
 

GLAVNA REKAPITULACIJA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

A PRENOSNI PLINOVOD M5  

A1 

Cevovod M5 
10311_311 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na M5 - ceste 
10311_3161 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na M5 - vodotoki 
10311_3162 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na M5 – nestabilna območja 
10311_3163 

(gradbeni del) 
 

Optična kanalizacija ob M5 
10311_317 

(gradbeni del) 
 

Plinovod M5 (statika) 
10311_318 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_311 

A2 

Cevovod M5 
10311_511 
(strojni del) 

 

Posebne točke na M5 - ceste 
10311_5161 
(strojni del) 

 

Posebne točke na M5 - vodotoki 
10311_5162 
(strojni del) 

 

A3 Cevovod M5 - katodna zaščita 
10311_411 
(elektro del) 

 

 

B RMRP VODICE  

B1 
SOČP-M5 in območje RMRP Vodice 

10311_312 
(gradbeni del) 

 

SOČP-M5 in območje RMRP Vodice (statika) 
10311_3121 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_312 

B2 SOČP-M5 in območje RMRP Vodice 
10311_512 
(strojni del) 

 

B3 SOČP-M5 in območje RMRP Vodice 
10311_412 
(elektro del) 

 

 

  



Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

C BS1-M5 IN OBMOČJE BS8-M3  

C1 
BS1-M5 in območje BS8-M3 

10311_313 
(gradbeni del) 

 

BS1-M5 in območje BS8-M3 (statika) 
10311_3131 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_313 

C2 BS1-M5 in območje BS8-M3 
10311_513 
(strojni del) 

 

C3 BS1-M5 in območje BS8-M3 
10311_413 
(elektro del) 

 

 

D BS2-M5 IN OBMOČJE BS7-M3  

D1 
BS2-M5 in območje BS7-M3 

10311_314 
(gradbeni del) 

 

BS2-M5 in območje BS7-M3 (statika) 
10311_3141 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_314 

D2 BS2-M5 in območje BS7-M3 
10311_514 
(strojni del) 

 

D3 BS2-M5 in območje BS7-M3 
10311_414 
(elektro del) 

 

 

  



Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

E RP JARŠE  

E1 

SOČP-M5 in območje RP Jarše 
10311_315 

(gradbeni del) 
 

SOČP-M5 in območje RP Jarše (statika) 
10311_3151 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_315 

OČP-R51 in območje RP Jarše 
10311_322 

(gradbeni del) 
 

OČP-R51 in območje RP Jarše (statika) 
10311_3221 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_322 

E2 
SOČP-M5 in območje RP Jarše 

10311_515 
(strojni del) 

 

OČP-R51 in območje RP Jarše 
10311_522 
(strojni del) 

 

E3 
SOČP-M5 in območje RP Jarše 

10311_415 
(elektro del) 

 

OČP-R51 in območje RP Jarše 
10311_422 
(elektro del) 

 

E4 
RP Jarše – NN priključek 

10311_416 
(elektro del) 

 

RP Jarše – TK priključek 
10311_417 
(elektro del) 

 

 

F PRENOSNI PLINOVOD R51:  

F1 

Cevovod R51 
10311_321 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na R51 - železnice 
10311_3241 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na R51 - ceste 
10311_3242 

(gradbeni del) 
 

Optična kanalizacija ob R51 
10311_325 

(gradbeni del) 
 

Plinovod R51 (statika) 
10311_326 

(gradbeni del) 
(gradbeni del) 

Upoštevano v 
10311_321 

F2 

Cevovod R51 
10311_521 
(strojni del) 

 

Posebne točke na R51 - železnice 
10311_5241 
(strojni del) 

 

Posebne točke na R51 - ceste 
10311_5242 
(strojni del) 

 

F3 Cevovod R51 - katodna zaščita 
10311_421 
(elektro del) 

 

 

  



 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

G MRP TE-TOL:  

G1 

Načrt arhitekture MRP TE-TOL 
10311_10 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_331 

SČP-R51 na območju MRP TE-TOL 
10311_323 

(gradbeni del) 
 

SČP-R51 na območju MRP TE-TOL (statika) 
10311_3231 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_322 

MRP TE-TOL 
10311_331 

(gradbeni del) 
 

MRP TE-TOL (statika) 
10311_332 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_331 

G2 
MRP TE-TOL 

10311_53 
(strojni del) 

 

SČP-R51 (na območju MRP TE-TOL) 
10311_523 
(strojni del) 

 

G3 

SČP-R51 na območju MRP TE-TOL 
10311_423 
(elektro del) 

 

MRP TE-TOL - el. del, telemetrija, ozemljitve 
10311_433 
(elektro del) 

 

MRP TE-TOL – katodna zaščita 
10311_434 
(elektro del) 

 

G4 
MRP TE-TOL - NN priključek 

10311_431 
(elektro del) 

 

MRP TE-TOL - TK priključek 
10311_432 
(elektro del) 

 

 

H OSTALO / 

H1 
Vrednost izvedbe del skladno z elaborati, ki ni 
zajeta v sklopih od A do G : Skupaj (E1 do E9) 

/  

H2 

Projektantski nadzor za ves čas gradnje, vključno 
z izdelavo vseh popravkov in dopolnitev 
projektne dokumentacije. Predvideti 0,45% vsote 
vrednosti sklopov od A do G 

/  

H3 Navodila za obratovanje in vzdrževanje /  

H4 Projekt izvedenih del /  

 

A-H 
SKUPNA CENA PRENOSNI PLINOVOD 
M5/R51 – Vodice TE-TOL 

Skupaj:  

 

  



 

REKAPITULACIJA SKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

A PRENOSNI PLINOVOD M5  

A1 

Cevovod M5 
10311_311 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na M5 - ceste 
10311_3161 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na M5 - vodotoki 
10311_3162 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na M5 – nestabilna območja 
10311_3163 

(gradbeni del) 
 

Optična kanalizacija ob M5 
10311_317 

(gradbeni del) 
 

Plinovod M5 (statika) 
10311_318 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_311 

A2 

Cevovod M5 
10311_511 
(strojni del) 

 

Posebne točke na M5 - ceste 
10311_5161 
(strojni del) 

 

Posebne točke na M5 - vodotoki 
10311_5162 
(strojni del) 

 

A3 Cevovod M5 - katodna zaščita 
10311_411 
(elektro del) 

 

 

A1-A3 REKAPITULACIJA SKLOPA Skupaj:  

 

OPOMBA: 
Načini izvedbe prečkanja vodotoka oznake V4 Sava (Črnuče) so: 
 

- PREKOP 
Gradbeni del je zajet v popisu na strani št. 39 – 42. 
Strojni del je zajet v popisu na strani št. 205 – 207. 
 

- VRTANJE »HDD« 
Gradbeni in strojni del sta zajeta v popisu na strani št. 221 – 228. 
 

- MIKROTUNEL 
Gradbeni in strojni del sta zajeta v popisu na strani št. 229 – 243. 

 
Ponudnik izpolni samo izbran način izvedbe prečkanja. 
 

 

  



 

REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

A PRENOSNI PLINOVOD M5  

A1 

Cevovod M5 
10311_311 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na M5 - ceste 
10311_3161 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na M5 - vodotoki 
10311_3162 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na M5 – nestabilna območja 
10311_3163 

(gradbeni del) 
 

Optična kanalizacija ob M5 
10311_317 

(gradbeni del) 
 

Plinovod M5 (statika) 
10311_318 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_311 

 

A1 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - GRADBENI

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

3/11 Načrt gradbenih konstrukcij                          

in drugi gradbeni načrti

Investitor: Plinovodi, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt:

Prenosni plinovod M5 RP Vodice-RP Jarše / 

R51 RP Jarše-MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311_311

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, junij 2009

v1.1

 List: OSNOVA 1
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POPIS DEL - GRADBENI

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

G1. GRADBENA DELA - PLINOVOD

G2. GRADBENA DELA - CESTE

G3. GRADBENA DELA - VODOTOKI

G4. GRADBENA DELA - NESTABILNA OBMOČJA

G5. GRADBENA DELA - KABELSKA KANALIZACIJA

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

  List: REKAPITULACIJA

  Stran: 2
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3/11 OPIS POPISA

UVOD V POPIS
OPOMBA: Uvod v popis velja za vse načrte v sklopu tega projekta!

1 Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi 
objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja 
prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati vse naslednje 
stroške:
- pridobitev začasnih površin za gradnjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, ipd.),

- začasni odvoz, deponiranje in ponovni dovoz izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno 
deponirati ob plinovodnem jarku,

- postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev 
gradbišča,

- sanacija in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov,

- postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne 
operativne sestanke velikosti ca. 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem,

- zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev varnostnega 
načrta.

PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

1 Pred pričetkom gradnje
Pred pričetkom gradnje izvajalec izdela načrt organizacije gradbišča, v katerem opredeli in točno določi 
obseg javnih cest in poti izven delovnega pasu plinovoda, ki se bodo uporabljale za dostop na gradbišče v 
času gradnje. Obseg cest izvajalec uskladi s pristojnimi upravljavci javnih cest in poti ter lokalnimi 
skupnostmi. Izvajalec se za dostop do gradbišča po parcelah in poteh, ki niso javne, dogovori z lastniki 
parcel sam in na lastne stroške.
Izvajalec mora izvesti kvalitativni pregled in izdelati poročilo o stanju javnih cest in poti pred pričetkom 
uporabe le teh. Poročilo mora vsebovati:
- točen prikaz odsekov cest in poti, ki jih bo izvajalec uporabljal, na karti v merilu vsaj 1 : 5.000, s 
potrdilom investitorja

- dokumentacijo o stanju javnih cest in poti (opis, foto ali/in video gradivo oz. v skladu z zahtevami 
upravljavci cest in lokalnimi skupnostmi),

- izvajalec z upravljavci cest in lokalnimi skupnostmi definira izvajanje »monitoringa«, 

- potrjen zapisnik o pregledu, na katerem so prisotni izvajalec, upravljavec cest in predstavniki lokalnih 
skupnosti,

- pisno soglasje upravljavcev in lokalnih skupnosti na poročilo,

- vse stroške v zvezi z organizacijo pregleda in izdelavo poročila nosi izvajalec in jih mora vključiti v 
strošek izvedbe plinovoda.

  List: 311_Uvod
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2 Po končani gradnji
Izvajalec je po končani gradnji dolžan morebitne poškodbe in poslabšanje stanja prometnih površin 
sanirati. Obseg sanacije mora biti usklajen in zapisniško potrjen z upravljavci cest in lokalnimi 
skupnostmi.
Izvajalec mora izdelati poročilo o stanju javnih cest in poti po zaključku uporabe le teh. Poročilo mora 
vsebovati:
- točen prikaz saniranih odsekov cest in poti na karti v merilu vsaj 1 : 5.000,

- dokumentacijo o stanju javnih cest in poti tik pred sanacijo in po opravljeni sanaciji (opis poškodb, opis 
sanacije, foto ali/in video gradivo oz. v skladu z zahtevami upravljavci cest in lokalnimi skupnostmi),

- potrjen zapisnik o kvalitativnem pregledu po končani sanaciji, na katerem so prisotni izvajalec, 
upravljavec cest in predstavniki lokalnih skupnosti,

- pisno soglasje upravljavcev in lokalnih skupnosti na poročilo,

- vse stroške v zvezi z organizacijo pregleda in izdelavo poročila, kakor tudi stroške morebitnih sanacij 
javnih površin, oziroma s uporabo javnih prometnih površin povezanih s stroškov nosi izvajalec in jih 
predvidi v pogodbeni ceni.

OPAZOVANJE OBJEKTOV OB TRASI

1 Pred pričetkom gradnje je izvajalec dolžan naročiti kontrolni pregled nosilnih konstrukcij na stanovanjskih 
in nestanovanjskih objektih. Kontrolni pregled se izvede na objektih, za katere se smatra, da bi lahko bil 
vpliv nanje v času gradnje, ali na zahtevo nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik. Pooblaščena 
organizacija
 - izvede ogled nosilnih konstrukcij pred pričetkom gradnje in po potrebi vgradi kontrolne plombe,

 - v času gradnje redno izvaja opazovanja,

 - po končani gradnji izdela Poročilo o pregledu na nosilnih konstrukcijah.

Poročilo mora vsebovati:
 - opis ničelnega stanja z evidenco objektov, evidenco in stanja razpok na njih,

 - evidenco vgrajenih plomb,

 - začetne, vmesne in končne ugotovitve ter zaključno mnenje.

