska dela 0,00

Odvodnjavanje 0,00

Skupaj EUR 0,00

Oprema cest 0,00

Tuje storitve 0,00

Preddela 0,00

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 

Z REKAPITULACIJO STROŠKOV - načrt ceste

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. 

pododsek v 1. odseku - 1. PODODSEK

Voziščne konstrukcije 0,00

Gradbena in obrtniška dela 0,00

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku 1. PODODSEK



Zap. št. Opis Mera Količina Cena Znesek

1.0 PREDDELA

1.1 Geodetska dela

11 121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale 

javne ceste v ravninskem terenu km 0,45 0,00

1.2 Čiščenje terena

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

12 211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku, 

vključno z drogom in temeljem ter odvozom na 

začasno deponijo kos 1,00 0,00

12 212 Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih, 

vključno z drogom in temeljem ter odvozom na 

začasno deponijo kos 1,00 0,00

12 223 Demontaža obvestilne table s površino nad 3 m2, 

vključno z nosilnim portalom in temeljem ter odvozom 

na začasno deponijo kos 1,00 0,00

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij

12 373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 

do 10 cm m
2

27,50 0,00

12 381 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, 

debele do 5 cm m 2,10 0,00

12 383 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, 

debele 11 do 15 cm m 29,10 0,00

12 391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega 

betona m 13,00 0,00

1.3 Ostala preddela

1.3.1 Omejitve prometa

13 112 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično 

zaporo prometa in ročnim usmerjanjem kos 1,00 0,00

Opomba:

PREDDELA skupaj : 0,00

2.0 ZEMELJSKA DELA

* Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore, izdelava in izvedba elaborata 

cestne zapore in pridobitev dovoljenja za zaporo ter vsi stroški vezani na zaporo. 

Obračun zapore se bo izvedel po dejanskih stroških koncesionarja. Zapora velja za 

celotno traso pododseka 1 in za vsa dela dogovorjena s pogodbo

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. 

pododsek v 1. odseku - 1. PODODSEK

OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL UPOŠTEVATI VSE 

PRENOSE IN TRANSPORTE RUŠEVIN NA DEPONIJO !

V posameznih postavkah je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega materiala, 

izdelavo izmer, preddeli, pomožnimi deli in transporti. Opisi postavk so skrajšani. Ponudba za 

izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo postavke, tudi če v popisu niso 

eksplicitno navedeni.

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku 1. PODODSEK



Zap. št. Opis Mera Količina Cena Znesek

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij 

materiala

29 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo
t 5,00 0,00

ZEMELJSKA DELA skupaj : 0,00

3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

3.1.3 Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z 

bitumenskimi vezivi

31 574 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 

base B 50/70 A4 v debelini 8 cm (ploščad) m
2

104,60 0,00

3.2 Obrabne plasti

3.2.2 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti - 

bitumenski betoni

32 239 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm (ploščad)
m

2
104,60 0,00

32 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm (pločnik)
m

2
13,40 0,00

32 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 

kg/m2, vključno s čiščenjem površine s strojno krtačo 

ali vodnim curkom m
2

104,60 0,00

3.5 Robni elementi vozišč
3.5.2 Robniki

35 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, 

vključno z zalivanjem stikov s cementno malto ter 

podložnim betonom m 13,00 0,00

3.6 Bankine

36 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m
m

3
12,30 0,00

VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE skupaj : 0,00

4.0 ODVODNJAVANJE

4.4 Jaški

44 132 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega 

prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m. 

(nabava, prevoz, izdelava betonskega jaška skupaj z 

navezavo na obst. meteorno kanalizacijo) kos 4,00 0,00

OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH ZEMELJSKIH DEL V CENI IZKOPA 

POTREBNO UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN TRANSPORTE ODVEČNEGA 

MATERIALA NA DEPONIJO !

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku 1. PODODSEK



Zap. št. Opis Mera Količina Cena Znesek

44 845 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z 

nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm

Opomba: ravne oblike za vožnjo kolesarjev kos 4,00 0,00

ODVODNJAVANJE skupaj : 0,00

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu

58 xx1 Dobava in vgraditev fiksnih uličnih stebričkov iz 

nerjaveče inox pločevine, višina 90 cm nad cesto, 

vključno s točkovnimi temelji in vsemi pripadajočimi 

deli in materialom  kos 5,00 0,00

58 xx2 Dobava in vgraditev preklopnih uličnih stebričkov iz 

nerjaveče inox pločevine, višina 1 m nad cesto, 

vključno s točkovnimi temelji in vsemi pripadajočimi 

deli in materialom  kos 1,00 0,00

58 xx3 Dobava in vgraditev inox verige med stebrički m 3,50 0,00

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA skupaj: 0,00

6.0 OPREMA CEST

6.1 Pokončna oprema cest

61 123 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, 

globine 80 cm, premera 40 cm kos 22,00 0,00

61 143 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 od 

0,21 do 0,40 m3 / temelj m
3

2,60 0,00

61 215 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 

2500 mm kos 2,00 0,00

61 216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 

3000 mm kos 4,00 0,00

61 218 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 

4000 mm kos 11,00 0,00

61 229 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 

4500 mm (polportal) kos 5,00 0,00

61 331 Dobava in postavitev nosilnega ogrodja za prometni 

znak iz vroče cinkane jeklene cevi, po načrtu 

izbranega izvajalca ter pritrditev obstoječe obvestilne 

table kg 160,00 0,00

61 450 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevin, znak z odsevno folijo 

RA2, dolžina stranice a = 450 mm kos 1,00 0,00

61 640 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno 

RA1, premera 300 mm kos 2,00 0,00

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku 1. PODODSEK



Zap. št. Opis Mera Količina Cena Znesek

61 721.1 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, 

velikost do 0,10 m2 (znak projekt ZMAS) kos 3,00 0,00

61 721.2 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, 

velikost do 0,10 m2 kos 1,00 0,00

61 721.3 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, 

velikost do 0,10 m2 kos 2,00 0,00

61 722.1 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, 

velikost 0,11 do 0,20 m2 kos 1,00 0,00

61 722.2 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, 

velikost 0,11 do 0,20 m2 kos 5,00 0,00

61 723 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, 

velikost 0,21 do 0,40 m2 kos 4,00 0,00

6.2 Označbe na voziščih

62 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m
2 

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 12 cm m 393,43 0,00

62 165 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na 

vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 

g/m
2
 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, 

debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 

do 0,50 m2 m
2

20,51 0,00

62 167 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na 

vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 

g/m
2
 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, 

debelina plasti suhe snovi 250 μm, površina označbe 

nad 1,5 m2 m
2

40,52 0,00

62 170 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na 

vozišču z enokomponentno modro barvo, vključno 

250 g/m
2
 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, 

debelina plasti suhe snovi 250 μm, površina označbe 

nad 1,5 m2 m
2

23,24 0,00

62 221 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na 

vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 

250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, 

debelina plasti suhe snovi 200 μm, površina označbe 

do 0,5 m2 m
2

11,70 0,00

62 225 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno rdečo barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 20 cm m 5,00 0,00

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku 1. PODODSEK



Zap. št. Opis Mera Količina Cena Znesek

62 252 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 

vozišču, širina črte 12 cm m 389,41 0,00

62 711 Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z 

rezkanjem, širine črte 10 do 15 cm m 210,28 0,00

63 571 Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča)

Opomba: dimenzija 400 x 600
kos 3,00 0,00

63 572 Dobava in vgraditev okroglega cestnega ogledala 

(brez stebriča)

Opomba: premer 400 kos 10,00 0,00

OPREMA CEST skupaj : 0,00

7.0 TUJE STORITVE

7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

79 311 Projektantski nadzor ur 3,00 0,00

79 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih 

del kos 1,00 0,00

79 5xx Izdelava posnetka izvedenih del kos 1,00 0,00

TUJE STORITVE skupaj : 0,00

Ureditev državne kolesarske povezave na 

območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. 

odseku - 1. PODODSEK SKUPAJ 0,00

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku 1. PODODSEK
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Zemeljska dela 0,00

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 

Z REKAPITULACIJO STROŠKOV - načrt ceste

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. 

pododsek v 1. odseku - 2. PODODSEK
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Zap. št. Opis Mera Količina Cena Znesek

Ureditev državne kolesarske povezave na 

območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. 

odseku - 2. PODODSEK

1.0 PREDDELA

1.1 Geodetska dela

11 121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale 

javne ceste v ravninskem terenu. km 0,31 0,00

11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih 

vodov v ravninskem terenu. km 0,20 0,00

11 221 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale 

javne ceste v ravninskem terenu kos 17,00 0,00

1.2 Čiščenje terena

1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev

12 142 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 

cm ter vej na gosto porasli površini – strojno (vključno 

z odvozom) m
2

120,00 0,00

12 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 

30 cm ter odstranitev vej kos 1,00 0,00

12 163 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z 

odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m kos 1,00 0,00

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

12 211.1 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku, 

vključno z drogom in temeljem ter odvozom na 

začasno deponijo ter ponovna postavitev. (III-105) kos 1,00 0,00

12 211.2 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku, 

vključno z drogom in temeljem ter odvozom znaka na 

začasno deponijo ter ponovna namestitev, drog in 

temelj odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom 

deponijske takse. kos 3,00 0,00

12 212 Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih, 

vključno z drogom in temeljem ter odvozom znaka na 

začasno deponijo ter ponovna namestitev, drog in 

temelj odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom 

deponijske takse. kos 1,00 0,00

12 223.1
Demontaža obvestilne table s površino nad 3 m2, 

vključno z nosilno konstrukcijo in temeljem ter 

odvozom  table na začasno deponijo ter ponovna 

namestitev na nov polportal, drog in temelj odvoz na 

stalno deponijo, vključno s plačilom deponijske takse. kos 1,00 0,00

V posameznih postavkah je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega materiala, 

izdelavo izmer, preddeli, pomožnimi deli in transporti. Opisi postavk so skrajšani. Ponudba za 

izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo postavke, tudi če v popisu niso 

eksplicitno navedeni.

OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN 

TRANSPORTE RUŠEVIN NA DEPONIJO !

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku 2. PODODSEK



Zap. št. Opis Mera Količina Cena Znesek

12 223.2 Demontaža obvestilne table s površino nad 3 m2, 

vključno z nosilno konstrukcijo in temeljem ter 

odvozom na začasno deponijo ter ponovna 

postavitev. kos 1,00 0,00

12 231 Demontaža jeklene varnostne ograje, vključno z 

odvozom na deponijo in plačilom deponijske takse m 86,00 0,00

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij 

12 321 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 

cm m
2

85,00 0,00

12 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 6 

do 10 cm m
2

312,00 0,00

12 355 Porušitev in odstranitev vezanega tlaka, debeline do 

12 cm. OPOMBA: Tlakovana mulda ob regionalni 

cesti. m
2

45,00 0,00

12 372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 

do 7 cm m
2

116,00 0,00

12 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, 

debele 6 do 10 cm m 463,00 0,00

12 391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega 

betona m 40,00 0,00

1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov

12 4x1 Dvigovanje in nižanje pokrovov instalacij na novo 

višino nivelete kos 3,00 0,00

1.3 Ostala preddela

1.3.1 Omejitve prometa

13 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično 

zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji (ocena) kos 1,00 0,00

Opomba:

1.3.3 Začasni objekti

13 311 Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov
kos 1,00 0,00

13 312 Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih 

objektov kos 1,00 0,00

PREDDELA skupaj : 0,00

2.0 ZEMELJSKA DELA

2.1 Izkopi

* Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore, izdelava in izvedba elaborata 

cestne zapore in pridobitev dovoljenja za zaporo ter vsi stroški vezani na zaporo. 

Obračun zapore se bo izvedel po dejanskih stroških koncesionarja. Zapora velja za 

celotno traso pododseka 2 in za vsa dela dogovorjena s pogodbo.

OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH ZEMELJSKIH DEL V CENI IZKOPA 

POTREBNO UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN TRANSPORTE ODVEČNEGA 

MATERIALA NA DEPONIJO !

