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     investitor: 
 
     ZDRAVSTVENI DOM 
     Osnovno varstvo Nova Gorica 
        
 

Rejčeva 4 
5000 Nova Gorica 

 
      
 
     objekt: 
 

ZDRAVSTVENI DOM ŠEMPETER 2 
(OBJEKT »HOTEL ŠAMPIER«) 

 
 
     vrsta projektne dokumentacije: 
 
     IZP 

Projektna dokumentacija za pridobitev 
projektnih pogojev 

 
 
     za gradnjo: 
 

REKONSTRUKCIJA, DOZIDAVA, 
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI 

 
 
     št. projekta: 
 
     090_2021 
 
 
     kraj, datum: 
 
     Nova Gorica, avgust 2021 
 
 
 
     projektant: 
 
     arhitekt boštjan hvala sp 
     prešernova 16 
     si-5000 nova gorica 



PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PRILOGA 1B

1 Načrt s področja arhitekture

090_2021
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

sprememba dokumentacije

številka projekta

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

številka in naziv načrta

številka načrta

datum izdelave

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 

pooblaščenega inženirja ali druge osebe

identifikacijska številka

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

projektant (naziv družbe) Arhitekt Boštjan Hvala s.p.

sedež družbe Prešernova 16, 5000 Nova Gorica

vodja projekta Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

identifikacijska številka ZAPS 1241 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Boštjan Hvala

podpis odgovorne osebe projektanta

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

ZDRAVSTVENI DOM ŠEMPETER 2

V obstoječem objektu "Hotel Šampier" na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 

11A, 5290 Šempeter pri Gorici (zemlj. parc. 3051/17, 3051/16 k.o. Šempeter) se 1. 

in 2. nadstropju ter kleti spremeni namembnost iz storitvene v zdravstveno 

dejavnost. Za potrebe slednjega se izvede prizidava vertikalnih komunikacij 

(stopnice, dvigalo) ki povezujejo K,P in 2.nadstropje na južni strani objekta med 

objektom in uvozno rampo. Prizidava se izvede na mestu zunanjih požarnih 

stopnic, ki se jih odstrani. V 1. in 2. nadstropju se odstranijo predelne stene, 

spuščen strop, tlaki in komplet instalacije. V zunanjo fasado in konstrukcijo se ne 

posega. Izvede se nova razporeditev prostorov za potrebe zdravstvenega doma 

Šempeter: 4 x ambulanta, laboratorij, pisarne, sanitarije, garderobe in 

komunikacije....

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

1 Načrt s področja arhitekture

090_2021

sep.21

Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

ZAPS 1241 A

090_2021

IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev)
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2 KAZALO VSEBINE  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Naslovna stran 
 

2 Kazalo vsebine  
 

3 Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji (priloga 1A Pravilnika o podrobnejši 
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) 

 
4. Izjava projektanta in vodje projekta (priloga 2A Pravilnika o podrobnejši vsebini 

dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) 
 
5. Splošni podatki o objektu (priloga 4 Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in 

obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) 
 
6. Tehnično poročilo 
 
7. Lokacijski prikazi 
  
8. Tehnični prikazi 
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3.   PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 
(priloga 1A Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

PRILOGA 1A

ZDRAVSTVENI DOM 

NOVA GORICA

Rejčeva 4, 5000 Nova 

Gorica

77057767

info@zd-go.si

05 33 83 200

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta 090_2021

datum izdelave SEPTEMBER 2021

projektant (naziv družbe) Arhitekt Boštjan Hvala s.p.

sedež družbe Prešernova 16, 5000 Nova Gorica

vodja projekta Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

identifikacijska številka ZAPS 1241 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Boštjan Hvala

podpis odgovorne osebe projektanta

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev)

ZDRAVSTVENI DOM ŠEMPETER 2

V obstoječem objektu "Hotel Šampier" na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 11A, 5290 

Šempeter pri Gorici (zemlj. parc. 3051/17 k.o. Šempeter) se 1. in 2. nadstropju ter kleti 

spremeni namembnost iz storitvene v zdravstveno dejavnost. Za potrebe slednjega se 

izvede prizidava vertikalnih komunikacij (stopnice, dvigalo) ki povezujejo K,P in 

2.nadstropje na južni strani objekta med objektom in uvozno rampo. Prizidava se izvede na 

mestu zunanjih požarnih stopnic, ki se jih odstrani. V 1. in 2. nadstropju se odstranijo 

predelne stene, spuščen strop, tlaki in komplet instalacije. V zunanjo fasado in konstrukcijo 

se ne posega. Izvede se nova razporeditev prostorov za potrebe zdravstvenega doma 

Šempeter: 4 x ambulanta, laboratorij, pisarne, sanitarije, garderobe in komunikacije....

PODATKI O 

UDELEŽENCIH, GRADNJI 

IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov

davčna številka



PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice

Matjaž Kalin, dipl.inž.el. Identifikacijska številka: E-2229

3 Načrt s področja elektrotehnike

Zoran Marković, univ.dipl.inž.str. Identifikacijska številka: S-0248

4 Načrt s področja strojništva

Boštjan Hvala, univ.dipl.ing. arhitekture, ZAPS 1241 A

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 

služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 

predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 

se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.
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5. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 
(priloga 4 Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV

glavni objekt ZDRAVSTVENI DOM ŠEMPETER 2

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

351-104/2007-14, 351-

194/2009-10, 351-

707/2009 

datum GD za obstoječe objekte
31.5.2007, 17.7.2009 , 

30.11.2009

navedba uprav. organa, ki je izdal GD UE NOVA GORICA

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina ŠEMPETER

številka katastrske občine 2315

parc. št. 3051/17, 3051/16

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

ZDRAVSTVENI DOM ŠEMPETER 2

V obstoječem objektu "Hotel Šampier" na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 11A, 5290 

Šempeter pri Gorici (zemlj. parc. 3051/17, 3051/16 k.o. Šempeter) se 1. in 2. nadstropju ter kleti 

spremeni namembnost iz storitvene v zdravstveno dejavnost. Za potrebe slednjega se izvede 

prizidava vertikalnih komunikacij (stopnice, dvigalo) ki povezujejo K,P in 2.nadstropje na južni 

strani objekta med objektom in uvozno rampo. Prizidava se izvede na mestu zunanjih požarnih 

stopnic, ki se jih odstrani. V 1. in 2. nadstropju se odstranijo predelne stene, spuščen strop, 

tlaki in komplet instalacije. V zunanjo fasado in konstrukcijo se ne posega. Izvede se nova 

razporeditev prostorov za potrebe zdravstvenega doma Šempeter: 4 x ambulanta, laboratorij, 

pisarne, sanitarije, garderobe in komunikacije....

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

1



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

TELEKOMUNIKACIJE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 

prijavo gradnje.
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

ŠE-NASELJE, ŠE 68

območje stavbnih zemljišč, CU-osrednje območje centralnih dejavnosti

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem

b) tlakovane odprte bivalne površine

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine

d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 

komunalna oskrba
lokacija priključitve k.o. parcelna št.

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
2315 - Šempeter 3044, 3051/17

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
2315 - Šempeter 3051/17

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
2315 - Šempeter 3051/17, 3051/16

obstoječ priključek
obstoječe mesto 

priklopa
2315 - Šempeter 3044, 3051/17

PLIN

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 

zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

OSKRBA S PITNO VODO

ELEKTRIKA

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Šempeter - Vrtojba (Ur. L. RS, št. 7/2014, 21/2014, 

81/2015), Odlok o podrobnem občinskem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru (Ur. 