2 Opazovanje vodnjakov, ki so v vplivnem območju gradnje plinovoda.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 
izgradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa z uporabo črpalk, če 
je potrebno
- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

- delo v nagnjenem terenu

- v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

  List: 311_Uvod
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3/11 POPIS DEL - GRADBENI

G1. GRADBENA DELA - PLINOVOD
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE

I. 1 Geodetska dela na trasi v času gradnje m1 15.225
Postavka zajema: trasa plinovoda z vsemi podzemnimi in 
nadzemnimi objekti ter spremljajočo obstoječo in 
predvideno infrastrukturo
Zakoličba osi plinovoda, lomnih točk, krivin, označitev 
stacionaže(lokacij prehoda različnih debelin sten cevi, tipa 
cevi, izolacij) s postavitvijo količkov in tablic, meje 
delovnega pasu, zavarovanje zakoličbe.
Zakoličba platojev in objektov na platojih, postavitev 
profilov, zavarovanje zakoličbe.
Zakoličba jaškov kabelske kanalizacije, nadzemna 
signalizacija in kontrola skladnosti s sklenjenimi 
služnostnimi pogodbami.
Zakoličba kabelske kanalizacije na območju vrtanj in 
prevzem le-te s strani geodetskega nadzora.
Zakoličba predvidenih komunalnih vodov (elektrika, TK) 
ter objektov in napeljav katodne zaščite.Posnetek vrha plinovodne cevi in kote terena nad njo, 
izolacije cevi (velja za celotno traso, tudi za vodotoke), 
kategorije zemljine, kakršnihkoli izvedenih zaščit 
plinovoda.
Izvajanje neprekinjene geodetske kontrole pri vgradnji 
plinovoda s tehnologijo HDD.
Posnetek varov plinovodne cevi z označitvijo v skladu z 
označbami varov iz varilne knjige. Izvajanje kontrole 
usklajenosti varilne knjige in geodetskega posnetka za 
potrebe izdelave vzdolžnega profila. Izvajalec skladno z 
dinamiko napredovanja del izstavlja parcialna poročila, ki 
jih prevzame in potrdi geodetski nadzor. 
Posnetek jaškov kabelske kanalizacije ter kabelske 
kanalizacije, kjer le-ta poteka izven plinovodnega jarka.

Posnetek obstoječih in prestavljenih komunalnih vodov na 
trasi plinovoda in izvedenih zaščit.
Posnetek kamnitih oblog v vodotokih in jarkih, drenažne 
cevi in jarki.
Izdelava pisanega vzdolžnega profila plinovoda. Izdelava 
geodetskega načrta novega stanja.
Vse aktivnosti za postavitev signalizacije na plinovodu 
(zračne oznake, opozorilne tablice).
Evidentiranje infrastrukture in objektov za potrebe vpisa v 
uradne evidence (elaborat za vpis kataster stavb in 
evidentiranje zemljišča pod stavbo, elaborat za vpis v 
kataster GJI).
Ostala geodetska dela in storitve, ki jih narekujejo tehnični 
pogoji gradnje (npr. pomoč monterjem pri izvedbi 
vertikalnih/horizontalnih krivin ipd.). Nepredvidena 

I. 2 Zakoličenje obstoječih podzemnih komunalnih vodov kos 35
Zakoličenje vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov 
ob prisotnosti upravljavca; (komunalni vodi, ki so prikazani 
na načrtih služijo samo kot orientacija npr.: elektrika, 
vodovod, TK, kabelska televizija, plinovod itd. )

  List: 311_Plinovod
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 3 Detektorska zakoličba obstoječega plinovoda m1 8.465
Detektorska zakoličba obstoječega plinovoda s postavitvijo 
lesenih količkov predvidoma na vsakih 10 m v osi 
plinovoda z napisom globine temena cevi in oznake 
plinovoda. Os plinovoda se označi s signalno vrvico 
(vrvica z barvnimi zastavicami na stebričkih višine 1 m).
Geodetski tehnični posnetek detektorske zakoličbe 
obstoječega prenosnega plinovoda in primerjava s podatki 
iz baze GIS naročnika (operater prenosnega sistema).
Delavca z instrumentom (detektorjem) da na razpolago 
brezplačno naročnik. Izvajalec na svoje stroške zaščiti in 
vzdržuje zakoličbo plinovoda celoten čas gradnje.

I. 4 Kontrola globine obstoječega plinovoda kos 2
Kontrola globine obstoječega plinovoda s sondažnimi 
ročnimi odkopi predvidoma globine 1,60 m1. Kontrolo je 
potrebno izvesti predvidoma na vseh krivinah, na križanjih 
in na mestih po zahtevi nadzornika. 
Vsa izvedba po navodilih in pod kontrolo nadzornika.

SKUPAJ:

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
Opomba:
Gradbeni izvajalec se mora že v fazi pogajanja dogovoriti 
z montažerjem plinovoda:
- o kvaliteti transportnih poti po delovnem pasu, ki jih 
mora pripraviti gradbeni izvajalec
- o odsekih, kjer bo zožen delovni pas oziroma kjer bo 
montažer čelno polagal cevi ali varil cevi v jarku
- v popisu ni zajeta priprava delovnega pasu na območju 
gradbenih jam za vrtanja. Zajeto v strojnem delu.

II. 1 Priprava delovnega pasu v območju gozdov m1 1.643
Priprava delovnega pasu v območju gozdov in površin 
poraslih z grmovjem z odstranitvijo dreves, grmovja in 
štorov ter morebitnega širokega izkopa s prečno in 
vzdolžno izravnavo in planiranjem terena, vključno z vsemi 
potrebnimi zacevitvami jarkov za prehod gradbene 
mehanizacije, ki niso zajeti v postavki "prečkanje 
vodotokov".
Rodovitno zemljo ločiti od ostalega izkopa za ponovno 
uporabo in vzpostavitev zemeljskih mas v prvotno stanje 
po končanju montažerskih del, če nadzornik ne odloči 
drugače itd.
Uporaben les je potrebno razrezati in zložiti ob delovnem 
pasu; neuporaben les, vejevje, grmovje in štore je 
potrebno odstraniti z delovnega pasu in odpeljati na stalno 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.
Odkazilo dreves pred posekom izvede pristojni revirni 
gozdar!
Obračun po m1 trase.
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II. 2 Priprava delovnega pasu po obdelovalnih površinah in 
območju vrtičkov

m1 9.874

Priprava delovnega pasu po obdelovalnih površinah za 
prehod mehanizacije (travnikih, poljih, pašnikih in drugih 
neobdelanih površinah) s čiščenjem nizkega rastlinstva, 
posekom in spravilom posameznih dreves, kot je to 
opisano v postavki II.1; planiranje terena, morebiten izkop 
s prečno izravnavo, vključno z vsemi potrebnimi 
zacevitvami jarkov za prehod gradbene mehanizacije, ki 
niso zajeti v postavki "prečkanje vodotokov".
Obračun po m1 trase.

II. 3 Priprava delovnega pasu na neobdelovalnih površinah m1 1.736

Priprava delovnega pasu na območjih neobdelovalnih 
površin za prehod mehanizacije s čiščenjem nizkega 
rastlinstva, posekom in spravilom posameznih dreves, kot 
je to opisano v postavki II.1, planiranjem terena, 
morebitnim izkopom s prečno izravnavo, vključno z vsemi 
potrebnimi zacevitvami jarkov za prehod gradbene 
mehanizacije, ki niso zajeti v postavki "prečkanje 
vodotokov".
Čiščenje trase: obračun po m1 trase.

II. 4 Priprava delovnega pasu na urbanih površinah 
(naselje Savski breg)

m1 150

Priprava delovnega pasu na območju urbanih površin za 
prehod mehanizacije s planiranjem terena, morebitnim 
izkopom s prečno izravnavo, vključno z vsemi potrebnimi 
zacevitvami jarkov za prehod gradbene mehanizacije, ki 
niso zajeti v postavki "prečkanje vodotokov".
Čiščenje trase: obračun po m1 trase.

II. 5 Priprava delovnega pasu na območju nasipov m1 698
Priprava delovnega pasu po območjih nasipov za prehod 
mehanizacije s čiščenjem nizkega rastlinstva, posekom in 
spravilom posameznih dreves, kot je to opisano v postavki 
II.1, planiranjem terena, morebitnim izkopom s prečno 
izravnavo, vključno z vsemi potrebnimi zacevitvami jarkov 
za prehod gradbene mehanizacije, ki niso zajeti v postavki 
"prečkanje vodotokov".
Obračun po m1 trase.

II. 6 Rušenje vrtičkarskih lop kos 17
Kompletna izvedba rušenja vrtičkarskih lop, odstranitev 
temeljev in prečna izravnava.

II. 7 Ravnanje z gradbenimi odpadki m3 140
Odstranitev gradbenih odpadkov, v širini območja 
delovnega pasu, do kote raščenega terena na območjih, 
kjer so nasuti gradbeni odpadki, odstranitev gradbenih 
odpadkov na območju vrtičkov in vrtičkarskih lop (vsi 
sestavni deli lope, robniki, ograje ter ostali elementi 
zunanje ureditve) odvoz in deponiranje odpadkov skladno 
z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. 
Lokacijo potrdi gradbeni nadzor z vpisom v gradbeni 
dnevnik. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, 
ki izhaja iz evidenčnih listov.
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II. 8 Ravnanje s komunalnimi odpadki m3 80
Odstranitev komunalnih odpadkov, ki se mestoma 
pojavljajo vzdolž trase, v širini območja delovnega pasu, 

II. 9 Začasna odstranitev nasipa m3 680
Začasna odstranitev dela nasipa in humusa z odvozom na 
ločeno začasno deponijo, ki jo priskrbi izvajalec, ter 
prečna izravnava z okoliškim terenom. Vzpostavitev 
prvotnega stanja (ponovni dovoz izkopanega materiala, z 
utrditvijo, humusiranjem in zatravitvijo) po zasipanju jarka 
na p.š. 492/1 in 492/10, k.o. 1748 Skaručna.
Količina se obračuna v utrjenem stanju.

II. 10 Trajna odstranitev nasipa m3 1.916
Odstranitev dela nasipa v območju delovnega pasu ter 
prečna izravnava z okoliškim terenom. Humusiranje in 
zatravitev po zasipanju jarka na p.š. 485/1, k.o. 1748 
Skaručna.
Količina se obračuna v utrjenem stanju. 
Odvoz in deponiranje odpadkov skladno z zakonodajo, ki 
ureja ravnanje z odpadki. 
Lokacijo potrdi gradbeni nadzor z vpisom v gradbeni 
dnevnik. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, 
ki izhaja iz evidenčnih listov.

II. 11 Priprava delovnega pasu v močvirnem terenu in 
območju gozdnih površin

m2 960

Priprava delovnega pasu v močvirnem terenu: izdelava 
transportne poti in delovne površine v širini 6m npr. v 
sledeči sestavi: a) geomreža na travni ruši z gramoznim 
nasutjem 30cm ter odstranitev po končanju gradnje ali b) 
polaganje lesenih oblic ter njihova odstranitev po končanju 
gradnje ter kompletna ureditev delovne poti za dostop na 
prej omenjeno območje (samo v območju delovnega 
pasu). 
Odobri in potrdi nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik. 
Obračun po dolžini transportne in delovne poti.

SKUPAJ:
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III. IZKOP IN ZASIP JARKA

III. 1 Površinski izkop rodovitne zemlje m1 12.891
Površinski izkop rodovitne zemlje v širini približno 14,0 m 
predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do roba 
delovnega pasu. Večja debelina humusa se odstrani po 
naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.

III. 2 Izkop jarka za cevovod z odmetom na stran
Izkop jarka za cevovod z odmetom na stran v globini in 
širini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in 
odstraniti kamenje, večja zrna gramoza in druge 
predmete, ki bi lahko poškodovali izolacijo cevi. 
Obodne strani jarka pod prometnimi površinami (občinske 
ceste) morajo biti vertikalne. Če zemljina tega ne dopušča, 
je potrebno jarek razpirati. Vsa dela za vzdrževanje jarka 
do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno 
vkalkulirati v ceno izkopa.
Izkop izvajati strojno ali ročno. Stroške zaradi prečnega ali 
podolžnega nagiba terena je potrebno vkalkulirati v ceno 
izkopa.
V količini za izkope so zajete tudi razširitve in poglobitve 
jarka na mestih varjenja cevi kakor tudi vse ostale 
potrebne razširitve in poglobitve na trasi plinovoda. V 
količini za izkope niso zajete izdelave gradbenih jam za 
potrebe vrtanja! Zemeljska dela se obračunavajo v 
raščenem oziroma utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg. m3 4.999

Izkop v II. ktg. m3 2.930

Izkop v III. ktg. m3 44.124

Izkop v IV. ktg. m3 2.174

Izkop v V. ktg. m3 834

III. 3 Ročni odkop komunalnih vodov m3 30
Ročni odkop komunalnih vodov v zemljišču III. ktg. 
Globine do 2,00 m1 z odmetom izkopanega materiala  na 
rob izkopa. Pri odkopu je potrebno paziti da ne bi prišlo do 
poškodb komunalnih vodov. Obvezna je prisotnost 
upravljavca komunalnega voda.
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III. 4 Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm m3 9.707
Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm za 
posteljico in obsip cevi.
Peščeni obsip je potrebno izdelati na odsekih, kjer cev ni 
tovarniško obbetonirana, pod vsemi prometnimi 
površinami in na odsekih, kjer zahteva projekt zaradi 
geomehanskih razmer.
Količina je ocenjena.

OPOMBA: peščena posteljica v deb. 0,10 m1 iz peska 
granulacije 0-4 mm se izdela v celotni širini jarka na 
celotni trasi plinovoda; 
Na odsekih, kjer je tovarniško obbetonirana cev, peščeni 
obsip ni potreben, razen pod prometnimi površinami. 

III. 5.1 Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 8 mm m3 1
Enako kot pozicija III.5, le rečni pesek z zaobljenimi zrni 
granulacije 0 - 8 mm 

III. 5 Zasip jarka z izkopanim materialom m3 55.031
Zasip jarka z izkopanim materialom takoj po položitvi 
cevovoda v prisotnosti nadzornika.  
Zasip je potrebno izvajati pazljivo, da ne bi prišlo do 
poškodb izolacije ali cevi.
Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
Odvečni material se razplanira v območju delovnega pasu.