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku 2. PODODSEK



Zap. št. Opis Mera Količina Cena Znesek

21 114 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – 

strojno z nakladanjem m
3

384,00 0,00

21 224 Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno 

z nakladanjem m
3

631,00 0,00

21 231 Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – ročno 

(izkop ob drevesih in komunalnih vodih) m
3

70,00 0,00

21 243 Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z 

nakladanjem m
3

176,00 0,00

2.2 Planum temeljnih tal

22 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. 

kategorije m
2

1.435,00 0,00

23 325 Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po 

navodilih proizvajalca ponikovalnih elementov), 

karakteristična velikost por nad 0,20 mm m
2

580,00 0,00

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

24 111 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine – 3. kategorije, 

pridobljene z izkopom, po predhodni potrditvi 

geomehanika o ustreznisti materiala. Vključno z 

nakladanjem, transportom in vsemi spremljajočimi 

deli m
3

113,00 0,00

24 218 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz 

kamnoloma. OPOMBA: Peščen zasipni material 

ponikovalnih polj, pran prod frakcije 8/16 do 16/32 

mm. m
3

85,00 0,00

24 421 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz 

zrnate kamnine – 3. kategorije, vključno z vsemi 

spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala m
3

378,00 0,00

24 441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz 

zrnate kamnine – 3. kategorije, vključno z vsemi 

spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala m
3

214,00 0,00

24 622 Ureditev planuma izboljšane zrnate kamnine - 3. 

kategorije. OPOMBA: Planum ponikovalnih polj, 

debeline 5 cm, iz pranega peska, po navodilih 

proizvajalca ponikovalnih elementov. m
2

118,00 0,00

2.5 Brežine in zelenica

25 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 

cm - strojno m
2

549,00 0,00

25 132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 

cm - strojno m
2

107,00 0,00

25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m
2

656,00 0,00

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij 

materiala

29 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo
t 70,00 0,00
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Zap. št. Opis Mera Količina Cena Znesek

29 131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. 

kategorije m
3

285,00 0,00

ZEMELJSKA DELA skupaj : 0,00

3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

3.1 Nosilne plasti

3.1.1 Nevezane nosilne plasti

31 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm m
3

224,00 0,00

3.1.3 Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z 

bitumenskimi vezivi

31 453 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 

base B 50/70 A4 v debelini 6 cm m
2

36,00 0,00

31 454 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 

base B 50/70 A4 v debelini 7 cm m
2

131,00 0,00

3.2 Obrabne plasti

3.2.2 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti - 

bitumenski betoni

32 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm m
2

1.160,00 0,00

32 283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 11 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm m
2

270,00 0,00

32 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 

kg/m2, vključno s čiščenjem površine s strojno krtačo 

ali vodnim curkom m
2

116,00 0,00

3.5 Robni elementi vozišč

3.5.2 Robniki

35 212 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 8/12 cm. 

Vključno s podložnim betonom, po priloženem detajlu.
m 650,00 0,00

35 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. 

Vključno s podložnim betonom, po priloženem detajlu.
m 345,00 0,00

3.6 Bankine

36 131 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m m
3

22,00 0,00

VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE skupaj : 0,00

4.0 ODVODNJAVANJE

4.1 Površinsko odvodnjavanje

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku 2. PODODSEK



Zap. št. Opis Mera Količina Cena Znesek

41 1XX Dobava in izdelava koritnice iz AC 11 surf B 70/100, 

A4 v debelini 4 cm in AC 16 base B 50/70, A4 v 

debelini 6 cm, ob novo zgrajenem robniku iz 

cementnega betona , široke 50 cm. Vključno s 

čiščenjem podlage in pobrizgom s kationsko 

bitumensko emulzijo v količini 0,50 kg/m2 m 220,00 0,00

4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

43 221 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno 

s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 

cm, v globini do 1,0 m. m 40,00 0,00

4.4 Jaški

44 132 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega 

prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m. 

(nabava, prevoz, izdelava betonskega jaška) kos 14,00 0,00

44 161 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega 

prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0. 

(nabava, prevoz, izdelava betonskega jaška) kos 5,00 0,00

44 849 Dobava in vgraditev robne rešetke iz duktilne litine z 

nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm (kot npr. 

LIVAR Art. 708 ali ekvivalent). Vključno z 

dobavo/izdelavo AB venca. kos 4,00 0,00

44 952 Dobava in vgradnja pokrova iz duktilne litine z 

nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 

600 mm. (kot npr. LIVAR Art. 603 ali ekvivalentno) 

Vključno z dobavo/izdelavo AB venca. kos 5,00 0,00

44 961 Dobava in vgradnja pokrova iz duktilne litine z 

nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 

500 mm. (kot npr. LIVAR Art. 601 ali ekvivalentno) 

Vključno z dobavo/izdelavo AB venca. kos 10,00 0,00

4.5 Prepusti

45 1xx Izdelava prepusta krožnega prereza iz PVC cevi s 

premerom 20 cm (dobava in vgradnja cevi) m 40,00 0,00

45 21x Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta 

krožnega prereza iz cementnega betona s premerom  

20 cm kos 7,00 0,00

4.6 Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače

Dobava in vgradnja ponikovalnih elementov - tunelov - 

izračun in prikazi za element Hauraton DRAINFIX 

TWIN tip 1, zadrževalno ponikovalni element, 

perforiran, enojni, dolžina 1145 mm, širina 760 mm, 

višina 435 mm, volumen 253 l, masa 10,6 kg. Uporabi 

se lahko tudi drug ekvivalentni element z 

ekvivalentnimi ponikovalno zadrževalnimi 

sposobnostmi po predhodni potrditvi projektanta. 
kos 120,00 0,00

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku 2. PODODSEK



Zap. št. Opis Mera Količina Cena Znesek

Dobava in vgradnja zaključnih sten ponikovalnega 

polja - Hauraton DRAINFIX TWIN zaključna stena 2 x, 

pritrdilni material. Pri uporabi ponikovalnih elementov 

drugega proizvajalca ali tipa se skladno s tistim 

sistemom prilagodi število zaključnih sten, če so 

potrebne. kos 10,00 0,00

ODVODNJAVANJE skupaj : 0,00

6.0 OPREMA CEST

6.1 Pokončna oprema cest

61 123 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, 

globine 80 cm, premera 40 cm kos 8,00 0,00

61 135 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, 

globine 100 cm, premera 60 cm (za SOOP) kos 2,00 0,00

61 143 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 od 

0,21 do 0,40 m3 / temelj m
3

2,60 0,00

61 173 Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona 

nad 0,8 m3/temelj za polportal po načrtu izbranega 

izvajalca dobave in postavitve prometne signalizacije.
m

3
1,00 0,00

61 213 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 

1500 mm kos 1,00 0,00

61 215 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 

2500 mm kos 2,00 0,00

21 217 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 

3500 mm kos 1,00 0,00

21 218.1 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 

4000 mm. kos 1,00 0,00

21 218.2 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 

4000 mm. Opomba: znak na kratki konzoli kos 2,00 0,00

61 219 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 

4500 mm. Opomba: znak na kratki konzoli kos 1,00 0,00

61 226 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 

3000 mm (za SOOP) kos 1,00 0,00

61 229 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 

4500 mm (za SOOP) kos 1,00 0,00

61 331 Dobava in postavitev nosilnega ogrodja za prometni 

znak iz vroče cinkane jeklene cevi, po načrtu 

izbranega izvajalca ter pritrditev obstoječe obvestilne 

table kg 160,00 0,00
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61 341 Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščitenega z 

vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu 

izbranega izvajalca dobave in postavitve prometne 

prometne signalizacije, svetla višina h = 2500 mm, 

razpetina konzole do 6000 mm ter pritrditev obstoječe 

obvestilne table kos 1,00 0,00

61 452 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno 

folijo RA2, dolžina stranice a = 900 mm kos 1,00 0,00

61 641 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno 

folijo RA2, premera 300 mm kos 2,00 0,00

61 652 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno 

folijo RA2, premera 600 mm kos 1,00 0,00

61 721.1 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, 

velikost do 0,10 m2 (znak projekt ZMAS) kos 3,00 0,00

61 721.2 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, 

velikost do 0,10 m2 kos 1,00 0,00

61 722 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, 

velikost 0,10 do 0,21 m2 kos 1,00 0,00

61 723 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, 

velikost 0,21 do 0,40 m2 kos 3,00 0,00

61 XXX "SISTEM VAREN PEŠEC - SOOP"
Dobava in montaža - komplet varnost pešcev za 

fotovoltaičen sistem brez znaka in stebrička (en znak 

in sistem - na stacionaži 0.297 LE) kos 1,00 0,00

Dobava in montaža - komplet varnost pešcev - priklop 

na javno omrežje brez znaka in stebrička (en znak in 

sistem - na stacionaži 0.248 DE), vključno s 

priklopom kos 1,00 0,00

Dvojna utripajoča luč na znaku - fi-200 mm kos 2,00 0,00

6.2 Označbe na voziščih

62 121 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 10 cm m 675,00 0,00

62 123 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 15 cm m 360,00 0,00

62 165 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na 

vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 

g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, 

debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 

do 0,50 m
2 m

2
36,31 0,00
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62 225 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno rdečo barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 20 cm m 95,50 0,00

62 711 Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z 

rezkanjem, širina črte 10 do 15 cm m 6,00 0,00

62 722 Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z 

rezkanjem, posamezna povšina označbe 0,6 do 1,0 

m2 m 4,00 0,00

6.4 Oprema za zavarovanje prometa

64 281 Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 

m. OPOMBA: Tip ograje mora biti skladen z obstoječo 

JVO ob regionalni cesti. kos 2,00 0,00

OPREMA CEST skupaj : 0,00

7.0 TUJE STORITVE

7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

79 111 Izvedba dodatnih geotehničnih preskusov - nalivalnih 

preskusov preverjanja sposobnosti ponikanja, na 

vsaki drugi (v smeri stacionaže) lokaciji predvidene 

umestitve ponikovalnega polja kos 3,00 0,00

79 311 Projektantski nadzor ur 16,00 0,00

79 321 Arheološki nadzor - skladno z izdanimi projektnimi 

pogoji in mnenje ZVKDS kos 1,00 0,00

79 351 Geotehnični nadzor kos 3,00 0,00

79 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih 

del kos 1,00 0,00

79 5xx Izdelava posnetka izvedenih del kos 1,00 0,00

TUJE STORITVE skupaj : 0,00

Ureditev državne kolesarske povezave na 

območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. 

odseku - 2. PODODSEK SKUPAJ 0,00
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Ureditev državne kolesarske povezave na 

območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. 

odseku - 3. PODODSEK

1.0 PREDDELA

1.1 Geodetska dela

11 121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale 

javne ceste v ravninskem terenu. km 0,90 0,00

11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu.km 0,20 0,00

11 221 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale 

javne ceste v ravninskem terenu kos 47,00 0,00

1.2 Čiščenje terena

1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev

12 142 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 

cm ter vej na gosto porasli površini – strojno (vključno 

z odvozom) m
2

1.800,00 0,00

12 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 

30 cm ter odstranitev vej kos 180,00 0,00

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 

Z REKAPITULACIJO STROŠKOV

Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. 

pododsek v 1. odseku - 3. PODODSEK

Preddela 0,00

Zemeljska dela 0,00

Voziščne konstrukcije 0,00

Odvodnjavanje 0,00

Oprema cest 0,00

Tuje storitve 0,00

Skupaj EUR 0,00

V posameznih postavkah je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega materiala, 

izdelavo izmer, preddeli, pomožnimi deli in transporti. Opisi postavk so skrajšani. Ponudba za 

izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo postavke, tudi če v popisu niso 

eksplicitno navedeni.

OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN 

TRANSPORTE RUŠEVIN NA DEPONIJO !
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12 163 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z 

odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m kos 180,00 0,00

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

12 211.1 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku, 

vključno z drogom in temeljem kos 1,00 0,00

12 211.2 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku, 

vključno z drogom in temeljem ter odvozom na 

začasno deponijo ter ponovna postavitev. kos 2,00 0,00

12 231 Demontaža jeklene varnostne ograje, vključno z 

odvozom na deponijo in plačilom deponijske takse m 215,00 0,00

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij 

12 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 6 

do 10 cm m
2

420,00 0,00

12 331 Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne 

plasti v debelini do 15 cm. OPOMBA: Postavka 

zajema rušenje betonske mulde ob lokalni cesti, kjer 

je s projektom predvidena ureditev odvodnje in 

umestitev nove asfaltne mulde, profili C16-C18. m³ 8,00 0,00

12 372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 

do 7 cm m
2

254,50 0,00

12 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, 

debele 6 do 10 cm m 889,80 0,00

1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov

12 4xx Porušitev in odstranitev meteornega jarka iz kamna v 

betonu, trapezne oblike, dno širine do 90 cm, vrh do 

180 cm, višine do 100 cm. Vključno z odvozom 

materiala na deponijo. OPOMBA: Postavka vklučuje 

tudi rušenje betonske oporne konstrukcije, ki 

navezuje meteorni jarek na cesto. m 395,00 0,00

12 431 Porušitev in odstranitev jaška z notranjo 

stranico/premerom do 60 cm. Vključno z odvozom 

materiala na deponijo. kos 4,00 0,00

1.3 Ostala preddela

1.3.1 Omejitve prometa

13 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično 

zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji (ocena) kos 1,00 0,00

Opomba:

1.3.3 Začasni objekti

13 311 Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov
kos 1,00 0,00

13 312 Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih 

objektov kos 1,00 0,00

* Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore, izdelava in izvedba elaborata 

cestne zapore in pridobitev dovoljenja za zaporo ter vsi stroški vezani na zaporo. 

Obračun zapore se bo izvedel po dejanskih stroških koncesionarja. Zapora velja za 

celotno traso pododseka 3 in za vsa dela dogovorjena s pogodbo.
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PREDDELA skupaj : 0,00

2.0 ZEMELJSKA DELA

2.1 Izkopi

21 114 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – 

strojno z nakladanjem m
3

1.056,00 0,00

21 224 Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno 

z nakladanjem (OCENA: 80% celotnega izkopa 

vezljive zemljine) m
3

3.922,00 0,00

21 243 Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z 

nakladanjem (OCENA: 20% celotnega izkopa vezljive 

zemljine) m
3

981,00 0,00

21 324 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije 

za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, 

širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, 

planiranje dna ročno (izkop za vtočne jaške)
m

3
37,00 0,00

21 325 Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, 

kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 

1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna 

ročno (izkop za vtočne jaške) m
3

10,00 0,00

21 334 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije 

za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, 

širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno, 

planiranje dna ročno (izkop za betonske 

ponikovalnice, ocena: 80% izkopa) m
3

223,00 0,00

21 334 Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, 

kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 

1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna 

ročno (izkop za betonske ponikovalnice, ocena: 20% 

izkopa) m
3

556,00 0,00

21 443 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine  - 3. kategorije 

za gradbene jame za objekte globine nad 4 m (ocena 

80% celote izkopa) m
3

4.075,00 0,00

21 445 Izkop mehke kamnine - 4 kategorije za gradbene 

jame za objekte globine nad 4,0 m (ocena 20% celote 

izkopa) m
3

1.019,00 0,00

2.2 Planum temeljnih tal

22 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. 

kategorije m
2

5.385,00 0,00

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni 

plato

OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH ZEMELJSKIH DEL V CENI IZKOPA POTREBNO 

UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN TRANSPORTE ODVEČNEGA MATERIALA NA 

DEPONIJO !
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23 325 Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (okoli 

peščcenega zasipnega materiala betonskih 

ponikovalnic), karakteristična velikost por nad 0,20 

mm m
2

1.250,00 0,00

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

24 111 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine – 3. kategorije, 

pridobljene z izkopom, po predhodni potrditvi 

geomehanika o ustreznosti materiala. Vključno z 

nakladanjem, transportom in vsemi spremljajočimi 

deli m
3

184,00 0,00

24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamenine - 3.kategorije, v 

območu krone zidu m
3

578,00 0,00

24 218 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz 

kamnoloma. OPOMBA: Peščen zasipni material okoli 

betonskih ponikovalnic, pran prod frakcije 8/16 do 

16/32 mm. m
3

130,00 0,00

24 421 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz 

zrnate kamnine – 3. kategorije, vključno z vsemi 

spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala m
3

1.265,00 0,00

24 441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz 

zrnate kamnine – 3. kategorije, vključno z vsemi 

spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala m
3

400,00 0,00

24 622 Ureditev planuma izboljšane zrnate kamnine - 3. 

kategorije. OPOMBA: Planum betonskih ponikovalnic, 

debeline 5 cm, iz pranega peska,10 - 30 mm.
m

2
49,00 0,00

2.5 Brežine in zelenica

25 111 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 

cm - ročno m
2

696,00 0,00

25 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 

cm - strojno m
2

725,00 0,00

25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m
2

1.421,00 0,00

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij 

materiala

29 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo
t 90,00 0,00

29 131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. 

kategorije m
3

1.141,00 0,00

ZEMELJSKA DELA skupaj : 0,00

3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

3.1 Nosilne plasti

3.1.1 Nevezane nosilne plasti

31 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm m
3

849,00 0,00
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3.1.3 Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z 

bitumenskimi vezivi

31 453 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 

base B 50/70 A4 v debelini 6 cm m
2

483,00 0,00

31 574 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 

base B 50/70 A4 v debelini 8 cm (ploščad) m
2

80,40 0,00

3.2 Obrabne plasti

3.2.2 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti - 

bitumenski betoni

32 239 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm (ploščad)
m

2
80,40 0,00

32 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm m
2

2.330,00 0,00

32 283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 11 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm m
2

687,00 0,00

32 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 

kg/m2, vključno s čiščenjem površine s strojno krtačo 

ali vodnim curkom m
2

296,40 0,00

3.5 Robni elementi vozišč

3.5.2 Robniki

35 212 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 8/12 cm. 

Vključno s podložnim betonom, po priloženem detajlu.
m 1.717,00 0,00

3.6 Bankine

36 1xx Izdelava bankine iz betona C30/37, razred 

izpostavljenosti XC3, XD3, XF4, široke do 0,25 do 

0,40 m. OPOMBA: Betonska bankina predvidena ob 

opornih konstrukcijah, debeline do 15 cm. m
3

80,00 0,00

36 131 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m m
3

34,00 0,00

36 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,51 do 0,75 

m. m
3

9,00 0,00

36 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,76 do 1,00 

m. m
3

33,00 0,00

36 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m
m

3
62,80 0,00

36 134 Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m. m
3

56,00 0,00

VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE skupaj : 0,00

4.0 ODVODNJAVANJE

4.1 Površinsko odvodnjavanje

41 451 Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo AC 11 

surf B70/100 A4, debelo 4 cm, in plastjo AC 16 base 

B50/70 A4, debelo 6 cm, širokega 50 cm m 792,00 0,00
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41 4XX Dobava in vgradnja segmentne betonske mulde širine 

50 cm, globine 5 cm  na podložni beton C 12/15 v 

debelini 10 cm skupaj s fugiranjem stikov m 215,00 0,00

4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

42 114 Izdelava vzdolžne drenaže, globoke do 1,0 m, na 

planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 

15 cm. m 25,00 0,00

4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

43 221 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno 

s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 

cm, v globini do 1,0 m. m 95,00 0,00

4.4 Jaški

44 132 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega 

prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m. 

(nabava, prevoz, izdelava betonskega jaška) kos 42,00 0,00

44 845 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z 

nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm (kot npr. 

LIVAR Art. 702) Vključno z dobavo/izdelavo AB 

venca. kos 9,00 0,00

44 854 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z 

nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm (kot npr. 

LIVAR Art. 702) Vključno z dobavo/izdelavo AB 

venca. kos 33,00 0,00

44 8xx Dobava in vgraditev litoželeznega peskolova,  pod 

litoželezno rešetko dim 400 x 400 mm. (kot npr. 

LIVAR Art. 702 A) kos 42,00 0,00

44 952 Dobava in vgradnja pokrova iz duktilne litine z 

nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 

600 mm. (kot npr. LIVAR Art. 603 ali ekvivalentno) 

Vključno z dobavo/izdelavo AB venca. kos 29,00 0,00

4.5 Prepusti

45 1xx Izdelava prepusta krožnega prereza iz PVC cevi s 

premerom 20 cm (dobava in vgradnja cevi) m 36,00 0,00

45 21x Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta 

krožnega prereza iz cementnega betona s premerom  

20 cm kos 5,00 0,00

4.6 Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače

46 371 Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz 

cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 

120 cm, globine 3,20 m. Dobava, prevoz in izdelava, 

vključno z betonsko ploščo 40x40 cm in redukcijskim 

kosom. Izdelava skladno s priloženim detajlom.
kos 29,00 0,00

ODVODNJAVANJE skupaj : 0,00

6.0 OPREMA CEST

6.1 Pokončna oprema cest
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61 123 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, 

globine 80 cm, premera 40 cm kos 27,00 0,00

61 215 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 

2500 mm kos 4,00 0,00

61 216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 

3000 mm kos 10,00 0,00

61 218 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 

4000 mm kos 13,00 0,00

61 440 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno 

folijo RA1, dolžina stranice a = 450 mm kos 1,00 0,00

61 451 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno 

folijo RA2, dolžina stranice a = 600 mm kos 2,00 0,00

61 640 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno 

folijo RA1, premera 300 mm kos 2,00 0,00

61 651 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno 

folijo RA2, premera 400 mm kos 4,00 0,00

61 721.1 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, 

velikost do 0,10 m2 kos 1,00 0,00

61 721.2 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, 

velikost do 0,10 m2 (znak projekt ZMAS) kos 5,00 0,00

61 721.3 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, 

velikost do 0,10 m2 kos 1,00 0,00

61 722.1 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, 

velikost do 0,11 - 0,21 m2 kos 11,00 0,00

61 722.2 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, 

velikost 0,11 do 0,21 m2 (znak projekt ZMAS) kos 1,00 0,00

61 723 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, 

velikost do 0,21 - 0,40 m2 kos 4,00 0,00

61 724 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, 

velikost do 0,41 - 0,7 m2 (znak 2435) kos 1,00 0,00

61 726 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, 

velikost do 1,01 - 2,00 m2 kos 3,00 0,00
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61 xxx "SISTEM VAREN PEŠEC - SOOP"
Dobava in montaža - komplet varnost pešcev - priklop 

na javno omrežje brez znaka in stebrička (en znak in 

sistem - na stacionaži 0.869 DE na drogu CR), 

vključno s priklopom kos 1,00 0,00

Dobava in montaža - komplet varnost pešcev - priklop 

na javno omrežje brez znaka in stebrička (en znak in 

sistem - na stacionaži 0.876 LE na drogu CR), 

vključno s priklopom kos 1,00 0,00

Dobava in montaža - komplet varnost pešcev - priklop 

na javno omrežje brez znaka in stebrička (en znak in 

sistem - na stacionaži 0.003 DE na drogu CR), 

vključno s priklopom kos 1,00 0,00

Dobava in montaža - komplet varnost pešcev - priklop 

na javno omrežje brez znaka in stebrička (en znak in 

sistem - na stacionaži 0.014 LE na drogu CR), 

vključno s priklopom kos 1,00 0,00

Dvojna utripajoča luč na znaku - fi-200 mm kos 4,00 0,00

6.2 Označbe na voziščih

62 121 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 10 cm m 1.085,00 0,00

62 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 12 cm m 2.040,72 0,00

62 164 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na 

vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 

250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, 

debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 

do 0,50 m2 m
2

12,60 0,00

62 165 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na 

vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 

g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, 

debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 

do 0,50 m2 m
2

42,98 0,00

62 16x Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na 

vozišču z enokomponentno barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 

m2 (talna oznaka 30 km/h) m
2

13,50 0,00

62 217 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno rdečo barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 20 cm m 52,40 0,00

62 242 Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na 

vozišču, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2.
m

2
1,80 0,00

6.3 Oprema za vodenje prometa

63 112 Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim 

prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne 

snovi kos 56,00 0,00
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6.4 Oprema za zavarovanje prometa

64 524 Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno 

vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno 

širino W4. (kot npr. Petrič T10 Cidneo) m 848,00 0,00

6.6 Druga prometna oprema cest

66 xx1 Dobava, montaža in postavitev klopi, dimenzije 250 x 

50 cm, skladno s priloženim detaljlom - program 

opremljanja biro URAD kos 1 0,00

63 572 Dobava in vgraditev okroglega cestnega ogledala 

(brez stebriča)

Opomba: premer 400 kos 3,00 0,00

OPREMA CEST skupaj : 0,00

7.0 TUJE STORITVE

7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

79 111 Izvedba dodatnih geotehničnih preskusov - nalivalnih 

preskusov preverjanja sposobnosti ponikanja, na 

vsaki drugi (v smeri stacionaže) lokaciji predvidene 

umestitve betonske ponikovalnice kos 16,00 0,00

79 311 Projektantski nadzor ur 88,00 0,00

79 351 Geotehnični nadzor kos 22,00 0,00

79 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih 

del kos 1,00 0,00

79 5xx Izdelava posnetka izvedenih del kos 1,00 0,00

TUJE STORITVE skupaj : 0,00

Ureditev državne kolesarske povezave na 

območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. 

odseku - 3. PODODSEK SKUPAJ 0,00
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Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C4 in C11

Objekt:

A.  KAMNITA ZLOŽBA V OBMOČJU PROFILOV C4 IN C11

Faza: PZI
Št.načrta: 43-2020
Št.proj.: 338/20

REKAPITULACIJA

1 PREDDELA  
2 ZEMELJSKA DELA  - upoštevano v načrtu ceste

3 TESARSKA DELA  
4 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV  
5 DELA S CEMENTNIM BETONOM  
6 ZIDARSKA DELA  
7 ODVODNJAVANJE  
8 OGRAJA  
9 TUJE STORITVE  

SKUPAJ  
DDV 0,22 #VALUE!