L. RS, št. 30/2010, 23/2015)
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

obstoječ priključek
obstoječe mesto 

priklopa
2315 - Šempeter 3044, 3051/17

obstoječ priključek 2315 - Šempeter 3044, 3051/16

2315 - Šempeter

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
2315 - Šempeter 3044, 3051/17

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

METEORNE VODE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

MNENJE

MNENJE

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA OBČINSKIH CEST

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

FEKALNE VODE

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

ODVAJANJE METEORNIH VODA

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

TELEFONIJA

MNENJE

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

MNENJE

OBČINSKE CESTE

TELEFONIJA

PLIN

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

4



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - STAVBA

3051/17

ŠEMPETER

sprememba namembnosti

DA NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

V obstoječem objektu "Hotel Šampier" na naslovu Cesta Prekomorskih 

brigad 11A, 5290 Šempeter pri Gorici (zemlj. parc. 3051/17 k.o. 

Šempeter) se 1. in 2. nadstropju ter kleti spremeni namembnost iz 

storitvene v zdravstveno dejavnost. Za potrebe slednjega se izvede 

prizidava vertikalnih komunikacij (stopnice, dvigalo) ki povezujejo K,P 

in 2.nadstropje na južni strani objekta med objektom in uvozno rampo. 

Prizidava se izvede na mestu zunanjih požarnih stopnic, ki se jih 

odstrani. V 1. in 2. nadstropju se odstranijo predelne stene, spuščen 

strop, tlaki in komplet instalacije. V zunanjo fasado in konstrukcijo se 

ne posega. Izvede se nova razporeditev prostorov za potrebe 

zdravstvenega doma Šempeter: 4 x ambulanta, laboratorij, pisarne, 

sanitarije, garderobe in komunikacije....

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

ZDRAVSTVENI DOM ŠEMPETER 2imenovanje objekta

DRUGA MNENJA

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

411,4 m2

0,0 m2

Bruto tlorisna površina (stavbe) 1305,0 m2

Bruto prostornina (stavbe) 21532,5 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - STAVBA

ZDRAVSTVENI DOM 

ŠEMPETER 2

3051/16

ŠEMPETER

novogradnja - prizidava

DA

NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

klasifikacija po CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

kratek opis objekta

vrsta gradnje

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

6



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

40,5 m2

0,0 m2

Bruto tlorisna površina (stavbe) 145,0 m2

Bruto prostornina (stavbe) 2392,5 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 3 - 

najvišja višinska kota  (n. v.)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

imenovanje objekta

kratek opis objekta

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

7



089_IZP_2021_OS KOZARA    arhitekt boštjan.hvala.s.p., prešernova 16.SI 5000 nova. gorica 
       IZP  m:++386 31 452 832 email: bostjan.hvala@gmail.com

5 
 

6   TEHNIČNO POROČILO     
 
 
1. LOKACIJA, VSEBINA PROJEKTA 
 
V obstoječem objektu "Hotel Šampier" na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 11A, 5290 Šempeter pri Gorici (zemlj. parc. 
3051/17, 3051/16 k.o. 2315 Šempeter) se 1. in 2. nadstropju ter kleti spremeni namembnost iz storitvene - hotel v zdravstveno 
dejavnost. Za potrebe slednjega se izvede prizidava vertikalnih komunikacij (stopnice, dvigalo) ki povezujejo K,P in 
2.nadstropje na južni strani objekta med objektom in uvozno rampo. Prizidava se izvede na mestu zunanjih požarnih stopnic, ki 
se jih odstrani. V 1. in 2. nadstropju se odstranijo predelne stene, spuščen strop, tlaki in komplet instalacije. V zunanjo fasado 
in konstrukcijo se ne posega. Izvede se nova razporeditev prostorov za potrebe zdravstvenega doma Šempeter: 4 x ambulanta, 
laboratorij, pisarne, sanitarije, garderobe in komunikacije.... 
Priključki na GJI so obstoječi in se v njih ne posega.  
Objekt ima pridobljeno Gradbeno dovoljenje (UE NG 351-104/2007-14 z dne 31.5.2007, sprememba GD UE NG351-
194/2009-10 z dne 17.7.2009 in 351-707/2009 z dne 30.11.2009)  in Uporabno dovoljenje (št. 351-539/2009-23 z dne 
2.12.2009). 
 
Projektna dokumentacija 090 /2021_IZP vsebuje naslednje posege na obravnavanem objektu: 

1. Odstranitev požarnih stopnic na južnem delu objekta 
2. Dozidava vertikalnih komunikacij in hodnika na južni strani objekta 
3. Odstranitev obstoječih predelnih sten in vzpostavitev novih za potrebe ZD Šempeter2 
4. Sprememba namembnosti 1. In 2. Nadstropja  

 

 
Osnovna namenska raba zemljiška parcela 3051/17 k.o. 2315 Šempeter 
 

 
Nepremičnina, ki je predmet posega na zemljiški parcel 3051/17 k.o. 2315 Šempeter. 
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Lokacija Hotela Šampier – obstoječe stanje 

 
 
 

  

Hotel Šampier – obstoječe stanje (severovzhodna, severozahodna fasada) 

 

 

 

  

Hotel Šampier – obstoječe stanje (jugozahodna, jugovzhodna fasada) 
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2. ARHITEKTURNA ZASNOVA, OPIS PREDVIDENIH POSEGOV 

 

V objektu “Hotel Šampier” se v 1. In 2. nadstropju predvidi program Zdravstvenega doma Šempeter v obsegu: 

- štiri ambulante (administracija, zdravnik, prevezovalnica, referenčna ambulanta) 

- komunikacije, čakalnice, sanitarije 

- laboratorij 

- sanitarije zaposleni, garderobe 

- dve pisarni za potrebe uprave ZD Šempeter. 

Zaradi obstoječe zasnove pritličnega dela objekta (vertikalne komunikacije delijo prostorsko zasnovo pritličja), dimenzijsko 
neustreznih obstoječih komunikacij ter potrebe po ločenih komunikacijah za potrebe zdravstvenega programa se na mestu 
požarnih stopnic na jugozahodni fasadi izvede nove vertikalne komunikacije z dvigalom, ki povezujejo KLET-PRITLIČJE-
1.NADSTROPJE-2.NADSTROPJE. Navedene komunikacije se umesti med fasado objekta in uvozno-izvozno rampo v kletne 
prostore. Vhod v prostore Zdravstvenega doma Šempeter 2 se zasnuje na jugozahodnem delu objekta, vhodi v posamezne etaže 
pa centralno na jugozahodni fasadi objekta. 

Za potrebe navedenega je potrebno izvesti odstranitve, prizidave, ter vzpostaviti novo namembnost obravnavanih etaž (KLET-
PRITLIČJE-1.NADSTROPJE-2.NADSTROPJE). 

OPPN Mestno središče, Kare 1:Osrednje območje – Plac, lokacija10 eksplicitno navaja gradnjo gostinskega objekta s 
turističnimi sobami, …..Ob južni fasadi se predvidi izvedba požarnega stopnišča.  