III. 6 Ročni zasip komunalnih vodov m3 30
Enako kot prejšnja postavka, le ročni zasip jarkov z 
izkopanim materialom na mestih križanj z obstoječimi 
komunalnimi vodi. 
Pri zasipanju je potrebno paziti, da ne pride do poškodb 
komunalnih vodov. Pred pričetkom zasipa mora 
upravljavec pregledati pravilnost izvedbe z vpisom v 
gradbeni dnevnik. Količina je ocenjena.

III. 7 Ravnanje z viški izkopa m3 9.707
POSTAVKA SE BRIŠE
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z 
zakonodajo, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki. 
Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja 
iz evidenčnih listov.

III. 8 Izvedba glinenih nabojev m3 35
Izvedba glinenih nabojev ki preprečujejo oziroma izničijo 
možnost izsušitve mokrišča, vključno z dobavo materiala.
Obračun po dejanski izmeri.

III. 9 Zavarovanje z zagatnicami m1 215
Komplet zavarovanje z zagatnicami dolžine predvidoma 
6m obojestransko na zamočvirjenih površinah za 
zagotovitev varnega dela v plinovodnem jarku. Dobava, 
montaža in odstranitev zagatnic po zasipanju jarka.
Izvedba po naročilu geomehanskega nadzora. Količina je 
podana za dolžino jarka. Količina je ocenjena!
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III. 10 Izdelava drenaže m1 100
Komplet izdelava drenaže: drenažna
cev fi 125 mm, izdelava posteljice debeline 10 cm z 
drenažnim peskom 4/8, obsip cevi z drenažnim peskom 
4/8 (ca. 0,2m3/m1) v celotni širini jarka in 20 cm nad 
cevjo, ovitje z geotekstilom ca. 2m2/m, preklop najmanj 
30 cm, vključno z dobavo vseh materialov, izkopom in 
zasipom.

III. 11 Drenažni izpust kos 10
Komplet izvedba drenažnega izpusta (izlivna cev z žabjim 
poklopcem) iz PVC cevi 125
mm z dobavo, priključki in spojnim materialom. Kamnita 
obloga iz kamnov premera 20 - 30 cm, predvidoma 2 
m2/kos. Stiki so zapolnjeni z rodovitno zemljo in posejani 
s travo.

III. 12 Opozorilni trak z napisom "Pozor plinovod"
OPOMBA: Dobava in vgradnja opozorilnega traku je 
upoštevana v sklopu popisa za strojni del, načrt št. 
10311_511.

III. 13 Signalna vrvica m1 30.450
Dobava in vgradnja signalne vrvice za označitev 
gradbišča. Količina je ocenjena!

SKUPAJ:

IV. ZAŠČITE

IV. 1 Križanje  podzemnih  cevovodov kos 11
Križanje podzemnih  cevovodov  (kanalizacija, elektrika, 
TK itd.) na opisani način oziroma po dogovoru z 
upravljavcem cevovoda:
- cevovod naj bo spodkopan na čim krajšem odseku (do 
1,5m)
-jarek je potrebno zasuti z nosilnim gramoznim 
materialom z nabijanjem v slojih po 10 cm, s podbijanjem 
cevovoda. Posedki morajo biti preprečeni stoodstotno.
Opisan način zaščite se izvede, kjer plinovod poteka pod 
obstoječim cevovodom.

IV. 2 Zaščita  podzemnih  cevovodov m1 66
Zaščita obstoječih podzemnih cevovodov (kanalizacija, 
elektrika, TK itd) z zaščitno PVC cevjo, premer zaščitne 
cevi odvisen od premera obstoječega voda (oz. po 
naročilu nadzornika ali upravljavca voda) na dolžini  3m 
od osi plinovoda, z dobavo cevi. Izvedba po naročilu 
nadzornika. Obračun po dolžini cevi.
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IV. 3 Zaščita že zgrajenega plinovoda m1 100
Zaščita že zgrajenega plinovoda na mestih križanja s 
transportno potjo in na morebitnih drugih mestih po 
naročilu nadzornika ter odstranitev po končani gradnji.
Zaščita v sestavi: izravnava terena, nasip peska v deb. 10 
cm (ca.0,35 m3/m), jekleni plohi deb. 30mm (3,00x1,00m) 
ali ekvivalentni AB plohi in povozno gramozno nasutje 
min. deb. 0,30 m1 (1,5 m3/m).
Izvedba po naročilu nadzora. Obračun po dolžini 
zaščitenega plinovoda z vpisom v gradbeni dnevnik.

IV. 4 Obtežitev plinovodne cevi kos 1.464
Obtežitev plinovodne cevi z betonskimi utežmi (jahači) na 
poplavnih področjih, področjih visoke podtalnice ali 
močvirnatih območjih na razdalji a=4m, vključno z 
mehansko zaščito pod jahači.

IV. 5 Stabilizacija zemljine v zasutem jarku s sidrnimi 
vrečami 

t 16

Stabilizacija zemljine v zasutem jarku s sidrnimi vrečami 
(plastičnimi, tkanimi) napolnjenimi s peskom granulacije 0-
8 mm. Okrog cevi se položijo vreče v vzdolžni smeri. Na 
mestu sidranja se jarek razširi za 15 cm obojestransko. 
Masa napolnjenih vreč je približno 50 kg. Obračun po 
masi vgrajene suhe mešanice.

IV. 6 Izvedba križanja plin-plin z vrečami m3 1
Izvedba križanja plin-plin z vrečami 0,2x0,4x0,8m 
(plastičnimi, tkanimi), napolnjenimi s suho cementno 
mešanico. Vreče se položijo vzdolž novega plinovoda na 
mestu križanja za zagotavljanje razdalje med obema 
plinovodoma. Vreče se položijo vzdolžno.
Opcija: Vreče se lahko napolnijo samo s peskom.

IV. 7 Obbetoniranje kanalizacijskih cevi m3 5
Komplet obbetoniranje kanalizacijskih cevi z dobavo in 
vgradnjo zemeljsko vlažnega betona C 12/15, vključno z 
varovanjem in podpornimi ukrepi.
Izvedba po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik. Količina je ocenjena! Obračun po prostornini 
vgrajenega betona.

SKUPAJ:
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V. PREČKANJA JARKOV

PREČKANJE JARKOV
V. 1 Prečkanje drugih manjših vodnih jarkov

Zavarovanje drugih manjših vodnih jarkov, ki v projektu 
niso obdelani kot križanja z vodotoki s strojno zloženo 
kamnito oblogo do vrha brežine jarka z lomljencem 20-30 
cm, v skupni dolžini zavarovanja 4 m. Priprava podlage z 
izkopom, peščenim slojem 15 cm iz peska 0-16 mm, 
vgradnjo kamnov, zastičenjem s peskom 0-16 mm.

Izdelati po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik. Obračun po kosu prečkanja.

jarek 1 m2 17
jerek 2 m2 3
jarek 3 m2 5
jarek 4 m2 5
jarek 5 m2 6

SKUPAJ:

VI. GRADBENA DELA, KI IZHAJAJO IZ 
LASTNIŠKIH ZAHTEV

VII. 1 Odstranitev ograje brez ponovne postavitve, parc. št. 
121/2, k.o. Skaručna, Pustovrh Anton, Pustovrh 
Marija, Skaručna 30, 1217 Vodice Ljubljana

m1 15

Trajna odstranitev obstoječih vrtnih ograj, plotov, 
električnih pastirjev in podobno z odvozom na urejeno 
deponijo v območju delovnega pasu brez vzpostavitve v 
prvotno stanje.
Obračun po m1.

VII. 2 Ponovna postavitev odstranjenih mejnikov, parc. št. 
1698 in 1699, k.o. Ježica, Mrzel Aleš, Mrzel Ljubič 
Marija, Tesovnikova ulica 61, 1000 Ljubljana, Mrzel 
Marjeta, Ježica 40, 1000 Ljubljana

kpl 1

Evidentiranje mejnikov znotraj delovnega pasu in izvedba 
zavarovanja za ponovno vzpostavitev mejnikov, vključno z 
odstranitvijo, začasnim deponiranjem in ponovno 
vzpostavitvijo mejnikov.

VII. 3 Ponovna postavitev odstranjenih mejnikov, parc. št. 
1617/1, 2182, k.o. Ježica, Sever Marijan, Avšičeva 
cesta 24, 1000 Ljubljana

kpl 1

Evidentiranje mejnikov znotraj delovnega pasu in izvedba 
zavarovanja za ponovno vzpostavitev mejnikov, vključno z 
odstranitvijo, začasnim deponiranjem in ponovno 
vzpostavitvijo mejnikov.
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VII. 4 Izvedba parcelacije zemljišča, parc. št. 343, k.o. 
Gameljne, Bergant Darinka, Spodnje Gameljne 110, 
1211 Ljubljana, Mrak Alojzija, Stanežiče 63/b, 1210 
Ljubljana

kpl 1

Izvedba in vodenje postopka parcelacije zemljišča, parc. 
št. 343, k.o. Gameljne. Vodenje postopka vključuje 
naročilo zadnjih podakov DKN, predizmero, razpošiljanje 
vabil za mejno obravnavo, mejno obravnavo in izdelavo 
elaborata. Predvidoma 6 točk.

VII. 5 Ponovna postavitev odstranjenih mejnikov, parc. št. 
367, 388/2, k.o. Vižmarje, Kregar Vincencij, Celovška 
cesta 450, 1210 Ljubljana-Šentvid

kpl 1

Evidentiranje mejnikov znotraj delovnega pasu in izvedba 
zavarovanja za ponovno vzpostavitev mejnikov, vključno z 
odstranitvijo, začasnim deponiranjem in ponovno 
vzpostavitvijo mejnikov.

VII. 6 Vgradnja zaščitnih AB plošč, parc. št. 343, k.o. 
Gameljne, Bergant Darinka, Spodnje Gameljne 110, 
1211 Ljubljana, Mrak Alojzija, Stanežiče 63/b, 1210 
Ljubljana

m1 5

Kompletna izdelava zaščite novega plinovoda z 
armiranobetonskimi ploščami velikosti 1,60x0,80x0,15m iz 
betona C25/30 in armaturo ca. 110kg/m3. Plošče so 
položene v vzdolžni smeri.
Obračun po dolžini zaščitenega plinovoda.

SKUPAJ:

VII. UREDITEV DELOVNEGA PASU 
(GRADBIŠČA)
Območje gradbišča in delovnega pasu plinovoda mora 
izvajalec po končanju montažerskih del v celoti sanirati in 
kultivirati z upoštevanjem navodil nadzornika. Po končani 
gradnji je treba relief terena vzpostaviti v prvotno stanje 
(zasipanje jam, odstranitev kupov jalovine itd.)

VII. 1 Humusiranje s transportom humusa m1 12.923
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

VII. 2 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m1 8.059
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
na travnikih, gozdu, sadovnjakih, območju vrtičkov in 
Savskem bregu, z dobavo semena, zakrivanjem semena s 
predhodnim strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z 
odvozom na deponijo. Velja za celotno širino delovnega 
pasu. Izmera po dolžini očiščene trase v celotni širini 
delovnega pasu.
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VII. 3 Fino planiranje rodovitne zemlje m1 4.832
Fino planiranje rodovitne zemlje na njivskih površinah, s 
predhodnim strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z 
odvozom na deponijo. Velja za celotno širino delovnega 
pasu. Izmera po dolžini očiščene trase v celotni širini 
delovnega pasu.

VII. 4 Rahljanje tal na obdelovalnih površinah m1 4.832
Rahljanje tal na obdelovalnih površinah (njive), ki so bile 
zbite ob izgradnji plinovoda z ustrezno napravo (kultivator, 
plug). Globino in način rahljanja predlaga izvajalec, potrdi 
pa predstavnik naročnika. Obračun po celotni širini 
delovnega pasu. Količina je ocenjena. 

VII. 5 Intenzivna zatravitev z biotorkretom m2 1.600
Intenzivna zatravitev z biotorkretom za zaščito pred 
izpiranjem ali zaščita z drugim primernim načinom po 
odobritvi nadzornika. Izvedba po naročilu nadzornika z 
vpisom v gradbeni dnevnik.  Obračun po m2.

VII. 6 Kemično izboljšanje plodne zemlje m1 8.059
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2, na travnikih, gozdu, sadovnjakih, 
območju vrtičkov in Savskem bregu po celotni širini 
delovnega pasu. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

VII. 7 Dobava in polaganje geotekstila m2 1.500
Dobava in polaganje geotekstila za zaščito rodovitne 
zemlje pod začasno deponiranim izkopanim materialom 
vzdolž plinovodnega jarka. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba po 
naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

VII. 8 Začasna odstranitev obstoječih ograj m1 242
Začasna odstranitev obstoječih vrtnih ograj, plotov, 
električnih pastirjev in podobno z odvozom na urejeno 
deponijo v območju delovnega pasu in izdelava enake 
nove ograje po končanju del - vzpostavitev v prvotno 
stanje.
Obračun po m1.

VII. 9 Dobava in posaditev sadnega drevja kos 4
Dobava in posaditev sadnega drevja (enake vrste kot so 
obstoječe - drevesa, grmovnice ipd.) v območju delovnega 
pasu, a ne bliže kot 5m od osi plinovoda!
Obračun po kosu.
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VII. 10 Zasaditev gozdnega roba m1 1.767
Zasaditev gozdnega roba ob delovnem pasu z domačimi 
drevesnimi in grmovnimi vrstami po navodilu nadzornika. 
Predvidoma ena sadika na 2 m1.  Obračun po dolžini 
zasajenega gozdnega roba. Upoštevana eno ali dvo 
stranska zasaditev.
Pred izvedbo je obvezna uskladitev in potrditev 
Zavoda za gozdove!