SKUPAJ Z DDV #VALUE!

Ureditev državne kolesarske povezave v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

PROJEKTANTSKI  PREDRAČUN

Stran 61 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C4 in C11

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

OPOMBA:

Zemeljska dela do nove konstrukcije so 

upoštevano v načrtu ceste.

1 PREDDELA

1.001 11 312 Zakoličba karakterističnih točk

kos 69,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA - SKUPAJ  

2 ZEMELJSKA DELA

OPOMBA:

Vsa zemeljska dela so upoštevana v 

načrtu ceste

Stran 62 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C4 in C11

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

3 TESARSKA DELA

3.001 51 211 Izdelava podportega opaža za ravne 

temelje - sprednja stran 

m2 31,00 0,00 € 0,00 €

3.002 51 771 Opaži krone na kamniti zložbi. Priprava, 

montaža, demontaža in čiščenje. 

Vključno vsa sredstva podpiranja in 

vezanja, upoštevane trikotne letvice 3/3 

cm. Izvedba iz materiala za vidni beton.

m2 37,50 0,00 € 0,00 €

3 TESARSKA DELA - SKUPAJ  

4  DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV

4.001 52 221 Dobava in montaža rebraste armature 

kvalitete B 500B premera do 12mm za 

enostavno ojačitev.

kg 1.825,00 0,00 € 0,00 €

4 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV - 

SKUPAJ

 

Stran 63 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C4 in C11

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

5 DELA S CEMENTNIM BETONOM

5.001 53 761 Izdelava brizganega cementnega betona 

C 16/20, prerez do 0,10 m3/m2 - 

varovanje začasnega izkopa

m3 103,50 0,00 € 0,00 €

5.002 53 127 Dobava in vgraditev cementnega betona 

C25/30 v prerez  nad 0,50 m3/m1, razred 

izpostavljenosti XC2, PV-I, Dmax 32, S1 - 

temelj kamnite zložbe

m3 119,00 0,00 € 0,00 €

5.003 53 137 Dobava in vgraditev cementnega betona 

C30/37 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m1, 

razred izpostavljenosti XC4, XF3, PV-II, 

Dmax 16, S3 - krona zložbe

m3 19,50 0,00 € 0,00 €

5 DELA S CEMENTNIM BETONOM - 

SKUPAJ

 

6 ZIDARSKA DELA

6.001 54 234 Kompletna izdelava kamnite zložbe iz 

min. 70% zmrzlinsko odpornega kamna 

(prereza f30 do f70 cm) in betona 

C25/30, XF2, PV-I, Dmax32, S1, 

sprednja vidna površina s fugiranimi stiki 

med kamni
m3 1.215,00 0,00 € 0,00 €

6.002 54 542 Metlanje površine cementnega betona - 

krona zidu

m2 102,50 0,00 € 0,00 €

6 ZIDARSKA DELA - SKUPAJ  

Stran 64 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C4 in C11

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

7 ODVODNJAVANJE

7.001 41 355 Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, 

debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s 

cementno malto, na podložni plasti iz 

cementne malte, debline 10 cm, na 

obstoječo podlago, široke 40 cm

m1 160,00 0,00 0,00 €
 

7.002 42 453 Izdelava izcednic (barbakan) iz trde 

plastične cevi, premera 8 cm, dolžine  

nad 100 cm. Na vtočni strani izvedba 

filtra iz drenažnega betona dim. cca 

20x20x15 cm

 

kos 110,00 0,00 0,00 €

7 ODVODNJAVANJE - SKUPAJ  

8 OGRAJA

8.001 Dobava in montaža mrežne ograje višine 

120 cm, antracit siva barva RAL 7016, 

pritrjevanje v ab krono zidu

m1 155,00 0,00 0,00 €

8 OGRAJA - SKUPAJ  

9 TUJE STORITVE

9.001 79 311 Projektantski nadzor

ur 24,00 0,00 € 0,00

9.002 79 351 Geotehnični nadzor

kos 1,00 0,00 € 0,00

9.003 79 514 Izdelava projektne dokumentacije PID  v 

treh izvodih

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

9 TUJE STORITVE - SKUPAJ  

Stran 65 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C13 in C17

Objekt:

B.  KAMNITA ZLOŽBA V OBMOČJU PROFILOV C13 IN C14

Faza: PZI
Št.načrta: 43-2020
Št.proj.: 338/20

REKAPITULACIJA

1 PREDDELA  
2 ZEMELJSKA DELA - upoštevano v načrtu ceste

3 TESARSKA DELA  
4 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV  
5 DELA S CEMENTNIM BETONOM  
6 ZIDARSKA DELA  
7 ODVODNJAVANJE  
8 OGRAJA  
9 TUJE STORITVE  

SKUPAJ  
DDV 0,22 #VALUE!

SKUPAJ Z DDV #VALUE!

Ureditev državne kolesarske povezave v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

PROJEKTANTSKI  PREDRAČUN

Stran 66 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C13 in C17

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

OPOMBA:

Vsa zemeljska dela so upoštevana v načrtu 

ceste

1 PREDDELA

1.001 11 312 Zakoličba karakterističnih točk

kos 43,00  

1 PREDDELA - SKUPAJ  

2 ZEMELJSKA DELA

OPOMBA:

Vsa zemeljska dela so upoštevana v 

načrtu ceste

Stran 67 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C13 in C17

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

3 TESARSKA DELA

3.001 51 211 Izdelava podportega opaža za ravne 

temelje - sprednja stran 

m2 25,50  

3.002 51 771 Opaži krone na kamniti zložbi. Priprava, 

montaža, demontaža in čiščenje. 

Vključno vsa sredstva podpiranja in 

vezanja, upoštevane trikotne letvice 3/3 

cm. Izvedba iz materiala za vidni beton.

m2 38,50  

3 TESARSKA DELA - SKUPAJ  

4  DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV

4.001 52 221 Dobava in montaža rebraste armature 

kvalitete B 500B premera do 12mm za 

enostavno ojačitev.

kg 1.150,00  

4 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV - 

SKUPAJ

 

Stran 68 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C13 in C17

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

5 DELA S CEMENTNIM BETONOM

5.001 53 761 Izdelava brizganega cementnega betona 

C 16/20, prerez do 0,10 m3/m2 - 

varovanje začasnega izkopa

m3 70,50  

5.002 53 134 Dobava in vgraditev cementnega betona 

C25/30 v prerez  nad 0,50 m3/m1, razred 

izpostavljenosti XC2, PV-I, Dmax 32, S1 - 

temelj kamnite zložbe

m3 90,00  

5.003 53 137 Dobava in vgraditev cementnega betona 

C30/37 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m1, 

razred izpostavljenosti XC4, XF3, PV-II, 

Dmax 16, S3 - krona zložbe

m3 12,50  

5 DELA S CEMENTNIM BETONOM - 

SKUPAJ

 

6 ZIDARSKA DELA

6.001 54 234 Kompletna izdelava kamnite zložbe iz 

min. 70% zmrzlinsko odpornega kamna 

(prereza f30 do f70 cm) in betona 

C25/30, XF2, PV-I, Dmax32, S1, 

sprednja vidna površina s fugiranimi stiki 

med kamni
m3 896,75  

6.002 54 542 Metlanje površine cementnega betona - 

krona zidu

m2 55,25  

6 ZIDARSKA DELA - SKUPAJ  

Stran 69 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C13 in C17

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

7 ODVODNJAVANJE

7.001 41 355 Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, 

debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s 

cementno malto, na podložni plasti iz 

cementne malte, debline 10 cm, na 

obstoječo podlago, široke 40 cm

m1 98,25  
 

7.002 42 453 Izdelava izcednic (barbakan) iz trde 

plastične cevi, premera 8 cm, dolžine  

nad 100 cm. Na vtočni strani izvedba 

filtra iz drenažnega betona dim. cca 

20x20x15 cm

 

kos 72,00  

7 ODVODNJAVANJE - SKUPAJ  

8 OGRAJA

8.001 Dobava in montaža mrežne ograje višine 

120 cm, antracit siva barva RAL 7016, 

pritrjevanje v ab krono zidu

m1 92,00  

8 OGRAJA - SKUPAJ  

9 TUJE STORITVE

9.001 79 311 Projektantski nadzor

ur 24,00  

9.002 79 351 Geotehnični nadzor

kos 1,00  

9.003 79 514 Izdelava projektne dokumentacije PID  v 

treh izvodih

kom 1,00  

9 TUJE STORITVE - SKUPAJ  

Stran 70 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C13 in C17

Objekt:

C.  KAMNITA ZLOŽBA V OBMOČJU PROFILOV C22 IN C29

Faza: PZI
Št.načrta: 43-2020
Št.proj.: 338/20

REKAPITULACIJA

1 PREDDELA  
2 ZEMELJSKA DELA  - upoštevano v načrtu ceste

3 TESARSKA DELA  
4 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV  
5 DELA S CEMENTNIM BETONOM  
6 ZIDARSKA DELA  
7 ODVODNJAVANJE  
8 OGRAJA  
9 TUJE STORITVE  

SKUPAJ  
DDV 0,22 #VALUE!

SKUPAJ Z DDV #VALUE!

Ureditev državne kolesarske povezave v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

PROJEKTANTSKI  PREDRAČUN

Stran 71 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C13 in C17

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

OPOMBA:

Vsa zemeljska dela so upoštevana v načrtu 

ceste

1 PREDDELA

1.001 11 312 Zakoličba karakterističnih točk

kos 56,00  

1 PREDDELA - SKUPAJ  

2 ZEMELJSKA DELA

OPOMBA:

Vsa zemeljska dela so upoštevana v 

načrtu ceste

Stran 72 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C13 in C17

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

3 TESARSKA DELA

3.001 51 211 Izdelava podportega opaža za ravne 

temelje - sprednja stran 

m2 33,50  

3.002 51 771 Opaži krone na kamniti zložbi. Priprava, 

montaža, demontaža in čiščenje. 