Zaradi navedenega je potrebno pred nadaljnimi postopki in izdelavo DGD dokumentacije pridobiti ustrezno strokovno mnenje s 
strani Občine Šempeter-Vrtojba glede potrebnih postopkov, ki bodo omogočale navedeno namembnost (Elaborat lokacijske 
preveritve, sprememba OPPN_ja……) 

V priključke objekta na javno-komunalno infrastrukturo se ne posega (vodovod, elektrika, plin, fekalna in meteorna kanalizacija, 
dostopi in dovozi do objekta). Viri in sistemske rešitve ogrevanja in preskrbe z električno energijo se ne spreminjajo. 

Objekt se ogreva z toplotno črpalko voda-voda. Toplotna črpalka je umeščena, ni pa povezana v sistem. Priključitev slednje ni 
predmet te projektne dokumentacije. Za lokacije posega se predvidi prezračevanje z lokalnimi enotami z rekuperacijo. 

Vertikale električnih in telekomunikacijskih napeljav se ohranjajo, uredi se mikrolokacija razdelilnih omaric za posamezno etažo. 

Fekalne vode se po potrebi preetažira. Za potrebe navezave na izhodne vode se delno poseže v spuščen strop pritličnega dela 
objekta. Meteorne vode s strehe prizidave se usmeri v obsatoječo meteorno kanalizacijo s strehe predhodno odstranjenih 
požarnih stopnic in zunanje površine ob objektu. 

Kapaciteta priključkov se ne spreminja. 

Za potrebe spremembe namebnosti se odstrani 22 sob. Skladno z smernicami je slednjim namenjeno 33PM. V kleti objekta 
(garaža) je obstoječih 13 PM. Ostala PM se nadomešča z souporabo PM na javnih površinah.  

Potrebno število PM programa zdravstvenega doma glede na ocenjeno površino (5% kletne površine, 1N, 2N, prizidava) 
cca.1000m² bruto tlorisne površine, ob upoštevanju normative 1PM / 25 m² bruto tlorisne je 40PM. 

Zagotavljanje slednjih se predvidi  z uporabo obstoječih ter souporabo javnih PM. Navedeno je potrebno pred nadaljnimi 
postopki in izdelavo DGD dokumentacije uskladiti in pridobiti ustrezno strokovno mnenje s strani Občine Šempeter-Vrtojba. 

ODSTRANITVE 

Glej grafični del Tehničnih prikazov. 

NOVO STANJE 

Glej grafični del Tehničnih prikazov. 



089_IZP_2021_OS KOZARA    arhitekt boštjan.hvala.s.p., prešernova 16.SI 5000 nova. gorica 
       IZP  m:++386 31 452 832 email: bostjan.hvala@gmail.com

8 
 

 

     

Klet, pritličje obstoječega objekta – južni del - obstoječe stanje  
 

 

 

      

1. Nadstropje obstoječega objekta – hodnik, sobe - obstoječe stanje  

 

 

     

2. Nadstropje obstoječega objekta – servisni prostori, apartma - obstoječe stanje  
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3. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 
 
 3.1 TABELA NETO POVRŠIN IN PROSTORNIN PROSTOROV (izračuni po standardu SIST ISO 9836) 

 
 

OBSTOJEČE  NOVO  SKUPAJ 
 
Zazidana površina:    411,40 m²  40,45 m²  451,95 m²  
Uporabna površina:    se ne spreminja  118,40 m² 
Bruto tlorisna površina:   se ne spreminja  132,25 m² 
Bruto prostornina:    se ne spreminja  442,80 m³ 
 
 
 
POVRŠINE LOKACIJA POSEGA IN DOZIDAVE 
 
oznaka namembnost  neto površina neto prostornina bruto površina bruto prostornina 
 
KLET 
 
K1 HODNIK    16,80 m² 
 
 
PRITLIČJE 
 
P1 HODNIK_KOMUNIKACIJE_01  23,60 m² (dozidava) 
P2 VETROLOV_01     5,30 m² (dozidava) 
 
 
 
1. NADSTROPJE 
 
1N1 HODNIK_KOMUNIKACIJE_11  36,35 m²  (dozidava) 
1N2 HODNIK11_ČAKALNICA AMB11_12 34,45 m²  
1N3 PREDPROSTOR   1,45 m²     
1N4 WC_P_M    2,60 m²  
1N5 PREDPROSTOR   2,00 m²     
1N6 WC_P_IZ    3,55 m²  
1N7 AMB11_ZDRAVNIK   23,30 m² 
1N8 AMB11_SPREJEM   22,55 m²  
1N9 AMB11_PREVEZOVALNICA  17,20 m²  
1N10 AMB11_REF. AMBULANTA  21,95 m²  
1N11 AMB11_ZDRAVNIK   22,75 m² 
1N12 AMB11_SPREJEM   21,20 m²  
1N13 AMB11_PREVEZOVALNICA  21,80 m²  
1N14 AMB11_REF. AMBULANTA  21,20 m²  
1N15 HODNIK12_ČAKALNICA LAB  31,65 m²  
1N16 LAB_ODVZEM KRVI   14,80 m² 
1N17 LAB_SPREJEM   13,85 m² 
1N18 LAB_LABORATORIJ   26,10 m² 
1N19 LAB_URIN_PREDPR.   2,85  m² 
1N20 LAB_URIN_WC    4,15  m² 
1N21 HODNIK13_GARDEROBA  12,40 m² 
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1N22 WC_Z_M      2,45 m² 
1N23 WC_Z_Z      2,45 m² 
1N24 ČISTILA      4,40 m² 
 
 

2. NADSTROPJE 
 
2N1 HODNIK_KOMUNIKACIJE_11  36,35 m²  (dozidava) 
2N2 HODNIK11_ČAKALNICA AMB11_12 34,45 m²  
2N3 PREDPROSTOR   1,45 m²     
2N4 WC_P_M    2,60 m²  
2N5 PREDPROSTOR   2,00 m²     
2N6 WC_P_IZ    3,55 m²  
2N7 AMB11_ZDRAVNIK   23,30 m² 
2N8 AMB11_SPREJEM   22,55 m²  
2N9 AMB11_PREVEZOVALNICA  17,20 m²  
2N10 AMB11_REF. AMBULANTA  21,95 m²  
2N11 AMB11_ZDRAVNIK   22,75 m² 
2N12 AMB11_SPREJEM   21,20 m²  
2N13 AMB11_PREVEZOVALNICA  21,80 m²  
2N14 AMB11_REF. AMBULANTA  21,20 m²  
2N15 HODNIK22   19,75 m²  
2N16 PISARNA 21   24,80 m² 
2N17 PISARNA 22   22,10 m² 
2N18 HODNIK13_GARDEROBA  13,70 m² 
2N19 WC_Z_M      2,45 m² 
2N20 WC_Z_Z      2,45 m² 
2N21 SHRAMBA     4,40 m² 
 
 
 

STREHA 
 
S1 NEPOHODNA RAVNA STREHA  38,22 m² (dozidava) 
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4. PRIKLJUČKI NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO, OGREVANJE 
 
 
Posegi, ki so predmet projektne dokumentacije 090/2021 – IZP ne posegajo v obstoječe priključke na gospodarsko javno 
infrastrukturo. Potek, mesta in kapacitete priključkov se ne spreminjajo. Energetski viri se ne spreminjajo. 
Od mesta obstoječe elektro omarice se vzpostavi nov dovod in merilnmo mesto za potrebe programa ZD. 
 