VII. 11 Zaščita rodovitne zemlje proti površinski eroziji m1 160
Zaščita rodovitne zemlje proti površinski eroziji v širini 
humusiranja: kompletna izvedba popletov iz šibja višine 
ca. 30 cm in ustreznimi lesenimi koli. Popleti so poševno 
glede na strmino za odvod meteorne vode izven 
delovnega pasu. 
Obračun po m1 trase

SKUPAJ:

VIII. RAZNA DELA 

Uradna vzpostavitev mejnikov kos 38
VIII. 1 Evidentiranje mejnikov znotraj delovnega pasu in izvedba 

zavarovanja za ponovno vzpostavitev mejnikov, vključno z 
odstranitvijo, začasnim deponiranjem in ponovno 
vzpostavitvijo mejnikov. Količina je ocenjena glede na 
znano število ZK točk.

VIII. 2 Postavitev stebrička OT kpl 43

Komplet postavitev stebrička OT, vključno z izkopom in 
zasipom, dobavo in vgradnjo betona C16/20 za temelj ter 
dobavo in vgradnjo vroče cinkanega stebrička 2,5" dolžine 
270cm. Izdelati po detajlu.
Dobava in montaža tablice s pritrdilnim materialom je 
zajeta v popisu načrta strojnih inštalacij in strojne opreme.

VIII. 3 Postavitev stebrička ZM kpl 19

Komplet postavitev stebrička ZM, vključno z izkopom in 
zasipom, dobavo in vgradnjo betona C16/20 za temelj ter 
dobavo in vgradnjo vroče cinkanega stebrička 3" dolžine 
270cm. Izdelati po detajlu.
Dobava in montaža markerja s pritrdilnim materialom je 
zajeta v popisu načrta strojnih inštalacij in strojne opreme.

VIII. 4 Začasna odstranitev OT kpl 3

Komplet začasna odstranitev obstoječe opozorilne tablice, 
vključno s stebričkom, začasno deponiranje in ponovna 
postavitev, z vsemi potrebnimi deli. Izvedba po naročilu 
nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.
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VIII. 5 Začasna odstranitev ZM kpl 9

Komplet začasna odstranitev obstoječega zračnega 
markerja, vključno s stebričkom, začasno deponiranje in 
ponovna postavitev, z vsemi potrebnimi deli. Izvedba po 
naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

VIII. 6 Naravovarstveni nadzor ura 50

Angažiranje in stroški naravovarstvenega nadzora, Zavod 
Republike Slovenije za varstvo narave, območna enota 
Ljubljana.  Velja za celotno območje trase.

VIII. 7 Kulturnovarstveni nadzor ura 50

Angažiranje in stroški kulturnovarstvenega nadzora, Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota 
Ljubljana.  Velja za celotno območje trase.

VIII. 8 Arheološki nadzor ura 50

Angažiranje in stroški areološkega nadzora.  Velja za 
celotno območje trase.

SKUPAJ:

IX. PROMETNE POTI ZNOTRAJ DELOVNEGA PASU 

IX. 1 Obnova OC1 m2 60
Komplet obnova vozišča in bankin v celotni širini 
delovnega pasu. Obnova zajema rezanje, odstranitev in 
deponiranje asfalta, odstranitev in deponiranje tampona, 
dobavo in vgradnjo novega tampona v vozišče in bankine, 
s planiranjem, utrjevanjem po plasteh do ustrezne zbitosti, 
asfaltiranje v debelini predvidoma 6+4cm, dobavo in 
vgrajevanje peščenega posipa na bankinah. Izvedba po 
naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.

IX. 2 Obnova OC2 m2 94
Komplet obnova vozišča in bankin v celotni širini 
delovnega pasu. Obnova zajema rezanje, odstranitev in 
deponiranje asfalta, odstranitev in deponiranje tampona, 
dobavo in vgradnjo novega tampona v vozišče in bankine, 
s planiranjem, utrjevanjem po plasteh do ustrezne zbitosti, 
asfaltiranje v debelini predvidoma 6+4cm, dobavo in 
vgrajevanje peščenega posipa na bankinah. Izvedba po 
naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.

IX. 3 Obnova OC4 m2 92
Komplet obnova vozišča in bankin v celotni širini 
delovnega pasu. Obnova zajema rezanje, odstranitev in 
deponiranje asfalta, odstranitev in deponiranje tampona, 
dobavo in vgradnjo novega tampona v vozišče in bankine, 
s planiranjem, utrjevanjem po plasteh do ustrezne zbitosti, 
asfaltiranje v debelini predvidoma 6+4cm, dobavo in 
vgrajevanje peščenega posipa na bankinah. Izvedba po 
naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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IX. 4 Obnova OC5 m2 17
Komplet obnova vozišča in bankin v celotni širini 
delovnega pasu. Obnova zajema rezanje, odstranitev in 
deponiranje asfalta, odstranitev in deponiranje tampona, 
dobavo in vgradnjo novega tampona v vozišče in bankine, 
s planiranjem, utrjevanjem po plasteh do ustrezne zbitosti, 
asfaltiranje v debelini predvidoma 6+4cm, dobavo in 
vgrajevanje peščenega posipa na bankinah. Izvedba po 
naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.

IX. 5 Obnova OC6 m2 49
Komplet obnova vozišča in bankin v celotni širini 
delovnega pasu. Obnova zajema rezanje, odstranitev in 
deponiranje asfalta, odstranitev in deponiranje tampona, 
dobavo in vgradnjo novega tampona v vozišče in bankine, 
s planiranjem, utrjevanjem po plasteh do ustrezne zbitosti, 
asfaltiranje v debelini predvidoma 6+4cm, dobavo in 
vgrajevanje peščenega posipa na bankinah. Izvedba po 
naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.

IX. 6 Obnova OC9 m2 69
Komplet obnova vozišča in bankin v celotni širini 
delovnega pasu. Obnova zajema rezanje, odstranitev in 
deponiranje asfalta, odstranitev in deponiranje tampona, 
dobavo in vgradnjo novega tampona v vozišče in bankine, 
s planiranjem, utrjevanjem po plasteh do ustrezne zbitosti, 
asfaltiranje v debelini predvidoma 6+4cm, dobavo in 
vgrajevanje peščenega posipa na bankinah. Izvedba po 
naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.

SKUPAJ:

X. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

X. 1 Upoštevano v uvodu v predračun

SKUPAJ:

XI. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

XI. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

XI. 2 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

XI. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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DELNA REKAPITULACIJA - G1.GRADBENA DELA - PLINOVOD

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU

III. IZKOP IN ZASIP JARKA

IV. ZAŠČITE

V. PREČKANJA JARKOV

VI. GRADBENA DELA, KI IZHAJAJO IZ LASTNIŠKIH ZAHTEV

VII. UREDITEV DELOVNEGA PASU (GRADBIŠČA)

VIII. RAZNA DELA 

IX. PROMETNE POTI ZNOTRAJ DELOVNEGA PASU 

X. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

XI. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

SKUPAJ:
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3/161 OPIS POPISA

UVOD V POPIS

Za uvod v popis glej načrt št. 10311_311!
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3/161 POPIS DEL - GRADBENI

G2. GRADBENA DELA - CESTE
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE
Opomba:
Vsa geodetska dela na trasi v času gradnje so upoštevana 
v sklopu plinovoda, načrt št. 10311_311.

SKUPAJ:

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
Opomba:
Priprava delovnega pasu je upoštevana v sklopu priprave 
delovnega pasu plinovoda, mapa 10311_311 in v sklopu 
priprave gradbenih jam za vrtanja pod cestami, načrt št. 
10311_5161.

SKUPAJ:

III. PREKOPI CEST 

III. 1 Zapora cest v času prekopa kos 22
Zapora ceste OC3, OC7, OC8, OC11, OC12, OC13 in 14, 
OC15, OC16, OC17, OC18, OC19, OC21, OC22, OC23, 
OC24, OC25, OC26, OC27, OC28, OC29, OC30 in OC31, 
OC35 v času prekopa, pridobitev potrebnih soglasij, 
varnostni ukrepi ob prekopu, stroški vse potrebne 
prometne signalizacije, elaborati začasne prometne 
ureditve. 
Stroške za morebitne zapore ostalih cest na trasi 
plinovoda mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni 
ceni. Količina je ocenjena.

III. 2 Rezanje in rušenje asfalta m2 8
Rezanje in rušenje asfalta  z odvozom na stalno urejeno 
deponijo skladno z veljavno zakonodajo na področju 
ravnanja z odpadki.

III. 3 Izkop jarka m3 768

Izkop jarka v povoznih površinah (asfaltirane ceste, 
makadamske ceste, gozdne poti, kolovozi), predvidoma v 
zemljini IV. kat., za cevovod z odmetom na stran v globini 
in širini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in 
odstraniti kamenje, večja zrna gramoza in druge 
predmete, ki bi lahko poškodovali izolacijo cevi.

Obodne strani jarka pod prometnimi površinami morajo 
biti vertikalne, po potrebi se jih zaščiti s cementnim 
obrizgom. Če zemljina ne dopušča, je potrebno jarek 
razpirati. Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve 
cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati 
v ceno izkopa. V količini za izkope je zajeto tudi 
stopničenje na asfaltiranih površinah.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.
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III. 4 Dobava in nasipanje peska 0/4 m3 141

Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm za 
posteljico in obsip cevi. Pesek mora biti brez ostrih robov, 
ki bi lahko poškodovali izolacijo. 
Peščeni obsip je potrebno izdelati pod vsemi prometnimi 
površinami (asfaltirane ceste, makadamske ceste, gozdne 
poti, kolovozi).
Količina je ocenjena.

III. 4.1 Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 8 mm m3 1

Enako kot pozicija III.5, le rečni pesek z zaobljenimi zrni 
granulacije 0 - 8 mm 

III. 5 Zasip jarka s prebranim izkopanim materialom m3 389

Zasip jarka z izkopanim materialom takoj po položitvi 
cevovoda v prisotnosti nadzornika.  
Zasip je potrebno izvajati pazljivo, da ne bi prišlo do 
poškodb izolacije ali cevi.
Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
Odvečni material se razplanira v območju delovnega pasu.

III. 6 Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja m3 240
Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja deb. 50 cm pod 
asfaltom in v bankinah, z utrjevanjem v plasteh. V 
količinah je upoštevano stopničenje pod asfaltiranimi 
površinami in bankinah. M2 zgoraj =100 Mpa/m2. 
Obračun po m3.

III. 7 Dobava in vgrajevanje betonskega sloja m3 2
Dobava in vgradnja betona C 16/20 (MB 20) v dveh slojih 
(20+10 cm), ki se ju loči s strešno lepenko, z 
vzdrževanjem do končne ureditve, ter kasnejšim rušenjem 
in odvozom na deponijo. Izdelati le po naročilu nadzornika.

III. 8 Obnova asfaltnega vozišča m2 8
Obnova asfaltnega cestišča enake kakovosti kot je 
obstoječe. Priprava podlage s planiranjem in utrjevanjem 
do točnosti +-1cm. Predvidena skupna deb. asfalta je 10 
cm (6+4 cm).
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III. 9 Obnova peščenega posipa na bankinah m2 1

Obnova peščenega posipa na bankinah vključno z dobavo 
in vgradnjo materiala, v debelini 5cm, enake kakovosti kot 
je obstoječe. V skupni količini je upoštevanje stopničenje 
bankine.

III. 10 Obnova makadamskega vozišča m2 240
Obnova makadamskega vozišča, ki mora biti enake 
kakovosti kot pred prekopom - utrjen tampon deb. 50 cm 
in 5 cm finega uvaljanega peska. 

III. 11 Obnova poljske in gozdne poti m2 0

Obnova poljske in gozdne poti enake kakovosti kot pred 
prekopom - utrjen tampon deb. 20 cm.  Količine so 
upoštevane v postavki Dobava in vgrajevanje 
tamponskega sloja.

III. 12 Kompletna izdelava zaščite plinovoda z AB ploščami m1 199

Kompletna izdelava zaščite novega plinovoda z 
armiranobetonskimi ploščami velikosti 1,60x0,80x0,15m iz 
betona C25/30 in armaturo ca. 110kg/m3. Zaščita se 
izvede na OC25-p.š. 2281, k.o. 1735 Stožice, OC28-p.š. 
2279/1, k.o. 1735 Stožice, OC29-OC31-p.š. 2278.

SKUPAJ:

IV. VRTANJA CEST

IV. 1 Vrtanje pod občinskimi cestami
Opomba;
Vrtanja pod občinskimi cestami, vključno z izdelavo 
vstopne in izstopne gradbene jame - obdelano v načrtu št. 
10311_5161.

IV. 2. Vrtanje pod državnimi cestami
Opomba:
Vrtanja pod državnimi cestami, vključno z izdelavo 
vstopne in izstopne gradbene jame - obdelano v načrtu št. 
10311_5161.

SKUPAJ:

V. UREDITEV DELOVNEGA PASU 
(GRADBIŠČA)
Opomba:
Ureditev delovnega pasu je upoštevana v sklopu ureditve 
delovnega pasu plinovoda, načrt št. 10311_311 in in v 
sklopu priprave gradbenih jam za vrtanja pod cestami, 
načrt št. 10311_5161.