Vključno vsa sredstva podpiranja in 

vezanja, upoštevane trikotne letvice 3/3 

cm. Izvedba iz materiala za vidni beton.

m2 53,75  

3 TESARSKA DELA - SKUPAJ  

4  DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV

4.001 52 221 Dobava in montaža rebraste armature 

kvalitete B 500B premera do 12mm za 

enostavno ojačitev.

kg 1.520,00  

4 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV - 

SKUPAJ

 

Stran 73 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C13 in C17

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

5 DELA S CEMENTNIM BETONOM

5.001 53 761 Izdelava brizganega cementnega betona 

C 16/20, prerez do 0,10 m3/m2 - 

varovanje začasnega izkopa

m3 67,50  

5.002 53 134 Dobava in vgraditev cementnega betona 

C25/30 v prerez  nad 0,50 m3/m1, razred 

izpostavljenosti XC2, PV-I, Dmax 32, S1 - 

temelj kamnite zložbe

m3 85,50  

5.003 53 137 Dobava in vgraditev cementnega betona 

C30/37 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m1, 

razred izpostavljenosti XC4, XF3, PV-II, 

Dmax 16, S3 - krona zložbe

m3 16,50  

5 DELA S CEMENTNIM BETONOM - 

SKUPAJ

 

6 ZIDARSKA DELA

6.001 54 234 Kompletna izdelava kamnite zložbe iz 

min. 70% zmrzlinsko odpornega kamna 

(prereza f30 do f70 cm) in betona 

C25/30, XF2, PV-I, Dmax32, S1, 

sprednja vidna površina s fugiranimi stiki 

med kamni
m3 710,00  

6.002 54 542 Metlanje površine cementnega betona - 

krona zidu

m2 76,50  

6 ZIDARSKA DELA - SKUPAJ  

Stran 74 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C13 in C17

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

7 ODVODNJAVANJE

7.001 41 355 Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, 

debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s 

cementno malto, na podložni plasti iz 

cementne malte, debline 10 cm, na 

obstoječo podlago, široke 40 cm

m1 134,00  
 

7.002 42 453 Izdelava izcednic (barbakan) iz trde 

plastične cevi, premera 8 cm, dolžine  

nad 100 cm. Na vtočni strani izvedba 

filtra iz drenažnega betona dim. cca 

20x20x15 cm

 

kos 92,00  

7 ODVODNJAVANJE - SKUPAJ  

8 OGRAJA

8.001 Dobava in montaža mrežne ograje višine 

120 cm, antracit siva barva RAL 7016, 

pritrjevanje v ab krono zidu

m1 125,00  

8 OGRAJA - SKUPAJ  

9 TUJE STORITVE

9.001 79 311 Projektantski nadzor

ur 24,00  

9.002 79 351 Geotehnični nadzor

kos 1,00  

9.003 79 514 Izdelava projektne dokumentacije PID  v 

treh izvodih

kom 1,00  

9 TUJE STORITVE - SKUPAJ  

Stran 75 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C38 in C45

Objekt:

D.  KAMNITA ZLOŽBA V OBMOČJU PROFILOV C38 IN C45

Faza: PZI
Št.načrta: 43-2020
Št.proj.: 338/20

REKAPITULACIJA

1 PREDDELA  
2 ZEMELJSKA DELA  - upoštevano v načrtu ceste

3 TESARSKA DELA  
4 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV  
5 DELA S CEMENTNIM BETONOM  
6 ZIDARSKA DELA  
7 ODVODNJAVANJE  
8 OGRAJA  
9 TUJE STORITVE  

SKUPAJ  
DDV 0,22 #VALUE!

SKUPAJ Z DDV #VALUE!

Ureditev državne kolesarske povezave v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

PROJEKTANTSKI  PREDRAČUN

Stran 76 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C38 in C45

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

OPOMBA:

Vsa zemeljska dela so upoštevana v načrtu 

ceste

1 PREDDELA

1.001 11 312 Zakoličba karakterističnih točk

kos 72,00  

1 PREDDELA - SKUPAJ  

2 ZEMELJSKA DELA

OPOMBA:

Vsa zemeljska dela so upoštevana v 

načrtu ceste

Stran 77 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C38 in C45

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

3 TESARSKA DELA

3.001 51 211 Izdelava podportega opaža za ravne 

temelje - sprednja stran 

m2 41,50  

3.002 51 771 Opaži krone na kamniti zložbi. Priprava, 

montaža, demontaža in čiščenje. 

Vključno vsa sredstva podpiranja in 

vezanja, upoštevane trikotne letvice 3/3 

cm. Izvedba iz materiala za vidni beton.

m2 68,00  

3 TESARSKA DELA - SKUPAJ  

4  DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV

4.001 52 221 Dobava in montaža rebraste armature 

kvalitete B 500B premera do 12mm za 

enostavno ojačitev.

kg 1.950,00  

4 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV - 

SKUPAJ

 

Stran 78 od 107



Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C38 in C45

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

5 DELA S CEMENTNIM BETONOM

5.001 53 761 Izdelava brizganega cementnega betona 

C 16/20, prerez do 0,10 m3/m2 - 

varovanje začasnega izkopa

m3 95,50  

5.002 53 134 Dobava in vgraditev cementnega betona 

C25/30 v prerez  nad 0,50 m3/m1, razred 

izpostavljenosti XC2, PV-I, Dmax 32, S1 - 

temelj kamnite zložbe

m3 125,50  

5.003 53 137 Dobava in vgraditev cementnega betona 

C30/37 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m1, 

razred izpostavljenosti XC4, XF3, PV-II, 

Dmax 16, S3 - krona zložbe

m3 21,00  

5 DELA S CEMENTNIM BETONOM - 

SKUPAJ

 

6 ZIDARSKA DELA

6.001 54 234 Kompletna izdelava kamnite zložbe iz 

min. 70% zmrzlinsko odpornega kamna 

(prereza f30 do f70 cm) in betona 

C25/30, XF2, PV-I, Dmax32, S1, 

sprednja vidna površina s fugiranimi stiki 

med kamni
m3 1.265,00  

6.002 54 542 Metlanje površine cementnega betona - 

krona zidu

m2 93,50  

6 ZIDARSKA DELA - SKUPAJ  
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Ureditev državne kolesarske povezave 

v območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Oporna konstrukcija v območju 

profilov C38 in C45

poz šifra                            opis                                           

enota

količina cena/enoto znesek

7 ODVODNJAVANJE

7.001 41 355 Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, 

debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s 

cementno malto, na podložni plasti iz 

cementne malte, debline 10 cm, na 

obstoječo podlago, široke 40 cm

m1 152,00  
 

7.002 42 453 Izdelava izcednic (barbakan) iz trde 

plastične cevi, premera 8 cm, dolžine  

nad 100 cm. Na vtočni strani izvedba 

filtra iz drenažnega betona dim. cca 

20x20x15 cm

 

kos 116,00  

7 ODVODNJAVANJE - SKUPAJ  

8 OGRAJA

8.001 Dobava in montaža mrežne ograje višine 

120 cm, antracit siva barva RAL 7016, 

pritrjevanje v ab krono zidu

m1 146,00  

8 OGRAJA - SKUPAJ  

9 TUJE STORITVE

9.001 79 311 Projektantski nadzor

ur 24,00  

9.002 79 351 Geotehnični nadzor

kos 1,00  

9.003 79 514 Izdelava projektne dokumentacije PID  v 

treh izvodih

kom 1,00  

9 TUJE STORITVE - SKUPAJ  

Stran 80 od 107



ELEKTROTEHNIŠKA DELA

1 Dobava in montaža svetilke cestne razsvetljave na 

predpripravljen drog, komplet z uporabo avtodvigala:

S1) Svetilka za kandelaber, kot npr.:

NAIT MT-24LED 3000K 50W WD RAL9007

EL.CLASS-I

kos 10 0,00 €

OHIŠJE:

Ohišje iz tlačno vlitega aluminija. Hladilna rebra ohišja 

izpostavljena atmosferi. Siva barva ohišja (RAL9007), 

odporna na korozijo in slano meglo. Ravno, varnostno 

kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline 

min. 5 mm. Silikonsko tesnilo okrog zaščitnega 

pokrova. Vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla. 

Zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke. 

Vodoravna in vertikalna montaža na Ø42-60 mm na 

drog/konzolo z nastavljivim nagibom svetilke:

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vodoravna montaža)

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vertikalna montaža)

Stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66. 

Stopnja mehanske trdnosti: minimalno IK09. Vgrajen 

ventil za izenačevanje pritiska v svetilki. Maksimalna 

neto teža LED svetilke: 6,2 kg. Hitri konektor IP66/68 za 

priklop svetilke brez odpiranja ohišja.

OPTIČNE LASTNOSTI:

Cestna optika, full cut-off. CCT: 3000 K. CRI: ≥70. 

Svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 120,6 

lm/W. Minimalni svetlobni tok LED svetilke: 6286 lm. 

Gonilni tok LED modula: maksimalno 700 mA. Efektivna 

priključna moč LED svetilke: maksimalno 52,09W.

POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN STROŠKOV 

Objekt:      UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE 

                  NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - 1., 2., 3 PODODSEK V 1. ODSEKU

Faza:         PZI - cestna razsvetljava

                  (pododsek 1)
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ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:

Vhodna napetost: 220…240 V, 50-60 Hz. Delovna 

temperatura: -40 to +55 °C. LED gonilnik s termično 

zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV. 

Možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih 

(Astrološko merjenje). Električni zaščitni razred (IEC): 

ZR I (ZR II na zahtevo). Temperatura ambienta: 

Ta=55°C.

DODATNO:

ENEC certifikat. EU poreklo. 5 let garancije na celotno 

LED svetilko. ULOR = 0.

2 Dobava in montaža svetilke cestne razsvetljave na 

predpripravljen drog, komplet z uporabo avtodvigala:

S3) Svetilka za kandelaber, kot npr.:

NAIT MT-24LED 3000K 30W H4 RAL9007

EL.CLASS-I

kos 3 0,00 €

OHIŠJE:

Ohišje iz tlačno vlitega aluminija. Hladilna rebra ohišja 

izpostavljena atmosferi. Siva barva ohišja (RAL9007), 

odporna na korozijo in slano meglo. Ravno, varnostno 

kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline 

min. 5 mm. Silikonsko tesnilo okrog zaščitnega 

pokrova. Vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla. 

Zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke. 

Vodoravna in vertikalna montaža na Ø42-60 mm na 

drog/konzolo z nastavljivim nagibom svetilke:

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vodoravna montaža)

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vertikalna montaža)

Stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66. 

Stopnja mehanske trdnosti: minimalno IK09. Vgrajen 

ventil za izenačevanje pritiska v svetilki. Maksimalna 

neto teža LED svetilke: 6,2 kg. Hitri konektor IP66/68 za 

priklop svetilke brez odpiranja ohišja.

OPTIČNE LASTNOSTI:

Cestna optika, full cut-off. CCT: 3000 K. CRI: ≥70. 

Svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 135,2 

lm/W. Minimalni svetlobni tok LED svetilke: 4143,9 lm. 

Gonilni tok LED modula: maksimalno 410 mA. Efektivna 

priključna moč LED svetilke: maksimalno 30,63W.

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:

Vhodna napetost: 220…240 V, 50-60 Hz. Delovna 

temperatura: -40 to +55 °C. LED gonilnik s termično 

zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV. 

Možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih 

(Astrološko merjenje). Električni zaščitni razred (IEC): 

ZR I (ZR II na zahtevo). Temperatura ambienta: 

Ta=55°C.

DODATNO:

ENEC certifikat. EU poreklo. 5 let garancije na celotno 

LED svetilko. ULOR = 0.

3 Dobava in montaža svetilke cestne razsvetljave na 

predpripravljen drog, komplet z uporabo avtodvigala:

S4) Svetilka za kandelaber, kot npr.:

NAIT MT-12LED 3000K 15W PC RAL9007

EL.CLASS-I

kos 2 0,00 €
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OHIŠJE:

Ohišje iz tlačno vlitega aluminija. Hladilna rebra ohišja 

izpostavljena atmosferi. Siva barva ohišja (RAL9007), 

odporna na korozijo in slano meglo. Ravno, varnostno 

kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline 

min. 5 mm. Silikonsko tesnilo okrog zaščitnega 

pokrova. Vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla. 

Zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke. 

Vodoravna in vertikalna montaža na Ø42-60 mm na 

drog/konzolo z nastavljivim nagibom svetilke:

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vodoravna montaža)

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vertikalna montaža)

Stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66. 

Stopnja mehanske trdnosti: minimalno IK09. Vgrajen 

ventil za izenačevanje pritiska v svetilki. Maksimalna 

neto teža LED svetilke: 6,1 kg. Hitri konektor IP66/68 za 

priklop svetilke brez odpiranja ohišja.