 
5. STATIČNA OCENA POSEGOV, VPLIV POSEGOV NA POŽARNO VARNOST OBJEKTA 
 
STATIČNA OCENA POSEGOV 
 
Objekt je zasnovan kot skeletna konstrukcija z zidano obodno steno (z vertikalnimi in horizontalnimi vezmi), armiranobetonskim 
jedrom (dvigalni jašek) ter armiranobetonskimi stebri in slopi različnih dimenzij. Plošče so armiranobetonske. V konstrukcijsko 
zasnovo objekta se ne posega. V obstoječem objektu se odstrani vse nenosilne elemente. 
Prizidan del objekta se izvede na južni strani med obstoječo zunanjo južno steno objekta (v katero se ne posega) in severnim 
obodnim (podpornim) zidom uvozno izvozne rampe. Slednji se po potrebi ojači z armiranobetoskimi slopi. Za potrebe 
umestitve prizidave se izreže plošča K-P. Izvede se armiranobetonski jašek dvigala ter armiranobetonski slopi nad parapetnim 
zidom uvozno izvozne rampe. Prizidane plošče in stopnice se izvede kot armiranobetonske. Plošče se podpre z 
armiranobetonskimi/zidanimi slopi, ki potekajo od K do 2N. Streha objekta se izvede iz jeklenih nosilcev in prefabriciranih 
strešnih termoizolativnih alu panelov. 
 
 
 
VPLIV POSEGOV NA POŽARNO VARNOST OBJEKTA 
 
Obstoječa zasnova požarne varnosti objekta predvideva sektorsko delitev vertikalnih komunikacij in posameznih sob objekta. Na 
južni strani so zunanje požarne stopnice, ki se jih odstrani. 
Z umestitvijo novega programa se ohranja sektorska zasnova severnega stopniščnega jedra, vzpostavi se sektor hodnika z 
ambulantami ter sektor požarnih komunikacij prizidanega južnega dela. Sektorska meja se ščiti z stenami in vrati požarne 
odpornosti EI 60min. 
V ostale zasnove in rešitve požarnega varovanja objekta se ne posega. 
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6. OCENA VREDNOSTI GOI DEL  
 
 
 
1. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA       264.723,76 
 1.1 RUŠITVENA DELA    14.404,00 
 1.2 BETONSKA DELA    21.021,87 
 1.3 ZIDARSKA DELA    16.290,50 
 1.4 TESARSKA DELA    13.069,85 
 1.5 KLEPARSKA, KROVSKA DELA   4.320,20 
 1.6 KOVINARSKA DELA    6.030,00 
 1.7 FASADERSKA DELA    5.688,32 
 1.8 OKNA IN VRATA    69.373,00 
 1.9 GIPS     58.411,00 

1.10 KERAMIČARSKA DELA   11.855,79 
1.11 TLAKARSKA DELA    21.791,04 
1.12 SLIKOPLESKARSKA DELA   9.155,16 
1.13 DVIGALO     27.717,00 
 

2. STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA       133.497,14 
 
 2.1 VODOVOD, KANALIZACIJA   45.877,21 
 2.2 OGREVANJE    38.599,20 
 2.3 PREZRAČEVANJE    49.020,73 
 
3. ELEKTROINSTALACIJE IN OPREMA       112.720,00 
  
 3.1 INSTALACIJSKI MATERIAL   44.509,00 
 3.2 STIKALNI BLOKI    3.753,00 
 3.3 RAZSVETLJAVA    33.743,00 

3.4 ŠIBKI TOK    20.327,00 
 3.5 AOJP     7.284,00 
 3.5 TEMELJNO OZEMLJILO   2.397,00 
 
 
 
 
 
4. NEPREDVIDENA DELA (10% poz.1-3)      51.049,09 
__________________________________________________________________________________
__ 
 
SKUPAJ poz. 1-3         562.034,99 
DDV (22%)           123.647,70 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
SKUPAJ poz. 1-3 + DDV (22%)       685.682,70 
 
(vse vrednosti so v EUR) 
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7. OCENA VREDNOSTI GO DEL– PRILOGE (POPIS GO DEL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZDRAVSTVENI DOM ŠEMPETER 2

(OBJEKT »HOTEL ŠAMPIER«)

SKUPNA REKAPITULACIJA GRADBENIH IN 
OBRTNIŠKIH DEL

1 RUŠITVENA DELA 14.404,00
2 BETONSKA DELA 21.021,87
3 ZIDARSKA DELA 16.290,50
4 TESARSKA DELA 13.069,85
5 KLEPARSKA IN KROVSKA DELA 4.320,20
6 KOVINARSKA DELA 6.030,00
7 FASADERSKA DELA 5.688,32
8 OKNA IN VRATA 69.373,00
9 GIPS 58.411,04
10 KERAMIČARSKA DELA 11.855,79
11 TLAKARSKA DELA 21.791,04
13 SLIKOPLESKARSKA DELA 9.155,16

DVIGALO 27.717,00

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ 264.723,76

1



RUŠITVENA DELA

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1 Rušenje obstoječe asvaltne površine v pritličju. Odstrani 
se do Ab plošče. m2 47,00 5,00 235,00

2 Odstranitev zunanjega kovinskega stopnišča ter odvoz 
odpadnega materiala na deponijo. kos 1,00 2.000,00 2.000,00

3 Odstranitev kontaktne fasade na delu novega prizidka ter 
odvoz odpadnega materiala na deponijo. Stene je 
potrebno očistiti tako da je možna izvedba ometa. m2 154,60 15,00 2.319,00

4 Rušenje obstoječe AB plošče debeline 20cm med 
pritličjem in kletjo ter odvoz odpadnega materiala na 
deponijo. m2 12,00 200,00 2.400,00

5 Kompletno rušenje opreme 1 in 2 nadstropja. Poruši se 
vse razen betonskega estriha, nosilne AB konstrukcije, 
zunanja okna in varata. m2 720,00 10,00 7.200,00

6 Odstranitev vrat v P na delu kovinskega stopnišča  ter 
odvoz odpadnega materiala na deponijo. kos 1,00 150,00 150,00

7 Demontaža obstoječega žleba. Žleb se ponovno namesti 
na novo lokacijo. kos 2,00 50,00 100,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 14.404,00
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BETONSKA DELA

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1 Dobava in vgrajevanje betona C25/30,XC2,Cl 0.2, Dmax= 
16 mm,  S3, preseka do 0,12 - 0,30 m3/m2,m1.

 - stene m3 55,00 84,37 4.640,48

2 Dobava in vgrajevanje betona C25/30,XC2,Cl 0.2, Dmax= 
16 mm,  S3, preseka do 0,12 - 0,30 m3/m2,m1. Površine 
betona VB3
 - plošče m3 24,75 81,60 2.019,60

3 Dobava in vgrajevanje betona C25/30,XC2,Cl 0.2, Dmax= 
16 mm,  S3, preseka do 0,12 - 0,30 m3/m2,m1. Površine 
betona VB3. Projektirano direktno lepljenje keramike na 
nastopne in čelne ploskve stopnic. 