SKUPAJ:
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VI. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

VI. 1 Upoštevano v uvodu v predračun

SKUPAJ:

VII. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

VII. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VII. 2 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VII. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - G2.GRADBENA DELA - CESTE

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU

III. PREKOPI CEST 

IV. VRTANJA CEST

V. UREDITEV DELOVNEGA PASU (GRADBIŠČA)

VI. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

VII. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

SKUPAJ:
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3/162 OPIS POPISA

UVOD V POPIS

Za uvod v popis glej načrt št. 10311_311!
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3/162 POPIS DEL - GRADBENI

G3. GRADBENA DELA - VODOTOKI
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE
Opomba:
Vsa geodetska dela na trasi v času gradnje so upoštevana 
v sklopu plinovoda, načrt št. 10311_311.

SKUPAJ:

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
Opomba:
Priprava delovnega pasu je upoštevana v sklopu priprave 
delovnega pasu plinovoda, načrt št. 10311_311.

SKUPAJ:

III. PREČKANJA VODOTOKOV
Opomba:
Prečkanja vodotokov zajemajo prečkanja V1 
(Gameljščica), V3, V4 in V5 (Sava). Navedena prečkanja 
se izvajajo s prekopom.

V1 GAMELJŠČICA

III. 1 Začasna preusmeritev vodotoka kpl 1
Začasna preusmeritev vodotoka, vključno s strojnimi deli, 
dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega 
nasipa gorvodno od križanja, vgradnja in odstranitev cevi 
za pretok vode (premer cevi mora biti primeren 
trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje. 
Izvesti po naročilu nadzornika.
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III. 2 Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah 
vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu 
ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in 
globini, ki jo predvideva načrt.

Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. 
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve 
cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati 
v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.

Izkop v I. ktg. m3 0

Izkop v II. ktg. m3 15

Izkop v III. ktg. m3 55

Izkop v IV. ktg. m3 4

Izkop v V. ktg. m3 0

III. 3 Zavarovanje z zagatnicami m2 112
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

III. 4 Kontrola globine jarka v vodotoku kpl 1
Kontrola globine jarka v vodotoku (s sonarjem ali ročno) in 
podvodni optični pregled jarka.

III. 5 Izdelava posteljice z vrečami
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na 
delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno 
mešanico (pesek granulacije 0-8 mm) za dodatno 
izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se 
položijo v prečni smeri. Masa vreče je ca. 50 kg. Količina 
je ocenjena.

suha cementna mešanica t 4

III. 5.1 OPCIJA: Enako kot postavka III.5, le da se vreče napolnijo 
samo s peskom.

t 1
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III. 6 Obbetoniraje plinovodne cevi
Betoniranje arm. bet. plašča okrog cevi debeline ca. 10 cm 
iz vodotesnega makroarmiranega betona C 30/37 PV-II 
XA1 S4 (cement 400 kg/m3, superplastifikator 6 kg/m3, 
mikrosilika 35 kg/m3, dodatek proti krčenju 8 kg/m3, 
superplastifikator s podaljšanim delovanjem 3 kg/m3, 
makro armatura 4,6 kg/m3), polietilenska mreža "Rock 
Shield" tip 9 ter armaturni koš. Pri opaženju se uporablja 
kovinski opaž.

vodotesni beton C30/37 m3 6

polietilenska mreža "Rock Shield" m2 35

plastična makro vlakna (makro armatura) kg 322

armaturni koš kg 374

III. 7 Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm m3 11
Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm za 
posteljico in obsip cevi.
Peščeni obsip je potrebno izdelati na odsekih, kjer cev ni 
tovarniško obbetonirana, pod vsemi prometnimi 
površinami in na odsekih, kjer zahteva projekt zaradi 
geomehanskih razmer.
Količina je ocenjena.

OPOMBA: peščena posteljica v deb. 0,10 m1 iz peska 
granulacije 0-4 mm se izdela v celotni širini jarka.

III. 8.1 Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 8 mm m3 1
Enako kot pozicija III.8, le rečni pesek z zaobljenimi zrni 
granulacije 0 - 8 mm 

III. 8 Zasip jarka
Zasip jarka v vodotoku po plasteh, kot je določeno v 
tehničnem poročilu in v grafiki. Zasip je potrebno utrditi do 
naravne zbitosti.

izbran material od izkopa - prod debeline do fi 15 cm, 
vrhnji sloj naj bo enake sestave kot obstoječa posteljica 
dna

m3 29

skale do fi 0,4 m m3 8

  List: 3162_vode
  Stran: 28



�

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. 9 Zavarovanje brežine
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno 
zloženim zaklinjenim lomljencem premera od fi 0,4 m do fi 
0,6 m, vključno z ločilnim geotekstilom. Peta brežine 
izdelana iz zaklinjenega lomljenca premera ca. 0,6 m in se 
nasloni na zaščitni sloj v jarku. Priprava podlage s 
potrebnim izkopom, gramoznim slojem 0/32. Obračun po 
m3 vgrajenega materiala.

zaklinjen lomljenec od fi 0,4 m do fi 0,6 m m3 23

ločilni geotekstil m2 32

III. 10 Ravnanje z viški izkopa m3 54
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z 
zakonodajo, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki. 
Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja 
iz evidenčnih listov.

III. 11 Izlov rib kpl 1
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga 
izvaja pristojna ribiška družina.

V2 GAMELJŠČICA

Prečkanje V2 Gameljščica z vrtanjem, obdelano v načrtu 
št.  10311_5162.

V3 SAVA (GAMELJNE)

A IZVAJANJE S PREKOPOM
III. 12 Priprava transportne poti, prva polovica m3 225

Komplet priprava transportne poti v prvi polovici vodotoka 
iz  kamnitega materiala fi 0,8 do 1,0 m, vključno z dobavo, 
vgradnjo in kasnejšo odstranitvijo materiala, z morebitno 
predhodno izravnavo dna vodotoka. Transportna pot se 
predvidoma izvede v širini 5,0 m ter na polovici širine 
struge, vključno z brežino, dolžine približno 50 m.

III. 13 Priprava transportne poti, druga polovica m3 225
Komplet priprava transportne poti v drugi polovici 
vodotoka iz  kamnitega materiala fi 0,8 do 1,0 m, vključno 
z dobavo, vgradnjo in kasnejšo odstranitvijo materiala, z 
morebitno predhodno izravnavo dna vodotoka. 
Transportna pot se predvidoma izvede v širini 5,0 m ter na 
polovici širine struge, vključno z brežino, dolžine približno 
50 m.

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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III. 14 Izkop in zasip razširitve na prvi brežini za začasno 
preusmeritev vodotoka
Komplet izkop in zasip razširitve na obeh brežinah z 
odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali 
odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu. Zemeljska 
dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem 
stanju.

Izkop v I. ktg. m3 596

Izkop v II. ktg. m3 0

Izkop v III. ktg. m3 5.364

Izkop v IV. ktg. m3 0

Izkop v V. ktg. m3 0

Zasip m3 5.502

III. 15 Izkop in zasip razširitve na drugi brežini za začasno 
preusmeritev vodotoka
Komplet izkop in zasip razširitve na obeh brežinah z 
odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali 
odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu. Zemeljska 
dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem 
stanju.

Izkop v I. ktg. m3 596

Izkop v II. ktg. m3 0

Izkop v III. ktg. m3 5.364

Izkop v IV. ktg. m3 0

Izkop v V. ktg. m3 0

Zasip m3 5.502

III. 16 Priprava gradbene jame v vodotoku, prva polovica m3 4.275
Priprava gradbene jame v vodotoku. Ščitenje z nasipom 
vzvodno in nizvodno za osušitev prve polovice struge 
kompletno z vsemi deli, dobavo, vgradnjo in odstranitvijo 
vsega potrebnega materiala. Naklon stranic nasipa 1:1,5, 
širina nasipa v kroni približno 5 m. V največji možni meri 
se uporabi material, ki nastane pri izdelavi razširitve 
struge. Količina je ocenjena.

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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III. 17 Priprava gradbene jame v vodotoku, druga polovica m3 4.275
Priprava gradbene jame v vodotoku. Ščitenje z nasipom 
vzvodno in nizvodno za osušitev prve polovice struge 
kompletno z vsemi deli, dobavo, vgradnjo in odstranitvijo 
vsega potrebnega materiala. Naklon stranic nasipa 1:1,5, 
širina nasipa v kroni približno 5 m. Uporabi se material, ki 
nastane pri izdelavi gradbene jame na prvi polovici struge. 
Količina je ocenjena.

III. 18 Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah 
vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu 
ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in 
globini, ki jo predvideva načrt.

Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. 
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve 
cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati 
v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.

Izkop v I. ktg. m3 49

Izkop v II. ktg. m3 0

Izkop v III. ktg. m3 445

Izkop v IV. ktg. m3 0

Izkop v V. ktg. m3 0

III. 19 Zavarovanje z zagatnicami m2 2.285
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami za ščitenje 
obstoječega plinovoda (npr. tip Larsen) s transportom 
opreme za vtiskanje in izvlačenje, transportom, najemom, 
zabijanjem, odstranitvijo ter morebitnim sidranjem 
zagatnic. Izvedba samo po naročilu nadzornika z vpisom v 
gradbeni dnevnik. Obračun po dejanskih količinah.

III. 20 Kontrola globine jarka kpl 1
Ročna kontrola globine jarka in (morebitni podvodni s 
sonarjem ) optični pregled jarka. Izvesti po naročilu 
nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

III. 21 Izdelava posteljice z vrečami
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske), 
napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek 
granulacije 0-8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja 
med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. 
Masa vreče je ca. 50 kg. Količina je ocenjena.

suha cementna mešanica t 8

III. 22.1 OPCIJA: Enako kot postavka III.22, le da se vreče 
napolnijo samo s peskom.

t 1

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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III. 22 Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm m3 7
Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm za 
posteljico in obsip cevi. Pesek mora biti brez ostrih robov, 
ki bi lahko poškodovali izolacijo. 
Količina je ocenjena.

OPOMBA: peščena posteljica v deb. 0,10 m1 iz peska 
granulacije 0-4 mm se izdela v celotni širini jarka.

III. 23 Obbetoniraje plinovodne cevi
Betoniranje arm. bet. plašče okrog cevi debeline ca. 10 cm 
iz vodotesnega makroarmiranega betona C 30/37 PV-II 
XA1 S4 (cement 400 kg/m3, superplastifikator 6 kg/m3, 
mikrosilika 35 kg/m3, dodatek proti krčenju 8 kg/m3, 
superplastifikator s podaljšanim delovanjem 3 kg/m3, 
makro armatura 4,6 kg/m3), polietilenska mreža "Rock 
Shield" tip 9 ter armaturni koš. Pri opaženju se uporablja 
kovinski opaž.

vodotesni beton C30/37 m3 36

polietilenska mreža "Rock Shield" m2 221

plastična makro vlakna (makro armatura) kg 2.073

armaturni koš kg 2.414

III. 24 Zasip jarka
Zasip jarka po plasteh, kot je določeno v tehničnem 
poročilu in v grafiki. Zasip je potrebno utrditi do naravne 
zbitosti.
V zasip 50 cm nad cevjo je potrebno položiti opozorilni 
trak, ki ga dobavi dobavitelj opreme. 

izbran material od izkopa - prod debeline do fi 0,15 m m3 424

III. 25 Zavarovanje dna vodotoka
Zavarovanje dna vodotoka s tlakovanjem iz zaklinjenega 
lomljenca fi ca. 0,8 - 1,0m in protierozijskim 
stabilizacijskim pragom iz skal fi ca. 1,2m.

zaklinjen lomljenec od fi 0,8 m do fi 1,0 m m3 471

skale fi ca. 1,2m (stabilizacijski prag) m3 142

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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III. 26 Zavarovanje brežine na mestu prečkanja
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno 
zloženim zaklinjenim lomljencem premera od fi 0,8 m do fi 
1,0 m, vključno z ločilnim geotekstilom. Peta brežine 
izdelana iz zaklinjenega lomljenca premera ca. 1,0 m. 
Priprava podlage s potrebnim izkopom, gramoznim slojem 
0/32. Obračun po m3 vgrajenega materiala.

zaklinjen lomljenec od fi 0,8 m do fi 1,0 m (brežina) m3 422

zaklinjen lomljenec od fi 0,8 m do fi 1,0 m (peta) m3 127

gramozna podlaga 0/32 m3 383

ločilni geotekstil m2 255

III. 27 Zavarovanje brežine na mestu začasne preusmeritve
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno 
zloženim zaklinjenim lomljencem premera od fi 0,8 m do fi 
1,0 m, vključno z ločilnim geotekstilom. Peta brežine 
izdelana iz zaklinjenega lomljenca premera ca. 1,0 m. 
Priprava podlage s potrebnim izkopom, gramoznim slojem 
0/32. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Zajeta levi in 
desni breg. Obračun po dejanskih vgrajenih količinah!

zaklinjen lomljenec od fi 0,8 m do fi 1,0 m (brežina) m3 1.265

zaklinjen lomljenec od fi 0,8 m do fi 1,0 m (peta) m3 383

gramozna podlaga 0/32 m3 1.103

ločilni geotekstil m2 765

III. 28 Plačilo odškodnine za pogin rib kpl 1
Plačilo odškodnine pristojni ribiški družini za pogin rib.

B IZVAJANJE Z VRTANJEM

VARIANTA: Prečkanje vodotoka z  vrtanjem kot alternativa 
izvedbi s prekopom. Obdelano v načrtu št.  10311_5162.