OPTIČNE LASTNOSTI:

Cestna optika, full cut-off. CCT: 3000 K. CRI: ≥70. 

Svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 123,1 

lm/W. Minimalni svetlobni tok LED svetilke: 1798 lm. 

Gonilni tok LED modula: maksimalno 350 mA. Efektivna 

priključna moč LED svetilke: maksimalno 14,6W.

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:

Vhodna napetost: 220…240 V, 50-60 Hz. Delovna 

temperatura: -40 to +55 °C. LED gonilnik s termično 

zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV. 

Možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih 

(Astrološko merjenje). Električni zaščitni razred (IEC): 

ZR I (ZR II na zahtevo). Temperatura ambienta: 

Ta=55°C.

DODATNO:

ENEC certifikat. EU poreklo. 5 let garancije na celotno 

LED svetilko. ULOR = 0.

4 Dobava in polaganje kablov, uvlečenih pretežno v 

predpripravljeno kabelsko kanalizacijo:

NYY-J 5x16mm2 m 45 0,00 €

5 Priklop nove veje cestne razsvetljave na obstoječ 

razvod, komplet s kabelsko spojko kot npr.: RAYCHEM 

SMOE in veznimi tulci, pritdilnim in montažnim 

materialo kpl 1 0,00 €

6 Prestavitev svetilke cestne razsvetljave:

 -Izdelava novega temelja za postavitev kandelabra 

cestbe razsvetljave do višine 10m, komplet z izkopom 

in vsem potrebnim gradbenim materialom

 -Elektroinštalacijska dela za prestavitev napajalnega 

kabla na novo lokacijo (prestavitev do 2m od obstoječe 

lokacije), komplet z izkopom kabelskega jarka, dobavo 

in polaganjem izolirnih cevi kabelake kanalizacije, 

napajalnih kablov, spojnih elementov za podaljšanje 

kablov, priklopi ter drobni vezni in pritrdilni material

 -Prestavitev kandelabra cestne razsvetljave do višine 

10m, ter postavitev na predpripravljene nove temelje, 

komplet z uporabo avtodvigala

Skupaj prestavitev svetilke cestne razsvetljave kpl 1 0,00 €

7 Odklop in demontaža kandelabra s svetilko cestne 

razsvetljave do višine 9m, komplet s temeljem, uporaba 

avtodvigala, ter odvoz na deponijo kpl 12 0,00 €
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8 Drobni material kpl 1 0,00 €

9 Meritev električne instalacije kpl 1 0,00 €

10 Sodelovanje in nadzor nad izvedbo cestne razsvetljave 

s strani pooblaščenega upravljalca cestne razsvetljave 

na predmetnem območju kpl 1 0,00 €

GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA

11 Trasiranje trase kablovoda m 35 0,00 €

12 Rezanje in rušenje asfalta za izvedbo kabelske 

kanalizacije širine do 0,6m komplet z odvozom 

materiala m 35 0,00 €

13 Strojni izkop kabelskega jarka do globine 90cm in širine 

30cm v terenu III. ktg., izdelava peščene blazinice na 

dnu kabelskega jarka za položitev izolirnih cevi, zasip 

do globine 60cm po vgradnji cevi, odvoz odvečnega 

materiala m 35 0,00 €

14 Dobava in položitev zaščitnih fleksibilnih cevi

Stigmaflex fi 110mm (rdeča) m 45 0,00 €

15 Priprava terena in asfaltiranje po izvedbi kabelske 

kanalizacije širine do 60cm v sestavi:

-posteljica, drobljenec 0/90mm debeline 35cm

-nevezana nosilna plaste, drobljenec 0/32mm

 debeline 20cm

-AC 16 Base B50/70 A4 debeline 6cm

-AC 11 Surf B70/100 A4 debeline 4cm m 35 0,00 €

11 Izdelava temelja za postavitev stebra cestne 

razsvetljave do svetle višine 7.5m, betonska cev l=1m 

fi=0.4m položena na podložni beton, obbetonirana 

zasuta z mivko po vložitvi kandelabra in zalita z 

betonom, komplet z izkopom in zasutjem po izvedbi 

temelja, povrnitvijo okolice v prvotno stanje ter odvozom 

odvečnega materiala kos 15 0,00 €

17 Dobava droga za montažo svetilk in postavitev v 

predpripravljen temelj:

Vroče cinkan kovinski steber svetle višine 7,5m, s 

protikorozijsko zaščito, skladno z SIST EN 40 in SIST 

EN-ISO 1461, komplet z vgrajenimi sponkami za priklop 

napajalnega kabla, varovanje za svetilko in ožičenjem

kos 15 0,00 €

18 Dobava in položitev zaščitnega voda FeZn 25x4mm m 65 0,00 €

19 Dobava in montaža križnih sponk K.S., kot npr.: Hermi 

KON 01 kos 20 0,00 €

20 Izvedba ozemljitvenega spoja valjanca na drog cestne 

razsvetljave kos 15 0,00 €

21 Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku  

"Pozor električni kabel" m 65 0,00 €

OSTALA DELA
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22 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov ( 

kanal, voda , elektrika, plin ) in sodelovanje nadzornih 

organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po 

dejanskih stroških - predvideno kpl 1 0,00 €

23 Priprava in zavarovanje gradbišča kpl 1 0,00 €

24 Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev kpl 1 0,00 €

25 Drobni material kpl 1 0,00 €

26 Izvedba električnih meritev novih inštalacij cestne 

razsvetljave kpl 1 0,00 €

27 Izvedba svetlobnotehničnih meritev cestne razsvetljave kpl 1 0,00 €

0,00 €

OPOMBA:

Skupaj cestna razsvetljava - pododsek 1

~ vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;

POGLAVJE III / 85



ELEKTROTEHNIŠKA DELA

1 Prestavitev svetilke cestne razsvetljave:

 -Izdelava novega temelja za postavitev kandelabra 

cestbe razsvetljave do višine 10m, komplet z izkopom 

in vsem potrebnim gradbenim materialom

 -Elektroinštalacijska dela za prestavitev napajalnega 

kabla na novo lokacijo (prestavitev do 2m od obstoječe 

lokacije), komplet z izkopom kabelskega jarka, dobavo 

in polaganjem izolirnih cevi kabelake kanalizacije, 

napajalnih kablov, spojnih elementov za podaljšanje 

kablov, priklopi ter drobni vezni in pritrdilni material

 -Prestavitev kandelabra cestne razsvetljave do višine 

10m, ter postavitev na predpripravljene nove temelje, 

komplet z uporabo avtodvigala

Skupaj prestavitev svetilke cestne razsvetljave kpl 4 0,00 €

2 Drobni material kpl 1 0,00 €

3 Meritev električne instalacije kpl 1 0,00 €

4 Sodelovanje in nadzor nad izvedbo cestne razsvetljave 

s strani pooblaščenega upravljalca cestne razsvetljave 

na predmetnem območju kpl 1 0,00 €

GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA

5 Dobava in položitev zaščitnega voda FeZn 25x4mm m 10 0,00 €

6 Dobava in montaža križnih sponk K.S., kot npr.: Hermi 

KON 01 kos 5 0,00 €

7 Izvedba ozemljitvenega spoja valjanca na drog cestne 

razsvetljave kos 4 0,00 €

POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN STROŠKOV 

Objekt:      UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE 

                  NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - 1., 2., 3 PODODSEK V 1. ODSEKU

Faza:         PZI - cestna razsvetljava

                  (pododsek 2)
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8 Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku  

"Pozor električni kabel" m 10 0,00 €

OSTALA DELA

9 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov ( 

kanal, voda , elektrika, plin ) in sodelovanje nadzornih 

organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po 

dejanskih stroških - predvideno kpl 1 0,00 €

10 Priprava in zavarovanje gradbišča kpl 1 0,00 €

11 Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev kpl 1 0,00 €

12 Drobni material kpl 1 0,00 €

13 Izvedba električnih meritev novih inštalacij cestne 

razsvetljave kpl 1 0,00 €

0,00 €

OPOMBA:

~ vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;

Skupaj cestna razsvetljava - pododsek 2
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ELEKTROTEHNIŠKA DELA

1 Dobava in montaža svetilke cestne razsvetljave na 

predpripravljen drog, komplet z uporabo avtodvigala:

S2) Svetilka za kandelaber, kot npr.:

NAIT MT-24LED 3000K 45W WD RAL9007

EL.CLASS-I

kos 17 0,00 €

OHIŠJE:

Ohišje iz tlačno vlitega aluminija. Hladilna rebra ohišja 

izpostavljena atmosferi. Siva barva ohišja (RAL9007), 

odporna na korozijo in slano meglo. Ravno, varnostno 

kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline 

min. 5 mm. Silikonsko tesnilo okrog zaščitnega 

pokrova. Vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla. 

Zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke. 

Vodoravna in vertikalna montaža na Ø42-60 mm na 

drog/konzolo z nastavljivim nagibom svetilke:

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vodoravna montaža)

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vertikalna montaža)

Stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66. 

Stopnja mehanske trdnosti: minimalno IK09. Vgrajen 

ventil za izenačevanje pritiska v svetilki. Maksimalna 

neto teža LED svetilke: 6,2 kg. Hitri konektor IP66/68 za 

priklop svetilke brez odpiranja ohišja.

OPTIČNE LASTNOSTI:

Cestna optika, full cut-off. CCT: 3000 K. CRI: ≥70. 

Svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 122,6 

lm/W. Minimalni svetlobni tok LED svetilke: 5571,9 lm. 

Gonilni tok LED modula: maksimalno 610 mA. Efektivna 

priključna moč LED svetilke: maksimalno 45,43W.

POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN STROŠKOV 

Objekt:      UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE 

                  NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - 1., 2., 3 PODODSEK V 1. ODSEKU

Faza:         PZI - cestna razsvetljava

                  (pododsek 3)
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ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:

Vhodna napetost: 220…240 V, 50-60 Hz. Delovna 

temperatura: -40 to +55 °C. LED gonilnik s termično 

zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV. 

Možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih 

(Astrološko merjenje). Električni zaščitni razred (IEC): 

ZR I (ZR II na zahtevo). Temperatura ambienta: 

Ta=55°C.

DODATNO:

ENEC certifikat. EU poreklo. 5 let garancije na celotno 

LED svetilko. ULOR = 0.

2 Dobava in montaža svetilke cestne razsvetljave na 

predpripravljen drog, komplet z uporabo avtodvigala:

S3) Svetilka za kandelaber, kot npr.:

NAIT MT-24LED 3000K 30W H4 RAL9007

EL.CLASS-I

kos 4 0,00 €

OHIŠJE:

Ohišje iz tlačno vlitega aluminija. Hladilna rebra ohišja 

izpostavljena atmosferi. Siva barva ohišja (RAL9007), 

odporna na korozijo in slano meglo. Ravno, varnostno 

kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline 

min. 5 mm. Silikonsko tesnilo okrog zaščitnega 

pokrova. Vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla. 

Zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke. 

Vodoravna in vertikalna montaža na Ø42-60 mm na 

drog/konzolo z nastavljivim nagibom svetilke:

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vodoravna montaža)

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vertikalna montaža)

Stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66. 

Stopnja mehanske trdnosti: minimalno IK09. Vgrajen 

ventil za izenačevanje pritiska v svetilki. Maksimalna 

neto teža LED svetilke: 6,2 kg. Hitri konektor IP66/68 za 

priklop svetilke brez odpiranja ohišja.

OPTIČNE LASTNOSTI:

Cestna optika, full cut-off. CCT: 3000 K. CRI: ≥70. 

Svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 135,2 

lm/W. Minimalni svetlobni tok LED svetilke: 4143,9 lm. 

Gonilni tok LED modula: maksimalno 410 mA. Efektivna 

priključna moč LED svetilke: maksimalno 30,63W.

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:

Vhodna napetost: 220…240 V, 50-60 Hz. Delovna 

temperatura: -40 to +55 °C. LED gonilnik s termično 

zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV. 

Možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih 

(Astrološko merjenje). Električni zaščitni razred (IEC): 

ZR I (ZR II na zahtevo). Temperatura ambienta: 

Ta=55°C.

DODATNO:

ENEC certifikat. EU poreklo. 5 let garancije na celotno 

LED svetilko. ULOR = 0.