 - stopnišče m3 8,00 116,11 928,90

4 Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega 
jekla  B 500 RA fi do vključno 12 mm. 

kg 5.169,50 1,02 5.272,89
5 Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega 

jekla B 500B RA nad 12 mm. 
kg 3.000,00 1,02 3.060,00

6 Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega 
jekla B 500/560 - MA 

kg 5.000,00 1,02 5.100,00

BETONSKA DELA SKUPAJ: 21.021,87
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ZIDARSKA DELA

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1 Zidanje zidov iz betonskih zidakov  deb. 20 cm, , v 
podaljšani apnenocementni malti s sidranjem v AB 
konstrukcijo

m3 1,74 168,00 292,32

2 Sidranje novih AB konstrukcij v obstoječe, vrtanje lukenj, 
vgradnja sider z uporabo dvokomponentnega epoxi 
lepila. Cca 60m1. Montira se 2 sidri na razmaku 10cm. 
Izvedba po armaturnem načrtu.

kos 1.200,00 3,00 3.600,00

3 Izdelava  stenskih ometov na  opečnih zidovih  v grobi 
PCM 1:3:9 in fini  apneni malti s predhodnim cementnim 
obrizgom

m2 150,00 9,60 1.440,00

4 Zvočna izolacija tlaka 
 - zvočna izolacija tlaka iz dveh slojev ekspandiranega 
polistirena debeline 2 x 3,20 cm npr EPS  SILENT T1000 

m2 81,00 3,00 243,00

5 Izdelava plavajočih mikroarmiranih cementnih estrihov v 
komplet z dobavo in polaganjem PE folije in izvedbo 
obstenske izolacije iz EPS  v traku. 

m2 81,00 10,20 826,20

 - debeline  6 cm 

6 Izdelava fasadnega odra višine do 15 m. 

Oder je predviden za ves čas gradnje, za izvedbo 
konstrukcije in obrtniških del.

m2 555,00 6,38 3.543,12

7 Brušenje obstoječeka betonskega estriha po demontaži 
obstoječe talne obloge.

m2 658,19 4,50 2.961,86

8 Zidarska pomoč instalaterjem in druga manjša zidarska 
dela.
KV ur 120,00 16,20 1.944,00
PK ur 120,00 12,00 1.440,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 16.290,50
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TESARSKA DELA

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1 Dvostranski opaž zunanjih in notranjih AB ravnih sten in  
slopov.  Stene in slopi  so praviloma na eni strani 
obdelani  s kontaktno fasado , na drugi strani pa  z 
lepilno malto oziroma kitane . 
Ravnost in tekstura površine betonske stene , ki bo  
obdelana z lepilno malto oziroma kitana z jubolinom mora 
ustrezati kriteriju za vidne betone VB3

m2 493,90 17,76 8.771,66

Stene višine do 4m

2 Opaž AB ravnih plošč s podpiranjem do višine 4m. m2 100,00 17,42 1.742,40

3 Opaž čela AB plošč, višine 20 cm.

m2 15,00 21,60 324,00
4 Opaž poševnih   AB stopniščnih plošč s podpiranjem do 

4 m
Ravnost in tekstura površine betonske plošče , ki bo  
obdelana z lepilno malto oziroma kitana z jubolinom mora 
ustrezati kriteriju za vidne betone VB3

m2 30,80 21,60 665,28

5 Opaž AB čela stopnic in stranice ramen poševnih plošč  
stopnišča
Površine betona VB3. Projektirano direktno lepljenje 
keramike na nastopne in čelne ploskve stopnic. 

m2 25,85 60,60 1.566,51

TESARSKA DELA SKUPAJ: 13.069,85
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KLEPARSKA IN KROVSKA DELA

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1. lzdelava ravne strehe nad dostopnim stopniščem komplet 
z odtokom ter prelivom. 
- Trakovi iz visokopolimerne stresne folije PROTAN SE 
1,8 mm, mehansko pritrjen po EC1 (varjen, vijacen), 
trakovi so medsebojno varjeni, vkljucno z vogalnimi 
elementi, obdelavo prebojev strehe (vtoki, odvod dima, 
instalacije ... ) ter vsemi vertikalnimi zakljucki vkljucno s
preizkusom vodotesnosti.
-Trda toplotna izolacija iz ekspandiranega polistirena - 
EPS 150 v debelini 2 x 10 cm 
-parna zapora (npr. SARNAVAP 1000 E), na stikih 
tesnjena z butilnim trakom (npr. SARNAVAP TAPE F) - 
trakovi parne zapore lepljeni med sabo in na obodne 
zidove
- naklonski beton od 3,0 do 15 cm 
Vkljucno z zavihkom nad atiko z
hidroizolacijo v visini 50 cm ter koncno
obdelavo vertikalnega dela.
Po koncanih delih obvezen preizkus
vodotesnosti kritine. 
Po navodilih proizvajalca: stresna konstrukcija in
vsi detaili v zvezi s streho morajo biti izvedeni po
navodilih pooblascenega izvajalca ravnih streh,
ob upostevanju dezja, burje, sonca,
paropropustnosti in pritrjevanja; m2 46,00 65,00 2.990,00

1 Dobava in montaža obstoječih demontiranih polkrožnih 
žlebov komplet s kljukami na novo lokacijo. 

m1 22,00 18,90 415,80

2 Dobava in montaža tipske zaključne kape atike terase in 
strehe nad vhodom , iz Al pločevine deb. 0,7 mm  razvite 
širine 40 cm komplet z izvedbo sidrne podkonstrukcije, 
podlage iz OSB plošče deb. 20 mm in naklonske XPS 
izolacije. Po detajlu projektanta m1 20,48 30,00 614,40

3 Dobava in montaža zaključne pločevine na stiku 
hidroizolacije ravne strehe ter kontaktne fasade. 
Pločevina se namesti na opečno steno objketa, fasada pa 
se zaključi preko nje. Izvedba iz Al pločevine deb. 0,7 mm 
razvite širine 30 cm komplet z izvedbo sidranja.  Po 
detajlu projektanta m1 15,00 20,00 300,00

KLEPARSKA IN KROVSKA DELA SKUPAJ 4.320,20
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KOVINARSKA DELA

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1 Izdelava, dobava in montaža ograje glavnega 
stopnišča višine 100 cm. Stojke Fe  40/40 mm 
povezane zgoraj in spodaj s profili 40/20 mm. Polnilo 
v glavnem stopnišču je ekspandirana pločevina 
višine 84 cm v okvirju iz kotnih profilov točkovno 
pritrjeno v stojke.Jeklo v glavnem stopnišču je vroče 
cinkano in prašno barvano po Ral po izbiri 
projektanta. m1 16,56 250,00 4.140,00

2 Izdelava, dobava in montaža ročaja stopnišča.  
Ročaj  vroče cinkan in prašno barvano po Ral po 
izbiri projektanta. Ročaj se montira na obe strani 
stopnišča. m1 37,80 50,00 1.890,00

KOVINARSKA DELA SKUPAJ 6.030,00
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FASADERSKA DELA

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1 Izdelava tankoslojne kontaktne fasade s fasadnimi 
izolacijskimi lamelami iz kamene volne FKL debeline 10   
cm,  z lepljenjem na betonsko oziroma opečno podlago , 
kitanjem  površine z lepilno malto in vtiskanjem steklene 
mrežice. Izdelava zaključnega sloja fasade iz 
dekorativnega silikonskega zaribanega ometa npr. 
JUBIZOL SILICONE FINISH T
Obračun po m2 metru razvite površine vidnega dela 
fasadne obloge. m2 108,76 52,30 5.688,32

FASADERSKA DELA SKUPAJ 5.688,32
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OKNA, VRATA

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1 Dobava in montaža ALU FASADA