V4 SAVA (ČRNUČE) - PREKOP
Ponudnik izpolni samo v primeru izbranega načina izvedbe

A IZVAJANJE S PREKOPOM
III. 29 Izdelava začasnega talnega praga m1 27

Komplet izdelava začasnega talnega praga (za preprečitev 
vnosa rinjenih plavin v plinovodni jarek po rečnem dnu) iz 
zaklinjenega lomljenca, v celotni širini dna, z nasipom skal 
fi 80 - 100 cm, predvidoma 3m3/m1, vključno z dobavo in 
odstranitvijo materiala z odvozom na urejeno deponijo po 
končani gradnji.
Obračun po dejanski količini vgrajenega materiala!

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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III. 30 Priprava transportne poti, oba bregova
Priprava transportne poti na obeh bregovih za dostop do 
struge vodotoka z izkopom brežine do 1 m pod koto 
pretoka Q=45m3/s. Komplet izkop z odmetom na stran ali 
odvozom znotraj delovnega pasu.  Zemeljska dela se 
obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg. m3 0

Izkop v II. ktg. m3 0

Izkop v III. ktg. m3 0

Izkop v IV. ktg. m3 135

Izkop v V. ktg. m3 540

Zasip m3 675

III. 31 Priprava dostopnega platoja, desni breg m3 770
Komplet priprava dostopnega platoja v vodotoku za 
potrebe razrahljanja matične kamnine z miniranjem in za 
potrebe gradnje jarka, do sredine struge, do kote približno 
282,5 m,  širina v kroni nasipa 5 m, iz zaklinjenega 
lomljenca, z nasipom skal fi 80 - 100 cm, vključno z 
dobavo in odstranitvijo materiala z odvozom na urejeno 
deponijo po končani gradnji.
Količina je ocenjena! Obračun po dejanski količini 
vgrajenega materiala!

III. 32 Priprava dostopnega platoja, levi breg m3 820
Komplet priprava dostopnega platoja v vodotoku za 
potrebe razrahljanja matične kamnine z miniranjem in za 
potrebe gradnje jarka, do sredine struge, do kote približno 
282,5 m,  širina v kroni nasipa 5 m, iz zaklinjenega 
lomljenca, z nasipom skal fi 80 - 100 cm, vključno z 
dobavo in odstranitvijo materiala z odvozom na urejeno 
deponijo po končani gradnji.
Količina je ocenjena! Obračun po dejanski količini 
vgrajenega materiala!

III. 33 Razrahljanje matične kamnine kpl 2
Komplet razrahljanje matične kamnine z mikro 
miniranjem, z dovozom, premiki in odvozom vrtalne 
garniture, izdelavo vrtin in vsemi deli, materiali in 
dokumentacijo ki zadevajo mikro miniranje.
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III. 34 Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah 
vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu 
ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in 
globini, ki jo predvideva načrt.

Dno je potrebno izravnati (pikiranje, prisotnost potapljača) 
in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se 
obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju. Vsa 
dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno 
z morebitnim čiščenjem proda iz jarka, je potrebno 
vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.

Izkop v I. ktg. m3 0

Izkop v II. ktg. m3 0

Izkop v III. ktg. m3 0

Izkop v IV. ktg. m3 123

Izkop v V. ktg. m3 491

III. 35 Kontrola globine jarka kpl 1
Ročna kontrola globine jarka in (morebitni podvodni s 
sonarjem) optični pregled jarka v prisotnosti potapljača. 
Izvesti po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

III. 36 Izdelava posteljice z vrečami
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske), 
napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek 
granulacije 0-8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja 
med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. 
Masa vreč je ca. 50 kg. Količina je ocenjena.

suha cementna mešanica t 1

III. 37.1 OPCIJA: Enako kot postavka III.37, le da se vreče 
napolnijo samo s peskom.

t 1

III. 37 Zasip jarka
Zasip jarka v vodotoku po plasteh, kot je določeno v 
tehničnem poročilu in v grafiki. V zasip 50 cm nad cevjo je 
potrebno položiti opozorilni trak, ki ga dobavi dobavitelj 
opreme. 

izbran material od izkopa - prod debeline do fi 0,15 m m3 310

III. 38 Zavarovanje dna vodotoka m3 150
Zavarovanje dna vodotoka s tlakovanjem iz zaklinjenega 
lomljenca fi ca. 0,7 - 1,0 m, v dveh ali več slojih.
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III. 39 Zavarovanje brežine
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno 
zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu premera od fi 
0,8 m do fi 1,0 m, vključno z ločilnim geotekstilom. 
Priprava podlage z utrjevanjem v slojih, prebran material 
od izkopa 0/32. Obračun po m3 vgrajenega materiala.

zaklinjen lomljenec od fi 0,8 m do fi 1,0 m m3 240

ločilni geotekstil m2 240

beton C16/20 m3 72

III. 40 Plačilo odškodnine za pogin rib kpl 1
Plačilo odškodnine pristojni ribiški družini za pogin rib.

III. 41 Obbetoniraje plinovodne cevi
Betoniranje arm. bet. plašča okrog cevi debeline ca. 10 cm 
iz vodotesnega makroarmiranega betona C 30/37 PV-II 
XA1 S4 (cement 400 kg/m3, superplastifikator 6 kg/m3, 
mikrosilika 35 kg/m3, dodatek proti krčenju 8 kg/m3, 
superplastifikator s podaljšanim delovanjem 3 kg/m3, 
makro armatura 4,6 kg/m3), polietilenska mreža "Rock 
Shield" tip 9 ter armaturni koš. Pri opaženju se uporablja 
kovinski opaž.

vodotesni beton C30/37 m3 18

polietilenska mreža "Rock Shield" m2 110

plastična makro vlakna (makro armatura) kg 1.025

armaturni koš kg 1.194

III. 42 Kontrola globine jarka kpl 1
Ročna kontrola globine jarka in (morebitni podvodni s 
sonarjem ali v prisotnosti potapljača) optični pregled jarka. 
Izvesti po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

B IZVAJANJE Z VRTANJEM

VARIANTA: Prečkanje vodotoka z vrtanjem kot alternativa 
izvedbi s prekopom.  Obdelano v načrtu št.  10311_5162.
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V5 SAVA (TOMAČEVO)

A IZVAJANJE S PREKOPOM
III. 43 Priprava transportne poti, prva polovica m3 225

Komplet priprava transportne poti v prvi polovici vodotoka 
iz  kamnitega materiala fi 0,8 do 1,0 m, vključno z dobavo, 
vgradnjo in kasnejšo odstranitvijo materiala, z morebitno 
predhodno izravnavo dna vodotoka. Transportna pot se 
predvidoma izvede v širini 5,0 m ter na polovici širine 
struge, vključno z brežino, dolžine približno 50 m.

III. 44 Priprava transportne poti, druga polovica m3 225
Komplet priprava transportne poti v drugi polovici 
vodotoka iz  kamnitega materiala fi 0,8 do 1,0 m, vključno 
z dobavo, vgradnjo in kasnejšo odstranitvijo materiala, z 
morebitno predhodno izravnavo dna vodotoka. 
Transportna pot se predvidoma izvede v širini 5,0 m ter na 
polovici širine struge, vključno z brežino, dolžine približno 
50 m.

III. 45 Izkop in zasip razširitve na prvi brežini za začasno 
preusmeritev vodotoka
Komplet izkop in zasip razširitve na obeh brežinah z 
odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali 
odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu. Zemeljska 
dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem 
stanju.
Izkop v I. ktg. m3 0

Izkop v II. ktg. m3 0

Izkop v III. ktg. m3 1.513

Izkop v IV. ktg. m3 267

Izkop v V. ktg. m3 0

Zasip m3 1.605

III. 46 Izkop in zasip razširitve na drugi brežini za začasno 
preusmeritev vodotoka
Komplet izkop in zasip razširitve na obeh brežinah z 
odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali 
odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu. Zemeljska 
dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem 
stanju.Izkop v I. ktg. m3 0

Izkop v II. ktg. m3 0

Izkop v III. ktg. m3 1.513

Izkop v IV. ktg. m3 267

Izkop v V. ktg. m3 0

Zasip m3 1.605

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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III. 47 Priprava gradbene jame v vodotoku, prva polovica m3 4.275
Priprava gradbene jame v vodotoku. Ščitenje z nasipom 
vzvodno in nizvodno za osušitev prve polovice struge 
kompletno z vsemi deli, dobavo, vgradnjo in odstranitvijo 
vsega potrebnega materiala. Naklon stranic nasipa 1:1,5, 
širina nasipa v kroni približno 5 m. V največji možni meri 
se uporabi material, ki nastane pri izdelavi razširitve 
struge. Količina je ocenjena.

III. 48 Priprava gradbene jame v vodotoku, druga polovica m3 4.275
Priprava gradbene jame v vodotoku. Ščitenje z nasipom 
vzvodno in nizvodno za osušitev prve polovice struge 
kompletno z vsemi deli, dobavo, vgradnjo in odstranitvijo 
vsega potrebnega materiala. Naklon stranic nasipa 1:1,5, 
širina nasipa v kroni približno 5 m. Uporabi se material, ki 
nastane pri izdelavi gradbene jame na prvi polovici struge. 
Količina je ocenjena.

III. 49 Zavarovanje z zagatnicami m2 2.274
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Izvedba samo po naročilu 
nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik. Obračun po 
dejanskih količinah.

III. 50 Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka v strugi vodotoka z odmetom 
maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na 
deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo 
predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn 
večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v 
raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za 
vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z 
razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. 
Obračun po dejanskih količinah.

Izkop v I. ktg. m3 0

Izkop v II. ktg. m3 0

Izkop v III. ktg. m3 416

Izkop v IV. ktg. m3 74

Izkop v V. ktg. m3 0

III. 51 Kontrola globine jarka kpl 1
Ročna kontrola globine jarka in (morebitni podvodni s 
sonarjem) optični pregled jarka. Izvesti po naročilu 
nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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III. 52 Izdelava posteljice z vrečami
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na 
delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno 
mešanico (pesek granulacije 0-8 mm) za dodatno 
izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se 
položijo v prečni smeri. Masa vreč je ca. 50 kg. Količina je 
ocenjena.

suha cementna mešanica t 7

III. 56.1 OPCIJA: Enako kot postavka III.56, le da se vreče 
napolnijo samo s peskom.

t 1

III. 53 Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm m3 5
Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm za 
posteljico in obsip cevi. Pesek mora biti brez ostrih robov, 
ki bi lahko poškodovali izolacijo. 
Količina je ocenjena.

OPOMBA: peščena posteljica v deb. 0,10 m1 iz peska 
granulacije 0-4 mm se izdela v celotni širini jarka.

III. 54 Obbetoniraje plinovodne cevi
Betoniranje arm. bet. plašča okrog cevi debeline ca. 10 cm 
iz vodotesnega makroarmiranega betona C 30/37 PV-II 
XA1 S4 (cement 400 kg/m3, superplastifikator 6 kg/m3, 
mikrosilika 35 kg/m3, dodatek proti krčenju 8 kg/m3, 
superplastifikator s podaljšanim delovanjem 3 kg/m3, 
makro armatura 4,6 kg/m3), polietilenska mreža "Rock 
Shield" tip 9 ter armaturni koš. Pri opaženju se uporablja 
kovinski opaž.

vodotesni beton C30/37 m3 31

polietilenska mreža "Rock Shield" m2 190

plastična makro vlakna (makro armatura) kg 1.781

armaturni koš kg 2.074

III. 55 Zasip jarka
Zasip jarka po plasteh, kot je določeno v tehničnem 
poročilu in v grafiki. Zasip je potrebno utrditi do naravne 
zbitosti.
V zasip 50 cm nad cevjo je potrebno položiti opozorilni 
trak, ki ga dobavi dobavitelj opreme. 

izbran material od izkopa - prod debeline do fi 0,15 m m3 430

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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III. 56 Zavarovanje dna vodotoka
Zavarovanje dna vodotoka s tlakovanjem iz zaklinjenega 
lomljenca v betonu fi 1,0 - 1,2m in protierozijskim 
stabilizacijskim pragom iz skal v betonu fi ca. 1,2m.

zaklinjen lomljenec od fi 1,0 m do fi 1,2 m m3 880

skale fi ca. 1,2m (stabilizacijski prag) m3 192

beton C16/20 m3 322

III. 57 Zavarovanje brežine
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno 
zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu fi 0,8 m -  1,0 
m, vključno z ločilnim geotekstilom. Peta brežine izdelana 
iz zaklinjenega lomljenca premera ca. 1,0 m. Priprava 
podlage s potrebnim izkopom, peščenim ali gramoznim 
slojem 0/32.

zaklinjen lomljenec od fi 0,8 m do fi 1,0 m (brežina) m3 128

zaklinjen lomljenec od fi 0,8 m do fi 1,0 m (peta) m3 68

gramozna podlaga m3 155

ločilni geotekstil m2 184

beton C16/20 m3 59

III. 58 Zavarovanje brežine na mestu začasne preusmeritve
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno 
zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu fi 0,8 m -  1,0 
m, vključno z ločilnim geotekstilom. Peta brežine izdelana 
iz zaklinjenega lomljenca premera ca. 1,0 m. Priprava 
podlage s potrebnim izkopom, peščenim ali gramoznim 
slojem 0/32.

zaklinjen lomljenec od fi 0,8 m do fi 1,0 m (brežina) m3 260

zaklinjen lomljenec od fi 0,8 m do fi 1,0 m (peta) m3 164

gramozna podlaga m3 400

ločilni geotekstil m2 440

beton C16/20 m3 127

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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III. 59 Obstoječe zavarovanje brežine
Odstranitev, deponiranje in ponovna vzpostavitev 
obstoječe brežine, vključno z ločilnim geotekstilom. 
Priprava podlage s potrebnim izkopom, gramoznim slojem 
0/32. Obračun po m3 vgrajenega materiala.

zaklinjen lomljenec od fi 0,8 m do fi 1,0 m m3 21

gramozna podlaga m3 74

ločilni geotekstil m2 29

beton C16/20 m3 6

III. 60 Plačilo odškodnine za pogin rib kpl 1
Plačilo odškodnine pristojni ribiški družini za pogin rib.

B IZVAJANJE Z VRTANJEM

VARIANTA: Prečkanje vodotoka z vrtanjem kot alternativa 
izvedbi s prekopom.  Obdelano v načrtu št.  10311_5162.