3 Dobava in montaža svetilke cestne razsvetljave na 

predpripravljen drog, komplet z uporabo avtodvigala:
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S4) Svetilka za kandelaber, kot npr.:

NAIT MT-12LED 3000K 15W PC RAL9007

EL.CLASS-I

kos 4 0,00 €

OHIŠJE:

Ohišje iz tlačno vlitega aluminija. Hladilna rebra ohišja 

izpostavljena atmosferi. Siva barva ohišja (RAL9007), 

odporna na korozijo in slano meglo. Ravno, varnostno 

kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline 

min. 5 mm. Silikonsko tesnilo okrog zaščitnega 

pokrova. Vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla. 

Zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke. 

Vodoravna in vertikalna montaža na Ø42-60 mm na 

drog/konzolo z nastavljivim nagibom svetilke:

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vodoravna montaža)

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vertikalna montaža)

Stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66. 

Stopnja mehanske trdnosti: minimalno IK09. Vgrajen 

ventil za izenačevanje pritiska v svetilki. Maksimalna 

neto teža LED svetilke: 6,1 kg. Hitri konektor IP66/68 za 

priklop svetilke brez odpiranja ohišja.

OPTIČNE LASTNOSTI:

Cestna optika, full cut-off. CCT: 3000 K. CRI: ≥70. 

Svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 123,1 

lm/W. Minimalni svetlobni tok LED svetilke: 1798 lm. 

Gonilni tok LED modula: maksimalno 350 mA. Efektivna 

priključna moč LED svetilke: maksimalno 14,6W.

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:

Vhodna napetost: 220…240 V, 50-60 Hz. Delovna 

temperatura: -40 to +55 °C. LED gonilnik s termično 

zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV. 

Možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih 

(Astrološko merjenje). Električni zaščitni razred (IEC): 

ZR I (ZR II na zahtevo). Temperatura ambienta: 

Ta=55°C.

DODATNO:

ENEC certifikat. EU poreklo. 5 let garancije na celotno 

LED svetilko. ULOR = 0.

4 Dobava in montaža svetilke cestne razsvetljave na 

predpripravljen drog, komplet z uporabo avtodvigala:

S5) Svetilka za kandelaber, kot npr.:

NAIT MT-12LED 3000K 20W PC RAL9007

EL.CLASS-I

kos 4 0,00 €
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OHIŠJE:

Ohišje iz tlačno vlitega aluminija. Hladilna rebra ohišja 

izpostavljena atmosferi. Siva barva ohišja (RAL9007), 

odporna na korozijo in slano meglo. Ravno, varnostno 

kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline 

min. 5 mm. Silikonsko tesnilo okrog zaščitnega 

pokrova. Vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla. 

Zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke. 

Vodoravna in vertikalna montaža na Ø42-60 mm na 

drog/konzolo z nastavljivim nagibom svetilke:

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vodoravna montaža)

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vertikalna montaža)

Stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66. 

Stopnja mehanske trdnosti: minimalno IK09. Vgrajen 

ventil za izenačevanje pritiska v svetilki. Maksimalna 

neto teža LED svetilke: 6,1 kg. Hitri konektor IP66/68 za 

priklop svetilke brez odpiranja ohišja.

OPTIČNE LASTNOSTI:

Cestna optika, full cut-off. CCT: 3000 K. CRI: ≥70. 

Svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 120,1 

lm/W. Minimalni svetlobni tok LED svetilke: 2417,8 lm. 

Gonilni tok LED modula: maksimalno 500 mA. Efektivna 

priključna moč LED svetilke: maksimalno 20,12W.

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:

Vhodna napetost: 220…240 V, 50-60 Hz. Delovna 

temperatura: -40 to +55 °C. LED gonilnik s termično 

zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV. 

Možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih 

(Astrološko merjenje). Električni zaščitni razred (IEC): 

ZR I (ZR II na zahtevo). Temperatura ambienta: 

Ta=55°C.

DODATNO:

ENEC certifikat. EU poreklo. 5 let garancije na celotno 

LED svetilko. ULOR = 0.

5 Dobava in montaža svetilke cestne razsvetljave na 

predpripravljen drog, komplet z uporabo avtodvigala:

S6) Svetilka za kandelaber, kot npr.:

NAIT MT-24LED 3000K 35W WD RAL9007

EL.CLASS-I

kos 4 0,00 €
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OHIŠJE:

Ohišje iz tlačno vlitega aluminija. Hladilna rebra ohišja 

izpostavljena atmosferi. Siva barva ohišja (RAL9007), 

odporna na korozijo in slano meglo. Ravno, varnostno 

kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline 

min. 5 mm. Silikonsko tesnilo okrog zaščitnega 

pokrova. Vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla. 

Zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke. 

Vodoravna in vertikalna montaža na Ø42-60 mm na 

drog/konzolo z nastavljivim nagibom svetilke:

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vodoravna montaža)

0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vertikalna montaža)

Stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66. 

Stopnja mehanske trdnosti: minimalno IK09. Vgrajen 

ventil za izenačevanje pritiska v svetilki. Maksimalna 

neto teža LED svetilke: 6,2 kg. Hitri konektor IP66/68 za 

priklop svetilke brez odpiranja ohišja.

OPTIČNE LASTNOSTI:

Cestna optika, full cut-off. CCT: 3000 K. CRI: ≥70. 

Svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 127,1 

lm/W. Minimalni svetlobni tok LED svetilke: 4461 lm. 

Gonilni tok LED modula: maksimalno 470 mA. Efektivna 

priključna moč LED svetilke: maksimalno 35,07W.

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:

Vhodna napetost: 220…240 V, 50-60 Hz. Delovna 

temperatura: -40 to +55 °C. LED gonilnik s termično 

zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV. 

Možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih 

(Astrološko merjenje). Električni zaščitni razred (IEC): 

ZR I (ZR II na zahtevo). Temperatura ambienta: 

Ta=55°C.

DODATNO:

ENEC certifikat. EU poreklo. 5 let garancije na celotno 

LED svetilko. ULOR = 0.

6 Dobava in polaganje kablov, uvlečenih pretežno v 

predpripravljeno kabelsko kanalizacijo:

NYY-J 5x16mm2 m 1160 0,00 €

7 Priklop nove veje cestne razsvetljave na obstoječ 

razvod, komplet s kabelsko spojko kot npr.: RAYCHEM 

SMOE in veznimi tulci, pritdilnim in montažnim 

materialo kpl 3 0,00 €

8 Odklop in demontaža kandelabra s svetilko cestne 

razsvetljave do višine 9m, komplet s temeljem, 

povrnitev okolice v prvotno stanje, uporaba avtodvigala, 

ter odvoz na deponijo kpl 6 0,00 €

9 Drobni material kpl 1 0,00 €

10 Meritev električne instalacije kpl 1 0,00 €
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11 Sodelovanje in nadzor nad izvedbo cestne razsvetljave 

s strani pooblaščenega upravljalca cestne razsvetljave 

na predmetnem območju, ter posredovanje informacij o 

obstoječem stanju cestne razsvetljave kpl 1 0,00 €

GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA

12 Trasiranje trase kablovoda m 950 0,00 €

13 Rezanje in rušenje asfalta za izvedbo kabelske 

kanalizacije širine do 0,6m komplet z odvozom 

materiala m 950 0,00 €

14 Strojni izkop kabelskega jarka do globine 90cm in širine 

30cm v terenu III. ktg., izdelava peščene blazinice na 

dnu kabelskega jarka za položitev izolirnih cevi, zasip 

do globine 60cm po vgradnji cevi, odvoz odvečnega 

materiala m 950 0,00 €

15 Dobava in položitev zaščitnih fleksibilnih cevi

Stigmaflex fi 110mm (rdeča) m 1160 0,00 €

16 Priprava terena in asfaltiranje po izvedbi kabelske 

kanalizacije širine do 60cm v sestavi:

-posteljica, drobljenec 0/90mm debeline 35cm

-nevezana nosilna plaste, drobljenec 0/32mm

 debeline 20cm

-AC 16 Base B50/70 A4 debeline 6cm

-AC 11 Surf B70/100 A4 debeline 4cm m 950 0,00 €

17 Izdelava temelja za postavitev stebra cestne 

razsvetljave do svetle višine 7.5m, betonska cev l=1m 

fi=0.4m položena na podložni beton, obbetonirana 

zasuta z mivko po vložitvi kandelabra in zalita z 

betonom, komplet z izkopom in zasutjem po izvedbi 

temelja ter odvozom odvečnega materiala kos 33 0,00 €

18 Dobava droga za montažo svetilk in postavitev v 

predpripravljen temelj:

Vroče cinkan kovinski steber svetle višine 7,5m, s 

protikorozijsko zaščito, skladno z SIST EN 40 in SIST 

EN-ISO 1461, komplet z vgrajenimi sponkami za priklop 

napajalnega kabla, varovanje za svetilko in ožičenjem

kos 33 0,00 €

19 Dobava in položitev zaščitnega voda FeZn 25x4mm m 1160 0,00 €

20 Dobava in montaža križnih sponk K.S., kot npr.: Hermi 

KON 01 kos 70 0,00 €

21 Izvedba ozemljitvenega spoja valjanca na drog cestne 

razsvetljave kos 33 0,00 €

22 Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku  

"Pozor električni kabel" m 1160 0,00 €
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OSTALA DELA

23 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov ( 

kanal, voda , elektrika, plin ) in sodelovanje nadzornih 

organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po 

dejanskih stroških - predvideno kpl 1 0,00 €

24 Priprava in zavarovanje gradbišča kpl 1 0,00 €

25 Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev kpl 1 0,00 €

26 Drobni material kpl 1 0,00 €

27 Izvedba električnih meritev novih inštalacij cestne 

razsvetljave kpl 1 0,00 €

28 Izvedba svetlobnotehničnih meritev cestne razsvetljave kpl 1 0,00 €

0,00 €

OPOMBA:

Skupaj cestna razsvetljava - pododsek 3

~ vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;
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GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA

1 Izkop obstoječega podzemnega voda; strojni izkop do 

globine 50cm, nato ročni izkop do globine voda m 10 0,00 €

2 Izdelava peščene blazinice na dnu kabelskega jarka za 

položitev izolirnih cevi m 10 0,00 €

3 Dobava in vgradnja izolirnih cevi, cevi se po doložini 

prereže in natakne na obstoječ zemeljki kablovod:

Stigmaflex fi 125mm (rdeča) m 10 0,00 €

4 Dobava vgradnja betona za obbetoniranje zaščitnih cevi 

kabelske kanalizacije m3 1 0,00 €

5 Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku  

"Pozor električni kabel" m 10 0,00 €

6 Zasutje jarka po zaščiti EE vodov, komplet z 

utrjevanjem in pripravo na asflatiranje m 10 0,00 €

7 Sodelovanje in nadzor nad izvedbo zaščite EE vodov s 

strani pooblaščenega upravljalca na predmetnem 

območju kpl 1 0,00 €

OSTALA DELA

Objekt:      UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE 

                  NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - 1., 2., 3 PODODSEK V 1. ODSEKU

Faza:         PZI - zaščite in prestavitve EE vodov

                  (pododsek 1)

OPOMBA: Dolžina trase za izvedbo zaščite obstoječih EE kablovodov ter posledično 

količine predvidenih del in materiala so ocenjene. Točno dolžino trase bo podal 

upravljalec EE omrežja (Elektro Primorska d.d.) med izvedbo del. Količine se obračunajo 

na dejansko izvedena dela.

POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN STROŠKOV 
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8 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in 

sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri 

izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških - 

predvideno kpl 1 0,00 €

9 Priprava in zavarovanje gradbišča kpl 1 0,00 €

10 Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev kpl 1 0,00 €

11 Drobni material kpl 1 0,00 €

0,00 €

OPOMBA:

~ vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;

Skupaj zaščite in prestavitve EE vodov - pododsek 1
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GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA

1 Izkop obstoječega podzemnega voda; strojni izkop do 

globine 50cm, nato ročni izkop do globine voda m 5 0,00 €

2 Izdelava peščene blazinice na dnu kabelskega jarka za 

položitev izolirnih cevi m 5 0,00 €

3 Dobava in vgradnja izolirnih cevi, cevi se po doložini 

prereže in natakne na obstoječ zemeljki kablovod:

Stigmaflex fi 125mm (rdeča) m 5 0,00 €

4 Dobava vgradnja betona za obbetoniranje zaščitnih cevi 

kabelske kanalizacije m3 0,5 0,00 €

5 Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku  

"Pozor električni kabel" m 5 0,00 €

6 Zasutje jarka po zaščiti EE vodov, komplet z 

utrjevanjem in pripravo na asflatiranje m 5 0,00 €

7 Sodelovanje in nadzor nad izvedbo zaščite EE vodov s 

strani pooblaščenega upravljalca na predmetnem 

območju kpl 1 0,00 €

OSTALA DELA

Objekt:      UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE 

                  NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - 1., 2., 3 PODODSEK V 1. ODSEKU

Faza:         PZI - zaščite in prestavitve EE vodov

                  (pododsek 2)

OPOMBA: Dolžina trase za izvedbo zaščite obstoječih EE kablovodov ter posledično 

količine predvidenih del in materiala so ocenjene. Točno dolžino trase bo podal 

upravljalec EE omrežja (Elektro Primorska d.d.) med izvedbo del. Količine se obračunajo 

na dejansko izvedena dela.

POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN STROŠKOV 

Investitor: Občina BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
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8 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in 

sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri 

izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških - 

predvideno kpl 1 0,00 €

9 Priprava in zavarovanje gradbišča kpl 1 0,00 €

10 Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev kpl 1 0,00 €

11 Drobni material kpl 1 0,00 €

0,00 €

OPOMBA:

~ vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;

Skupaj zaščite in prestavitve EE vodov - pododsek 2
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ELEKTROTEHNIŠKA DELA

1 Odklop obstoječega zračnega SN voda na obstoječem 

stojnem mestu kpl 1 0,00 €

2 Ponovni priklo / obešanje obstoječega zračnega SN 

voda na prestavljeno stojno mesto, komplet z obesno 

opremo in pritrdilnim priborom za pritrditev na drog kpl 1 0,00 €

3 Zagotovitev breznapetostnega stanja na predmetnem 

odseku kpl 1 0,00 €

4 Nadzor nad izvedbo del s strani pooblaščenega 

predstavni elektro distributerja kpl 1 0,00 €

5 Drobni material kpl 1 0,00 €

6 Meritev električne instalacije kpl 1 0,00 €

GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA

1 Odstranitev obstoječega stojnega mesta zračnega SN 

omrežja:

Demontaža obstoječega lesenega droga na betonskih 

kleščah

Izkop in odstranitev obstoječega temelja

Skupaj odstranitev stojnega mesta kpl 1 0,00 €

2 Izdelava novega temelja za postavitev droga; izkop, 2x 

betonska cev l=1m fi=0.5m obbetonirana z betonom 

C25/30 1,1x1,1m, zasuta z mivko po vložitvi droga kpl 1 0,00 €

3 Dobava in montaža novega AB droga, nosilni drog 

višine 13m, kot npr.: Stopar pgm d.o.o., NO13, komplet 

z obesno opremo:

1x mala nosilna konzola

1x velika nosilna konzola kpl 1 0,00 €

POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN STROŠKOV 

Objekt:      UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE 

                  NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - 1., 2., 3 PODODSEK V 1. ODSEKU

Faza:         PZI - zaščite in prestavitve EE vodov

                  (pododsek 3)

I. Prestavitev SN stojnega mesta
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4 Dobava in montaža križnih sponk K.S., KON 01 (Hermi)
kos 4 0,00 €

5 Priprava podložnega betona za postavitev stojnega 

mesta, 1m x 1m debeline 20cm kpl 2 0,00 €

6 Dobava in položitev zaščitnega voda FeZn 25x4mm ob 

temeljih novih betonskih drogov m 30 0,00 €

OSTALA DELA

7 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov ( 

kanal, voda , elektrika, plin ) in sodelovanje nadzornih 

organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po 

dejanskih stroških - predvideno kpl 1 0,00 €

8 Priprava in zavarovanje gradbišča kpl 1 0,00 €

9 Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev kpl 1 0,00 €

10 Drobni material kpl 1 0,00 €

0,00 €

II. Zaščita obstoječih podzemnih NN in SN kablovodov

OPOMBA: Dolžina trase za izvedbo zaščite obstoječih EE kablovodov ter posledično 

količine predvidenih del in materiala so ocenjene. Točno dolžino trase bo podal 

upravljalec EE omrežja (Elektro Primorska d.d.) med izvedbo del. Količine se obračunajo 

na dejansko izvedena dela.

Skupaj prestavitev SN stojnega mesta:
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GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA

1 Izkop obstoječega podzemnega voda; strojni izkop do 

globine 50cm, nato ročni izkop do globine voda m 50 0,00 €

2 Izdelava peščene blazinice na dnu kabelskega jarka za 

položitev izolirnih cevi m 50 0,00 €

3 Dobava in vgradnja izolirnih cevi, cevi se po doložini 

prereže in natakne na obstoječ zemeljki kablovod:

Stigmaflex fi 125mm (rdeča) m 50 0,00 €

4 Dobava vgradnja betona za obbetoniranje zaščitnih cevi 

kabelske kanalizacije m3 5 0,00 €

5 Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku  

"Pozor električni kabel" m 50 0,00 €

6 Zasutje jarka po zaščiti EE vodov, komplet z 

utrjevanjem in pripravo na asflatiranje m 50 0,00 €

7 Sodelovanje in nadzor nad izvedbo zaščite EE vodov s 

strani pooblaščenega upravljalca na predmetnem 

območju kpl 1 0,00 €

OSTALA DELA

8 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in 

sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri 

izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških - 

predvideno kpl 1 0,00 €

9 Priprava in zavarovanje gradbišča kpl 1 0,00 €

10 Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev kpl 1 0,00 €

11 Drobni material kpl 1 0,00 €

0,00 €

I. Prestavitev SN stojnega mesta 0,00 €

II. Zaščita obstoječih podzemnih vodov 0,00 €

0,00 €

OPOMBA:

Skupaj zaščita obstoječih podzemnih kablovodov

Rekapitulacija stroškov

Skupaj zaščite in prestavitve EE vodov - pododsek 3

~ vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;
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GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA

1 Izkop obstoječega podzemnega voda; strojni izkop do 

globine 50cm, nato ročni izkop do globine voda m 10 0,00 €

2 Izdelava peščene blazinice na dnu kabelskega jarka za 

položitev izolirnih cevi m 10 0,00 €

3 Dobava in vgradnja izolirnih cevi, cevi se po doložini 

prereže in natakne na obstoječ zemeljki kablovod:

Stigmaflex fi 110mm (rumena) m 10 0,00 €

PE-HD 2x fi 50mm m 10 0,00 €

4 Dobava vgradnja betona za obbetoniranje zaščitnih cevi 

kabelske kanalizacije m3 1 0,00 €

5 Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku  

"Pozor TK kabel" m 10 0,00 €

6 Zasutje jarka po zaščiti TK vodov, komplet z utrjevanjem 

in pripravo na asflatiranje m 10 0,00 €

7 Sodelovanje in nadzor nad izvedbo zaščite TK vodov s 

strani pooblaščenega upravljalca na predmetnem 

območju kpl 1 0,00 €

Objekt:      UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE 

                  NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - 1., 2., 3 PODODSEK V 1. ODSEKU

Faza:         PZI - zaščite in prestavitve TK vodov

                  (pododsek 1)

OPOMBA: Dolžina trase za izvedbo zaščite obstoječih TK kablovodov ter posledično 

količine predvidenih del in materiala so ocenjene. Točno dolžino trase bo podal 

upravljalec TK omrežja (Telekom, Telemach) med izvedbo del. Količine se obračunajo na 

dejansko izvedena dela.

POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN STROŠKOV 
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OSTALA DELA

8 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in 

sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri 

izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških - 

predvideno kpl 1 0,00 €

9 Priprava in zavarovanje gradbišča kpl 1 0,00 €

10 Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev kpl 1 0,00 €

11 Drobni material kpl 1 0,00 €

0,00 €

OPOMBA:

~ vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;

Skupaj zaščite in prestavitve TK vodov - pododsek 1
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GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA

1 Izkop obstoječega podzemnega voda; strojni izkop do 

globine 50cm, nato ročni izkop do globine voda m 5 0,00 €

2 Izdelava peščene blazinice na dnu kabelskega jarka za 

položitev izolirnih cevi m 5 0,00 €

3 Dobava in vgradnja izolirnih cevi, cevi se po doložini 

prereže in natakne na obstoječ zemeljki kablovod:

Stigmaflex fi 110mm (rumena) m 5 0,00 €

PE-HD 2x fi 50mm m 5 0,00 €

4 Dobava vgradnja betona za obbetoniranje zaščitnih cevi 

kabelske kanalizacije m3 0,5 0,00 €

5 Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku  

"Pozor TK kabel" m 5 0,00 €

6 Zasutje jarka po zaščiti TK vodov, komplet z 

utrjevanjem in pripravo na asflatiranje m 5 0,00 €

7 Sodelovanje in nadzor nad izvedbo zaščite TK vodov s 

strani pooblaščenega upravljalca na predmetnem 

območju kpl 1 0,00 €

Objekt:      UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE 

                  NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - 1., 2., 3 PODODSEK V 1. ODSEKU

Faza:         PZI - zaščite in prestavitve TK vodov

                  (pododsek 2)

OPOMBA: Dolžina trase za izvedbo zaščite obstoječih TK kablovodov ter posledično 

količine predvidenih del in materiala so ocenjene. Točno dolžino trase bo podal 

upravljalec TK omrežja (Telekom, Telemach) med izvedbo del. Količine se obračunajo na 

dejansko izvedena dela.

POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN STROŠKOV 
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OSTALA DELA

8 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in 

sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri 

izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških - 

predvideno kpl 1 0,00 €

9 Priprava in zavarovanje gradbišča kpl 1 0,00 €

10 Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev kpl 1 0,00 €

11 Drobni material kpl 1 0,00 €

0,00 €

OPOMBA:

~ vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;

Skupaj zaščite in prestavitve TK vodov - pododsek 2
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GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA

1 Izkop obstoječega podzemnega voda; strojni izkop do 

globine 50cm, nato ročni izkop do globine voda m 50 0,00 €

2 Izdelava peščene blazinice na dnu kabelskega jarka za 

položitev izolirnih cevi m 50 0,00 €

3 Dobava in vgradnja izolirnih cevi, cevi se po doložini 

prereže in natakne na obstoječ zemeljki kablovod:

Stigmaflex fi 110mm (rumena) m 50 0,00 €

PE-HD 2x fi 50mm m 50 0,00 €

4 Dobava vgradnja betona za obbetoniranje zaščitnih cevi 

kabelske kanalizacije m3 5 0,00 €

5 Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku  

"Pozor TK kabel" m 50 0,00 €

6 Zasutje jarka po zaščiti TK vodov, komplet z 

utrjevanjem in pripravo na asflatiranje m 50 0,00 €

7 Sodelovanje in nadzor nad izvedbo zaščite TK vodov s 

strani pooblaščenega upravljalca na predmetnem 

območju kpl 1 0,00 €

Objekt:      UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE 

                  NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - 1., 2., 3 PODODSEK V 1. ODSEKU

Faza:         PZI - zaščite in prestavitve TK vodov

                  (pododsek 3)

OPOMBA: Dolžina trase za izvedbo zaščite obstoječih TK kablovodov ter posledično 

količine predvidenih del in materiala so ocenjene. Točno dolžino trase bo podal 

upravljalec TK omrežja (Telekom, Telemach) med izvedbo del. Količine se obračunajo na 

dejansko izvedena dela.

POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN STROŠKOV 
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OSTALA DELA

8 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in 

sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri 

izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških - 

predvideno kpl 1 0,00 €

9 Priprava in zavarovanje gradbišča kpl 1 0,00 €

10 Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev kpl 1 0,00 €

11 Drobni material kpl 1 0,00 €

0,00 €

OPOMBA:

~ vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;

Skupaj zaščite in prestavitve TK vodov - pododsek 3
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