Schüco FWS 50.SI
Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz 
stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 
mm.
Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih 
zahtevah - vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 
255 mm. Posebna izvedba profilov za elemente, kjer je 
potreben razvod kablov po konstrukciji s kanalom na 
notranji strani za razvod instalacij - E profili; globina E 
vertikal 105 in 125 mm, globina E horizontal 110 in 130 
mm; za ostale globine je na voljo poseben adaprer profil 
za razvod kablov, ki se ga dodatno montira na notranji 
strani konstrukcije. Na voljo so sistemski alu in jekleni 
vstavni profili za povečanje vzrajnostnega momenta 
profilov. 
Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu.
Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na 
ostale gradbene konstrukcije.
Konstrukcija v  izvedbi SI - visokoizolativni sistem (SI - 
Super Insulation), ki omogoča faktor toplotne prevodnosti 
konstrukcije Uf do 0,7 W/m²K (z upoštevanjem faktorja 
vijačnih zvez) - SI izolator posebne oblike za 
preprečevanje kroženja zraka v steklitvenem prostoru, 
steklitvena letvica v PVC ali ALU izvedbi z reflektivno 
površino na notranji strani za zmanjšanje toplotnih izgub 
zaradi radiacije. Možna je vgradnja stekel in izolacijskih 
polnil do debeline 86 mm in teže do 910 kg. Sistem je 
certificiran za 'pasivno' gradnjo pri Passivhaus Institut 
Darmstadt.
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL 
smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni vodotesni
Schüco FWS 50.SI - testi in standardi 
Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf > 0,7 
W/m2K 
Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - do 48dB 
Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC3 
Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE 
Vodotesnost po EN 12154 - RE 1200 
Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179 - 
2,0kN/m2/3,0kN/m2 
Odpornost na udarce po EN 14019 - I5/E5
Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, 
ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega 
stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' 
sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri 
posameznih elementih ali sklopih elementov.

Dimenzije in delitev:
- fasada jug
- dim.: 790 x 970 cm
- 7 x 7 polj
- 3 pasovi transparentno steklo
- 4 pasovi netransparentno steklo
- po shemi iz PZI projekta
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Sistem:
Schüco FWS 50.SI
- vertikalni profil globine 175 mm (glej opombo)
- horizontalni profil globine 180 mm
- vertikalni pokrovi globine 20 mm
- horizontalni pokrovi globine 15 mm
- opomba - na osnovi statičnega izračuna vertikalnih 
profilov fasade (glede na predvidene vetrne in druge 
obremenitve) je določene vertikalne profile potrebno 
ojačati z notranjim vstavnim profilom)
Barva profilov:
- elektrostatično prašno barvano
- RAL XXXX
Zasteklitev transparentna polja:
- dvoslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 1,1 W/m2K
- sončnozaščitno selektivno nevtralno steklo, Lt/g ≈ 50/25
- TGI distančnik stekla
- sestava stekla (npr.) - 6-16-6
- debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi 
izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla

Zasteklitev netransparentna polja (parapeti):
- enojno emajlirano steklo
- barva emajla naj zagotavlja čimbolj enoten videz 
transparentnih in netransparentnih delov fasadne 
zasteklitve ob dnevni svetlobi
- zračni sloj
- toplotna izolacija v celotni globini osnovne konstrukcije 
fasade
- ALU pločevinasta zapora
- debelino in obdelavo stekla določi izvajalec skupaj z 
izbranim dobaviteljem stekla
Oprema (okna):
- X
- opis v posebni postavki
Oprema (vrata):
- X
opis v posebni postavki
Senčila:
- X
Ostalo:
- sistemski PVC adapter profili po obodu
- tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
- skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in 
tesnilnim materialom m2 76,63 400,00 30.652,00

Dimenzije in delitev:
- fasada zahod
- dim.: 285 x 1080 cm
- 2 x 7 polj
- 3 pasovi transparentno steklo
- 4 pasovi netransparentno steklo
- po shemi iz PZI projekta
Barva profilov:
- elektrostatično prašno barvano
- RAL XXXX
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Zasteklitev transparentna polja:
- dvoslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 1,1 W/m2K
- sončnozaščitno selektivno nevtralno steklo, Lt/g ≈ 50/25
- TGI distančnik stekla
- sestava stekla (npr.) - 6-16-6
- debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi 
izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla

Zasteklitev netransparentna polja (parapeti):
- enojno emajlirano steklo
- barva emajla naj zagotavlja čimbolj enoten videz 
transparentnih in netransparentnih delov fasadne 
zasteklitve ob dnevni svetlobi
- zračni sloj
- toplotna izolacija v celotni globini osnovne konstrukcije 
fasade
- ALU pločevinasta zapora
- debelino in obdelavo stekla določi izvajalec skupaj z 
izbranim dobaviteljem stekla
Oprema (okna):
- 2x enokrilno okno z odpiranjem okoli horizontalne osi (na 
ventus)
- sistem Schüco AWS 75.SI
- dim.: 135 x 150 cm
- okno je opremljeno z elektromotornim pogonom, ki 
omogoča odpiranje za zračenje in odpiranje za odvod 
dima in toplote v primeru požara (vezava na požarno 
centralo objekta); natančno specifikacijo opreme se 
pripravi v fazi izdelave PZI projekta
Oprema (vrata):
- 1x enokrilna avromatska vrata
- dim.: 135 x 250 cm
- sistem Geze Slim Drive; natančno specifikacijo vrat se 
pripravi v fazi izdelave PZI projekta

2 Dobava in montaža ALU FASADA senčila

Ostalo:
- sistemski PVC adapter profili po obodu
- tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
- skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in 
tesnilnim materialom m2 30,78 450,00 13.851,00

3 Dobava in montaža LESENIH NOTRANJIH VRAT višine 
215 cm s suhomontažnimi objemnimi lesenimi podboji in 
lesenimi krili. Površinska obdelava podbojev , kljuke , 
ključavnice in sestava kril po izboru projektanta ali 
investitorja. Izvedba in odpiranje po shemi. 

 dim. 75 x 215 kos 4 350,00 1.400,00

 dim. 95 x 215 kos 29 380,00 11.020,00

4 Dobava in montaža LESENIH NOTRANJIH VRAT višine 
215 cm ter nadsvetlobo višine 70cm s suhomontažnimi 
objemnimi lesenimi podboji in lesenimi krili. Površinska 
obdelava podbojev , kljuke , ključavnice in sestava kril po 
izboru projektanta ali investitorja. Izvedba in odpiranje po 
shemi. 
 dim. 95 x 215+70 kos 1 450,00 450,00
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5 Dobava in montaža LESENIH POŽARNIH NOTRANJIH 
VRAT višine 215 cm s suhomontažnimi objemnimi 
lesenimi podboji in lesenimi krili. Površinska obdelava 
podbojev , kljuke , ključavnice in sestava kril po izboru 
projektanta ali investitorja. Izvedba in odpiranje po shemi.
POŽARNA ZAŠČITA EI60. 

 dim. 95 x 215 kos 4 850,00 3.400,00

6 Dobava in montaža PVC notranjih oken dim. 120 x 70 cm 
Izvedba in odpiranje po shemi. Na notranjo in zunanjo 
stran se dobavi ter namesti PVC polica v ebaki barvi. 
Barva po izboru projektanta.

kos 2 400,00 800,00

7 Dobava in montaža ALU notranjega požarnega oken dim. 
120 x 80cm  Na notranjo in zunanjo stran se dobavi ter 
namesti ALU polica v ebaki barvi. Izvedba in odpiranje po 
shemi. Barva po izboru projektanta. Požarna zaščita EI60. 