SKUPAJ:

V. UREDITEV BREŽIN PRIOBALNEGA PASU

V. 1 Ureditev brežin nad bermo (km 12+025 do km 12+100) m3 122
Ureditev brežin nad bermo (km 12+025 do km 12+100) iz 
strojno vgrajenega zaklinjenega lomljenca fi 60-80 cm na 
prodno gramozni podlagi.
Količina je ocenjena! Obračun glede na dejansko količino 
vgrajenega materiala.

V. 2 Ureditev brežin pod bermo (km 12+025 do km 12+100) m3 1
Ureditev brežin pod bermo (km 12+025 do km 12+100) iz 
strojno vgrajenega zaklinjenega lomljenca fi 60-80 cm.
Izvedba po naročilu nadzornika. Količina je ocenjena! 
Obračun glede na dejansko količino vgrajenega materiala.

V. 2 Ureditev brežin pod bermo (km 12+100 do km 12+300) m3 260
Ureditev brežin pod bermo (km 12+100 do km 12+300) iz 
strojno vgrajenega zaklinjenega lomljenca fi 60-80 cm na 
prodno gramozni podlagi.
Izvedba po naročilu nadzornika. Količina je ocenjena! 
Obračun glede na dejansko količino vgrajenega materiala.

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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V. 2 Ureditev brežin pod bermo (km 12+100 do km 12+300) m3 513
Ureditev brežin (km 12+025 do km 12+100) iz strojno 
vgrajenega zaklinjenega lomljenca fi 60-80 cm na prodno 
gramozni podlagi.
Izvedba po naročilu nadzornika. Količina je ocenjena! 
Obračun glede na dejansko količino vgrajenega materiala.

V. UREDITEV DELOVNEGA PASU 
(GRADBIŠČA)
Opomba:
Ureditev delovnega pasu je upoštevana v sklopu ureditve 
delovnega pasu plinovoda, mapa 10311_311.

SKUPAJ:

VI. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

VI. 1 Upoštevano v uvodu v predračun

SKUPAJ:

VII. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

VII. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VII. 2 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VII. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:
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DELNA REKAPITULACIJA - G3.GRADBENA DELA - VODOTOKI

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU

III. PREČKANJA VODOTOKOV

V. UREDITEV DELOVNEGA PASU (GRADBIŠČA)

VI. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

VII. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

SKUPAJ:
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3/163 OPIS POPISA

UVOD V POPIS

Za uvod v popis glej načrt št. 10311_311!

  List: 3163_Uvod
  Stran: 44
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3/163 POPIS DEL - GRADBENI

G4. GRADBENA DELA - NESTABILNA OBMOČJA
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE
Opomba:
Vsa geodetska dela na trasi v času gradnje so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311_311.

SKUPAJ:

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
Opomba:
Priprava delovnega pasu je upoštevana v sklopu priprave 
delovnega pasu plinovoda, načrt št. 10311_311.

SKUPAJ:

III. IZKOP IN ZASIP JARKA
Opomba:
Izkop in zasip jarka je upoštevan v sklopu izkopa in zasipa 
jarka plinovoda, načrt št. 10311_311.

SKUPAJ:

IV. UREDITEV DELOVNEGA PASU 
(GRADBIŠČA)
Opomba:
Ureditev delovnega pasu je upoštevana v sklopu ureditve 
delovnega pasu plinovoda, načrt št. 10311_311.

SKUPAJ:

V. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

V. 1 Upoštevano v uvodu v predračun

SKUPAJ:
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VI. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

VI. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VI. 2 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VI. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU

III. IZKOP IN ZASIP JARKA

IV. UREDITEV DELOVNEGA PASU (GRADBIŠČA)

V. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

VI. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - G4.GRADBENA DELA - NESTABILNA 
OBMOČJA
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3/17 OPIS POPISA

UVOD V POPIS

Za uvod v popis glej načrt št. 10311_311!
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3/17 POPIS DEL - GRADBENI

G5. GRADBENA DELA - KABELSKA KANALIZACIJA
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

OPOMBA: V popisu so zajeta gradbena dela za 
položitev kabelske kanalizacije v jarek ob plinovodni 
cevi. Skupni izkop jarka je zajet v sklopu popisa 
Gradbena dela - plinovod.

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE
Opomba:
Vsa geodetska dela na trasi v času gradnje so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311_311.

SKUPAJ:

II. KABELSKA KANALIZACIJA - PRIPRAVA

II. 1 Priprava posteljice in zasip cevi m1 14.696
Komplet priprava posteljice z izravnavo peščenega obsipa 
plinovodne cevi, povprečni izkop 5 cm, z zasipom kabelske 
cevi s peščenim materialom 0/4, min. nadkritje 10cm. Delo je 
potrebno izvajati s plastičnim topim orodjem, da se ne 
poškoduje izolacija plinovodne cevi. 
Obračun po dolžini položene kabelske kanalizacije!

II. 2 Dobava in nasipanje peska granulacije 0-4 mm m3 221
Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm za obsip cevi. 
Pesek mora biti brez ostrih robov, ki bi lahko poškodovali 
izolacijo. 
Količina je ocenjena.

II. 3 Vgradnja zaščitne cevi pod prekopi cest m1 378
Komplet dobava in vgradnja zaščitne cevi pod prekopi cest 
(OC, makadam, poljska pot) PEHD φ 160, SDR 17, PN8, s 
pritrditvijo na plinovodno cev s plastično objemko (a=ca 3 m), 
vključno z dobavo objemke L x š x d = 719 x 12,7 x 2,2 mm. 
Vgradnja enako kot prejšnja postavka.
Obračun po dolžini položene zaščitne cevi.

II. 4 Vgradnja zaščitne cevi z vrtanjem - ceste
Opomba:
Vgradnja zaščitne cevi z vrtanjem v cestna telesa (občinske, 
državne ceste), obdelano v načrtu št. 10311_5161.
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5 Vgradnja zaščitne cevi pri prečkanjih vodotokov m1 30

Komplet dobava in vgradnja zaščitne cevi v vodotokih PEHD φ 

160, SDR 17, PN8, s pritrditvijo na plinovodno cev s plastično 
objemko (a=ca 3 m), vključno z dobavo objemke L x š x d = 
719 x 12,7 x 2,2 mm. Vgradnja enako kot prejšnja postavka.
Obračun po dolžini položene zaščitne cevi.

II. 6 Vgradnja zaščitne cevi pri prečkanju komunalnih vodov m1 66

Komplet dobava in vgradnja zaščitne cevi pod križanjem 
komunalnih vodov (npr. TK, vodovod, kanalizacija ipd.) PEHD 
φ 160, SDR 17, PN8, s pritrditvijo na plinovodno cev s 
plastično objemko (a=ca 3 m), vključno z dobavo objemke L x 
š x d = 719 x 12,7 x 2,2 mm. Vgradnja enako kot prejšnja 
postavka.
Obračun po dolžini položene zaščitne cevi.

II. 7 Pritrditev kabelske kanalizacije kos 1.464
Pritrditev kabelske kanalizacije 2 x fi 50 na betonske uteži 
(jahače) s plastičnimi objemkami.

II. 8 Vgradnja opozorilnega traku m1 14.696
Komplet dobava in vgradnja opozorilnega traku "POZOR 
OPTIČNI KABEL" nad kabelsko kanalizacijo.

SKUPAJ:

III. KABELSKA CEV V PLINOVODNEM 
JARKU

III. 1 Polaganje kabelske kanalizacije v jarek m1 14.696
Komplet dobava in polaganje PEHD 2 x fi 50/42 mm kabelske 
kanalizacije v pripravljen jarek.

III. 2 Polaganje kabelske kanalizacije v zaščitno cev m1 943
Komplet dobava in polaganje PEHD 2 x fi 50/42 mm kabelske 
kanalizacije v zaščitno cev PEHD fi 160. Velja za vrtanje, 
vodotoke in ceste, ki se izvajajo s prekopom, prečkanje 
komunalne infrastrukture.

III. 3 Spajanje PEHD cevi kos 38
Spajanje PEHD cevi fi 50 mm za večkratno uporabo, z dobavo 
spojke. 

III. 4 Zapiranje PEHD cevi s čepom kos 78
Zapiranje PEHD cevi s čepom, kompletno z dobavo čepa.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. KABELSKI JAŠKI

IV. 1 Kompletna izdelava vidnega kabelskega jaška kos 40
Kompletna izdelava vidnega kabelskega jaška iz betonske cevi 
fi 100 cm. Dobava in vgradnja betonske cevi, betonskega 
pokrova z vgrajenim okroglim LTŽ pokrovom DN600 (nosilnost 
250kN, povozne površine 400kN) z zaklepom in tesnjenjem, v 
Fe okvirju z oznako "Telekomunikacije", izdelava temeljne 
plošče z drenažo na dnu, izdelava uvodov v betonsko cev ter 
tesnjenjem.

SKUPAJ:

V. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

V. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

V. 2 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

V. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE

II. KABELSKA KANALIZACIJA - PRIPRAVA

III. KABELSKA CEV V PLINOVODNEM JARKU

IV. KABELSKI JAŠKI

V. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - G5.GRADBENA DELA - KABELSKA 
KANALIZACIJA
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REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

A2 

Cevovod M5 
10311_511 
(strojni del) 

 

Posebne točke na M5 - ceste 
10311_5161 
(strojni del) 

 

Posebne točke na M5 - vodotoki 
10311_5162 
(strojni del) 

 

 

A2 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - STROJNI

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5/11. Načrt strojnih inštalacij in strojne oprme

Investitor: PLINOVODI d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: Cevovod M5

Številka načrta: 10311_511

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 01.03.2012
v1.1

 List: OSNOVA_stroj

  List: OSNOVA_stroj
  Stran: 1
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5/11. POPIS DEL - STROJNI

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 16m, na področjih zožanega 
delovnega pasu 16m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v območju 
bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
stroške:

- vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča;

- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

- omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na območju RP 
Vodice.

- stroški za izdelavo PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija

  List: OPOMBE_5_11
  Stran: 2
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SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 
izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

- delo v nagnjenem terenu

- v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

  List: OPOMBE_5_11
  Stran: 3
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5/11. POPIS DEL - STROJNI

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. CEVOVOD M5

S2. CEVOVOD KOZOLEC

S3. VRTANJE KOZOLEC

S4. CEVOVOD POKOPALIŠČE

S5. VRTANJE POKOPALIŠČE

S6. CEVOVOD TRAVERZA

S7. VRTANJE TRAVERZA

S8. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

  List: REKAPITULACIJA_5_11
  Stran: 4
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5/11. POPIS DEL - STROJNI

S1. CEVOVOD M5
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                                 
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. ARMATURA

I. 1 Plinovodna cev
Standard: SIST EN10208-2
Material: L360MB (No. 1.0578)
Dobava in montaža ključno z varjenjem (in varilnim 
materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih 
cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji 
primerne tudi za polaganje po postopku podvrtavanja ali 
podbijanja. 
Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti 
horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem 
odreza in razgibanosti terena (dodatek 3,5%). 
Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno 
izvedbo polipropilena debeline 4 mm v rumeni ali beli 
barvi.                                                                                             
Za maksimalno delovno temperaturo 70°C.                        
Oznaka: DIN30678 PP-D.
Ni namenjena vgradnji v zaščitno cev. 
Minimalna dolžina cevi 12,0 m.                                              
(Navedene količine veljajo tudi za naslednje načrte št.: 
10311_5161 in 10311_5162).