kos 1 800,00 800,00

8 Dobava in montaža ALU steklene stene z vrati na 
hodnikih dim. 95+55 x 215cm.  Požarna zaščita EI60.

kos 4 1.200,00 4.800,00

9 Dobava in montaža avtomatskih vrat v vhodnem vetrolovu 
dim: 100+180 x 215cm sistem Geze Slim Drive; natančno 
specifikacijo vrat se pripravi v fazi izdelave PZI projekta.

kos 1 2.200,00 2.200,00

OKNA VRATA  SKUPAJ 69.373,00
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MAVČNOKARTONSKA DELA

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1 Izdelava predelnih mavčno kartonskih  sten skupne 
debeline 10 cm iz osnovne konstrukcije iz pocinkanih 
stenskih profilov ter :
 - 2 x mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm

 - steklena volna debeline 5 cm npr. Ursa TWF 1

 - 2 x mavčno kartonske plošče deb. 12,5 mm

Komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov.
m2 47,28 35,70 1.687,90

2 Izdelava predelnih mavčno kartonskih  sten skupne 
debeline 15 cm iz osnovne konstrukcije iz pocinkanih 
stenskih profilov ter :
 - 2 x mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm

 - steklena volna debeline 10 cm npr. Ursa TWF 1

 - 2 x mavčno kartonske plošče deb. 12,5 mm

Komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov.
m2 102,50 39,10 4.007,75

3 Izdelava predelnih mavčno kartonskih  sten skupne 
debeline 20 cm iz osnovne konstrukcije iz pocinkanih 
stenskih profilov ter :
 - 2 x mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm

 - 2 x mavčno kartonske plošče deb. 12,5 mm

Komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov.
m2 155,63 55,25 8.598,39

4 Izdelava predelnih mavčno kartonskih  sten skupne 
debeline 30 cm iz osnovne konstrukcije iz pocinkanih 
stenskih profilov ter :
 - 2 x mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm

 - steklena volna debeline 25 cm npr. Ursa TWF 1

 - 2 x mavčno kartonske plošče deb. 12,5 mm

Komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov.
m2 192,87 59,50 11.475,47

5 Izdelava predelnih požarnoodpornih mavčno kartonskih  
sten skupne debeline 15 cm iz osnovne konstrukcije iz 
pocinkanih stenskih profilov ter :
 - 2 x ognjevarne mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm

 - steklena volna debeline 10 cm  npr. Ursa TWF 1

 - 2 x ognjevarne mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm
Komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov. Požarna 
odpornost EI60.

m2 16,98 40,80 692,82

6 Izdelava predelnih požarnoodpornih mavčno kartonskih  
sten skupne debeline 20 cm iz osnovne konstrukcije iz 
pocinkanih stenskih profilov ter :
 - 2 x ognjevarne mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm

 - steklena volna debeline 15 cm  npr. Ursa TWF 1

 - 2 x ognjevarne mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm
Komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov. Požarna 
odpornost EI60.

m2 14,00 56,95 797,30
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7 Izdelava predelnih požarnoodpornih mavčno kartonskih  
sten skupne debeline 25 cm iz osnovne konstrukcije iz 
pocinkanih stenskih profilov ter :
 - 2 x ognjevarne mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm

 - steklena volna debeline 20 cm  npr. Ursa TWF 1

 - 2 x ognjevarne mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm
Komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov. Požarna 
odpornost EI60.

m2 21,09 63,75 1.344,49

8 Izdelava predelnih požarnoodpornih mavčno kartonskih  
sten skupne debeline 30 cm iz osnovne konstrukcije iz 
pocinkanih stenskih profilov ter :
 - 2 x ognjevarne mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm

 - steklena volna debeline 25 cm  npr. Ursa TWF 1

 - 2 x ognjevarne mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm
Komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov. Požarna 
odpornost EI60.

m2 42,80 68,00 2.910,40

9 Gips požarna obloga instalacijskih jaškov skupna 
debeline 8 cm iz osnovne konstrukcije iz pocinkanih 
stenskih profilov ter : 
 - 2 x mavčno kartonske požarne plošče deb.15 mm
 - steklena volna debeline 5 cm npr. Ursa TWF 1
Komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov. Požarna 
odpornost EI60.

m2 25,27 37,40 944,91

10 Doplačilo za dobavo vodoodpornih gips plošč v mokrih 
prostorih

m2 222,28 1,70 377,87

11 Izdelava požarnoodpornih mavčno kartonskih  preklad 
nad vrati  iz osnovne konstrukcije iz pocinkanih stenskih 
profilov. Konstrukcija mor abiti dovolj močna da se nanjo 
pritrdi ALU požarna vrata. 
 - 2 x ognjevarne mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm
 - steklena volna  npr. Ursa TWF 1
 - 2 x ognjevarne mavčno kartonske plošče deb.12,5 mm

Komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov. Požarna 
odpornost EI60.

m2 10,00 59,50 595,00

12 Obloga stropa stopnišča  iz  pocinkane podkonstrukcije  
ter :
 - mavčno kartonska plošča 1 x 1,25 cm

Komplet z  bandažiranjem in kitanjem stikov.

Strop spuščen cca 45cm
m2 101,65 30,60 3.110,49

13 Obloga stropa hodnikov  iz  pocinkane podkonstrukcije  
ter :
 - mavčno kartonska plošča 1 x 1,25 cm

Komplet z  bandažiranjem in kitanjem stikov.

Strop spuščen cca 30cm
m2 72,90 30,60 2.230,74

14 Obloga stropa hodnikov  iz  pocinkane podkonstrukcije  
ter :
 - mavčno kartonska plošča 1 x 1,25 cm

Komplet z  bandažiranjem in kitanjem stikov.
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Strop spuščen cca 20cm
m2 78,60 30,60 2.405,16

15 Obloga stropa  iz  pocinkane podkonstrukcije  ter :

 - mavčno kartonska plošča 1 x 1,25 cm

Komplet z  bandažiranjem in kitanjem stikov.

Strop spuščen cca 5cm
m2 499,26 30,60 15.277,36

16 Izdelava kaskade v stropu hodnika širine 50cm. Kaskada 
je spuščena cca 15cm od končne višine spuščenega 
stropa. Sestava:
- pocinkana podkonstrukcija

- mavčno kartonska plošča 1 x 1,25 cm

Komplet z  bandažiranjem in kitanjem stikov.
m2 5,00 42,50 212,50

16 Izdelava mavčno kartonske obloge kanala strojnih 
instalacij v stropu. Kaskada je spuščena cca 15cm od 
končne višine spuščenega stropa. Sestava:
- pocinkana podkonstrukcija

- mavčno kartonska plošča 1 x 1,25 cm

Komplet z  bandažiranjem in kitanjem stikov.
m2 26,00 42,50 1.105,00

17 Izdelava revizijskih odprtin v spuščenem stropu dim 
60x60.

ko
s

10,00 63,75 637,50

MAVČNOKARTONSKA DELA SKUPAJ 58.411,04
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KERAMIČARSKA DELA

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1 Dobava in vgradnja horizontalne in vertikalne 
hidroizolacije kot npr: Mapelastik. Upoštevati armirno 
mrežico in vse trakove. Izvedba po celotnem tlaku 
prostorov s keramiko ter cca 10cm vertikalno po obodu 
sten. 

m2 35,59 14,90 530,32

2 Dobava  in polaganje TALNIH NEDRSEČIH (R11) 
GRANITOGRES PLOŠČIC deb. 10 mm v hodnikih  
Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago  v 
lepilo. Fuge širine do 3mm obdelane s  fugirne maso. 
Polaganje po shemi!

m2 118,44 25,73 3.047,46

3 Dobava  in polaganje TALNIH NEDRSEČIH (R11) 
GRANITOGRES PLOŠČIC deb. 10 mm  stopnice dim 
cca 28x 17. Keramika položena na predhodno 
pripravljeno podlago  v lepilo. Fuge širine do 3mm 
obdelane s fugirne maso. Polaganje po shemi!

m2 41,33 43,32 1.790,20

4 Nabava, dobava in polaganje NIZKOSTENSKE OBROBE 
višine 10cm iz enakega materiala kot talna gres keramika 
stopnišča, hodniki. Polaganje na predhodno pravljeno 
podlago  v lepilo. Fuge širine do 3mm obdelane s fugirno 
maso.

m1 76,00 4,75 361,00

5 Nabava, dobava in polaganje STENSKE KERAMIKE,  v  
wc-jih. Polaganje do stropa. Keramika položena na 
predhodno pripravljeno podlago  v lepilo. Fuge širine 
2mm obdelane s fugirno maso. Polagane po načrtu 
arhitekta.

m2 201,84 25,74 5.195,36

6 Nabava, dobava in polaganje TALNIH GRANITOGRES 
PLOŠČIC :  Keramika položena na predhodno 
pripravljeno podlago  v lepilo. Fuge širine do 3mm 
obdelane s fugirno maso.  Polaganje po shemi!

m2 35,59 26,17 931,44

KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ 11.855,79
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PARKETARSKA DELA

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1 Dobava in polaganje gumaste talne obloge  deb. 3,5 mm ter 
tipskih obstenskih zaključkov višine 6cm . Polaganje tlaka z 
lepljenjem (izravnalna masa je zajeta v postavki). Komplet z 
zaključnim 2x premazom s predhodnim finim čiščenjem 
površine. Vzorec po izbiri naročnika (požarna odpornost in 
kategorija tlakov v hodniku skladna z eaboratom požarne 
varnosti) m2 622,60 35,00 21.791,04

TLAKARSKA  DELA SKUPAJ 21.791,04
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SLIKOPLESKARSKA DELA

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1 Enkratna izravnava in zagladitev ometanih in betonskih 
sten z npr. JUBOLIN KITOM s predhodno pripravo 
podlage in premazom  z akrilno emulzijo. Postavka 
vključuje morebitna manjša brušenja in popravila 
betonske podlage kvalitete VB3 m2 250,00 3,50 875,00

2 Enkratna izravnava in zagladitev mavčno kartonskih sten 
in oblog, ometanih sten in sten obdelanih z lepilno malto 
z  npr. JUBOLIN KITOM s predhodnim premazom 
podlage z  akrilno emulzijo. m2 1.057,97 2,50 2.644,93

3 Enkratna izravnava in zagladitev vidnih površin 
betonskega stopnišča  z npr. JUBOLIN KITOM s 
predhodno pripravo podlage in premazom  z akrilno 
emulzijo. Postavka vključuje morebitna manjša brušenja 
in popravila betonske podlage kvalitete VB3 m2 35,00 2,50 87,50

4 Enkratna izravnava in zagladitev mavčno kartonskih 
stropov z npr. JUBOLIN KITOM s predhodnim premazom 
podlage z  akrilno emulzijo. m2 750,78 2,50 1.876,95

5 Slikanje sten in stropov, stopnišč z disperzijsko barvo npr. 
Jupol m2 2.447,19 1,50 3.670,79

SLIKOPLESKARSKA DELA 9.155,16
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DVIGALO

poz.  opis em količina cena/em skupaj

1 Dobava in montaža dvigala s 4 postajami namenjeno za 
prevoz oseb. 
Po zahtevah naročnika , komplet izgotovljeno. kos 1,00 27.717,00 27.717,00

DVIGALO SKUPAJ 27.717,00
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7.   LOKACIJSKI PRIKAZI     
 

 
 
 
7.1 GRAFIČNI PRIKAZ SITUACIJE OBSTOJEČEGA STANJA 

GRAFIČNI PRIKAZ LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKE ZEMLJIŠKIH PARCEL S POPISOM ZEMLJIŠKIH 
PARCEL 
GRAFIČNI PRIKAZ OBSTOJEČIH PRIKLJUČKOV, INFRASTRUKTURNIH VODOV, POVRŠINE ZA 
PARKIRANJE 
GRAFIČNI PRIKAZ DELA OBJEKTA, KI JE PREDMET ODSTRANITVE 
GRAFIČNI PRIKAZ VARSTVENIH OBMOČIJ IN VAROVALNIH PASOV 
 

7.2 GRAFIČNI PRIKAZ SITUACIJE PREDVIDENEGA STANJA 
  GRAFIČNI PRIKAZ UREDITVENE SITUACIJE, DOZIDAVE OBJEKTA 
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8. TEHNIČNI PRIKAZI  
 

1. OBSTOJEČE STANJE, PRIKAZ ODSTRANITEV  
TLORIS KLET      M 1:200 

 
2. OBSTOJEČE STANJE, PRIKAZ ODSTRANITEV  

TLORIS PRITLIČJA      M 1:200 
 

3. OBSTOJEČE STANJE, PRIKAZ ODSTRANITEV  
TLORIS 1. NADSTROPJA     M 1:200 
 

4. OBSTOJEČE STANJE, PRIKAZ ODSTRANITEV  
TLORIS 2. NADSTROPJA     M 1:200 
 

5. OBSTOJEČE STANJE, PRIKAZ ODSTRANITEV  
TLORIS MANSARDE     M 1:200 
 
 

6. OBSTOJEČE STANJE, PRIKAZ ODSTRANITEV  
TLORIS OSTREŠJA     M 1:200 
 

7. OBSTOJEČE STANJE, PRIKAZ ODSTRANITEV  
TLORIS STREHE      M 1:200 
 

8. OBSTOJEČE STANJE, PRIKAZ ODSTRANITEV  
PREREZ A-A      M 1:200 

 
9. OBSTOJEČE STANJE, PRIKAZ ODSTRANITEV  

PREREZ B-B      M 1:200 
 

10. OBSTOJEČE STANJE, PRIKAZ ODSTRANITEV 
FASADA SEVEROZAHOD     M 1:200 
 

11. OBSTOJEČE STANJE, PRIKAZ ODSTRANITEV 
FASADA JUGOZAHOD     M 1:200 
 

12. OBSTOJEČE STANJE, PRIKAZ ODSTRANITEV 
FASADA JUGOZAHOD     M 1:200 
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13.  NOVO STANJE – TLORIS KLET    M 1:200 

 
14.  NOVO STANJE – TLORIS PRITLIČJA    M 1:200 
 
15. NOVO STANJE – TLORIS 1. NADSTROPJA   M 1:200 
 
16. NOVO STANJE – TLORIS 2. NADSTROPJA   M 1:200 
 
17. NOVO STANJE – STREHE     M 1:200 
 
18. NOVO STANJE – PREREZ A-A    M 1:200 
 
19. NOVO STANJE – PREREZ B-B    M 1:200 
 
20. NOVO STANJE – FASADA SEVEROZAHOD   M 1:200 
 
21. NOVO STANJE – FASADA JUGOZAHOD   M 1:200 

 
22. NOVO STANJE – FASADA JUGOVZHOD   M 1:200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