Ø406,4x11,0 mm m 1.644

  List: PLINOVOD
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 2 Plinovodna cev
Standard: SIST EN10208-2
Material: L360MB (No. 1.0578)
Dobava in montaža vključno z varjenjem (in varilnim 
materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih 
cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji za 
polaganje na poplavnih območjih ter območjih s 
predvideno pozidavo. 
Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti 
horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem 
odreza in razgibanosti terena (dodatek 3,5%). 
Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s polietilenom 
debeline 3 mm v rumeni ali črni barvi.                                                                                               
Za maksimalno delovno temperaturo 70°C in normalne 
obremenitve.
Plinovodna cev mora biti dodatno obbetonirana z 
cementno oblogo debeline minimalno 9 mm, skladno s 
SIST EN197-1, DIN1164.                                                     
Oznaka: DIN30670 PE tip S-n-FZM. 
Minimalna dolžina cevi 12,0 m.                                               
(Navedene količine veljajo tudi za naslednje načrte št.: 
10311_5161 in 10311_5162).
Ø406,4x11,0 mm m 6.036

I. 3 Plinovodna cev
Standard: SIST EN10208-2
Material: L360MB (No. 1.0578)
Dobava in montaža vključno z varjenjem (in varilnim 
materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih 
cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji za 
klasičen vkop. 
Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti 
horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem 
odreza in razgibanosti terena (dodatek 3,5%). 
Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s polietilenom 
debeline 3 mm v rumeni ali črni barvi.                                                                           
Za maksimalno delovno temperaturo 70°C in normalne 
obremenitve.                                                                       
Oznaka:DIN30670 PE tip S-n.
Minimalna dolžina cevi 12,0 m.                                                 
(Navedene količine veljajo tudi za naslednje načrte št.: 
10311_5161 in 10311_5162).
Ø406,4x8,0 mm m 8.076
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Koleno R=10 D
Standard: SIST EN10208-2
Material: L360MB (No. 1.0578)
Dobava in montaža vključno z varjenjem (in varilnim 
materialom) kolen za zemeljski plin namenjenih podzemni 
vgradnji.
Kolena so tovarniško antikorozijsko zaščitena s 
polietilenom debeline 3 mm v rumeni ali črni barvi.                                                                                    
Za maksimalno delovno temperaturo 70°C in normalne 
obremenitve.                                                                        
Oznaka: DIN30670 PE tip S-n.                                              
(Navedene količine veljajo tudi za naslednje načrte št.: 
10311_5161 in 10311_5162).  
Ø406,4x11,0 mm / 90° kos 3

Ø406,4x11,0 mm / 75° kos 1

Ø406,4x11,0 mm / 35° kos 4

Ø406,4x11,0 mm / 20° kos 5

Ø406,4x11,0 mm / 15° kos 1

I. 5 Zaključna kapa
Standard: ASME 16.9
(Navedene količine veljajo tudi zanaslednje načrte št.: 
10311_5161 in 10311_5162).
Ø406,4x11,0 mm kos 32

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. MATERIAL IN DRUGA DELA

II. 1 Opozorilni trak z napisom "POZOR PLINOVOD" m 14.400
Dobava in vgradnja opozorilnega traku rumene barve z 
napisom "POZOR PLINOVOD".

II. 2 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 1.300
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

II. 3 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 50
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

II. 4 Porušna kontrola zvarov kpl 2
Standard: SIST EN 288-3 in SIST EN 288-9
Porušno kontrolo zvarov je potrebno obvezno izvesti v 
obsegu kot to zahteva SIST EN 12732.

II. 5 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 1.300

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.

  List: PLINOVOD
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 6 Obbetoniranje zvarnih mest na FZM kpl 550
Obbetoniranje zvarnih mest izvesti po postopku iz 
tehničnega poročila in po navodilih proizvajalca 
obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.                                                              
Malto nabaviti pri proizvajalcu obbetoniranih cevi.  

II. 7 Naknadno obbetoniranje kolen kpl 3
Obbetoniranje kolen izvesti po postopku iz tehničnega 
poročila in po navodilih proizvajalca obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.                                                              
Malto nabaviti pri proizvajalcu obbetoniranih cevi.  

II. 8 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 14.400

-

II. 9 Inertizacija plinovoda kpl 1
Inertizacija na tlak 0,5 bara se izvede z dušikom in sicer 
obvezno na segmentih plinovoda, kateri bodo predhodno 
grajeni in ne bodo takoj povezani z osnovnim plinovodom.
(Velja za celoten plinovod)

II. 10 Čiščenje cevoda s komprimiranim zrakom in 
kalibracijo

kpl 1

(Velja za celoten plinovod)

II. 11 Trdnostni preizkus cevovoda po načinu iz TP. kpl 1
(Velja za celoten plinovod)

II. 12 Sušenje cevovoda s stisnjenim zrakom do točke 

rosišča -20oC.

kpl 1

(Velja za celoten plinovod)

II. 13 Prvo polnjenje in zagon plinovoda kpl 1
(Navedene količine veljajo za celotnen plinovod)

II. 14 Postavitev opozorilne tablice (OT) kpl 115
Komplet dobava in montaža OT iz AL in napisom: 
"POZOR VISOKOTLAČNI PLINOVOD", vključno z 
komplet nerjavečim pritrdilnim materialom. OT se montira 
na obstoječi oziroma na predviden stebriček, kar je 
obdelano v popisu načrta št.: 10311_311.                                                                  
Izdelati po detajlu.

(Navedene količine veljajo za celotnen plinovod)

II. 15 Postavitev zračnega markerja (ZM) kpl 35
Komplet dobava in montaža ZM, vključno z komplet 
nerjavečim pritrdilnim materialom. ZM se montira na 
obstoječi oziroma na predviden stebriček, kar je obdelano 
v popisu načrta št.: 10311_311.                                                                  
Izdelati po detajlu.
(Navedene količine veljajo za celotnen plinovod)
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 16 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

II. 17 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S1.CEVOVOD M5

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. ARMATURA

II. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/11. POPIS DEL - STROJNI

S2. CEVOVOD KOZOLEC
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                          
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 2
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 0
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 2

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 2
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 12

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S2.CEVOVOD KOZOLEC

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/11. POPIS DEL - STROJNI

S3. VRTANJE KOZOLEC

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m 86
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 200
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.
Izkop v I. ktg m3 22
Izkop v II. ktg m3 11
Izkop v III. ktg m3 183
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m3 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 216
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 86
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 86
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 86
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m 25
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 77
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 5
Izkop v II. ktg m3 2
Izkop v III. ktg m3 40
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 47
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 25
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 25
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 25
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 0
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 0
Dobava in vgradnja geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 0
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 0
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 0
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 0
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 0
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 12
Vrtanje na območju kozolca s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 12
Vrtanje na območju kozolca s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in 
vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, 
PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S3.VRTANJE KOZOLEC

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/11. POPIS DEL - STROJNI

S4. CEVOVOD POKOPALIŠČE
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                              
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                   
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 4
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 2
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 4

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 4
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 36

-
I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S4.CEVOVOD POKOPALIŠČE

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/11. POPIS DEL - STROJNI

S5. VRTANJE POKOPALIŠČE

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m 86
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 171
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.
Izkop v I. ktg m3 18
Izkop v II. ktg m3 9
Izkop v III. ktg m3 155
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m3 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 182
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 86
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 86
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 86
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m 22
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 70
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 4
Izkop v II. ktg m3 2
Izkop v III. ktg m3 33
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 39
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 22
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 22
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 22
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 0
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 0
Dobava in vgradnja geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 0
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 0
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 0
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 0
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 0
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 36
Vrtanje na območju pokopališča s tehnologijo 
usmerjenega vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne 
cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 36
Vrtanje na območju pokopališča s tehnologijo 
usmerjenega vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. 
Dobava in vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, 
SDR 17, PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S5.VRTANJE POKOPALIŠČE

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/11. POPIS DEL - STROJNI

S6. CEVOVOD TRAVERZA
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                                
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                     
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 3
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 1
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 3

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 3
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 16

-
I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S6.CEVOVOD TRAVERZA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/11. POPIS DEL - STROJNI

S7. VRTANJE TRAVERZA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m 86
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 274
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 30
Izkop v II. ktg m3 0
Izkop v III. ktg m3 210
Izkop v IV. ktg m3 45
Izkop v V. ktg m3 15

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m3 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 7 Zasip gradbene jame m3 300
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 86
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 86
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 86
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m 22
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 102
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 6
Izkop v II. ktg m3 0
Izkop v III. ktg m3 41
Izkop v IV. ktg m3 9
Izkop v V. ktg m3 3

II. 4 Zasip gradbene jame m3 59
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 22
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 22
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 22
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 0
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 0
Dobava in vgradnja geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 0
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 0
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 0
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 0
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 0
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 14
Vrtanje pod traverzo s tehnologijo usmerjenega vrtanja z 
optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 14
Vrtanje pod traverzo s tehnologijo usmerjenega vrtanja z 
optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in vgradnja 
(uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S7.VRTANJE TRAVERZA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/11. POPIS DEL - STROJNI

S8. OSTALI STROŠKI
Opombe:

Upoštevati IS in ITS družbe Pplinovodi d.o.o..                                     
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                
Vse spremembe in odstopanja morajo biti vnešene v PID.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 2 Navodila za obratovanje in vzdrževanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:
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POPIS DEL - STROJNI

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5/161. Načrt strojnih inštalacij in strojne 
oprme

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: Posebne točke na M5 - Ceste

Številka načrta: 10311_5161

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 01.03.2012
v1.1

 List: OSNOVA_stroj
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 16m, na področjih zožanega 
delovnega pasu 16m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v območju 
bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
stroške:

- vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

DZR - dokumentacija za razpis

- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

- omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na območju RP 
Vodice

- stroški za izdelavo PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija
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SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 
izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

- delo v nagnjenem terenu

- v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. CEVOVOD OC1

S2. VRTANJE OC1

S3. CEVOVOD OC2

S4. VRTANJE OC2

S5. CEVOVOD OC4

S6. VRTANJE OC4

S7. CEVOVOD OC5

S8. VRTANJE OC5

S9. CEVOVOD OC6

S10. VRTANJE OC6

S11. CEVOVOD OC9

S12. VRTANJE OC9

S13. CEVOVOD DC1

S14. VRTANJE DC1

S13. CEVOVOD DC2

S16. VRTANJE DC2

S17 OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S1. CEVOVOD OC1
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                 
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 3
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 1
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 3

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 3
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 24

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S1.CEVOVOD OC1

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S2. VRTANJE OC1

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 86
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 120
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 13
Izkop v II. ktg m3 6
Izkop v III. ktg m3 106
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m2 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 125
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

 List: VRTANJE_OC1
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 86
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 86
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 86
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 24
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 54
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 3
Izkop v II. ktg m3 2
Izkop v III. ktg m3 27
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 32
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 24
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 24
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 24
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 0
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 0
Dobava in vgradnja geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 0
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 0
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 0
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 0
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 0
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 20
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 20
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in 
vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, 
PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S2.VRTANJE OC1

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S3. CEVOVOD OC2
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                      
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 4
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 2
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 4

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 4
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 26

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S3.CEVOVOD OC2

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S4. VRTANJE OC2

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 86
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 148
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 19
Izkop v II. ktg m3 10
Izkop v III. ktg m3 161
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m2 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 190
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 86
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 86
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 86
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 34
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 67
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 7
Izkop v II. ktg m3 4
Izkop v III. ktg m3 61
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 72
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 34
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 34
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 34
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 89
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 89
Dobava in vgradnja geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 16
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 16
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 89
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 89
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 89
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 26
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 26
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in 
vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, 
PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S4.VRTANJE OC2

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S5. CEVOVOD OC4
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                     
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 3
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 1
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 3

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 3
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 20

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S5.CEVOVOD OC4

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S6. VRTANJE OC4

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 86
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 137
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 14
Izkop v II. ktg m3 7
Izkop v III. ktg m3 122
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m2 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 143
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 86
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 86
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 86
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 22
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 52
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 3
Izkop v II. ktg m3 2
Izkop v III. ktg m3 24
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 29
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 22
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 22
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 22
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 57
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 57
Dobava in vgradnja geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 11
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 11
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 57
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 57
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 57
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:

 List: VRTANJE_OC4

  List: VRTANJE_OC4
  Stran: 32



�

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 19
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 19
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in 
vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, 
PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S6.VRTANJE OC4

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S7. CEVOVOD OC5
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                     
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 3
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 1
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 3

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 3
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 16

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S7.CEVOVOD OC5

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S8. VRTANJE OC5

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 86
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 234
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 25
Izkop v II. ktg m3 13
Izkop v III. ktg m3 216
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m2 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 254
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 86
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 86
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 86
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 22
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 95
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 5
Izkop v II. ktg m3 3
Izkop v III. ktg m3 46
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 54
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 22
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 22
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 22
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 50
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 50
Dobava in vgradnja geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 9
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 9
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 50
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 50
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 50
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 15
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 15
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in 
vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, 
PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S8.VRTANJE OC5

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S9. CEVOVOD OC6
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                    
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 4
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 2
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 4

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 4
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 36

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S9.CEVOVOD OC6

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S10. VRTANJE OC6

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 86
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 154
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 16
Izkop v II. ktg m3 8
Izkop v III. ktg m3 139
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m2 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 163
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 86
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 86
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 86
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 22
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 61
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 4
Izkop v II. ktg m3 2
Izkop v III. ktg m3 33
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 39
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 22
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 22
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 22
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 15
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 15
Dobava in vgradnja geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 3
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 3
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 15
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 15
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 15
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 36
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 36
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in 
vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, 
PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S10.VRTANJE OC6

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S11. CEVOVOD OC9
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                           
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 3
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 1
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 3

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 3
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 24

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S11.CEVOVOD OC9

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S12. VRTANJE OC9

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 86
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 166
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 18
Izkop v II. ktg m3 0
Izkop v III. ktg m3 159
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m2 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 177
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 86
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 86
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 86
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 22
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 63
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 4
Izkop v II. ktg m3 0
Izkop v III. ktg m3 32
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 36
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 22
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 22
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 22
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 71
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 71
Dobava in vgradnja geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 13
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 13
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 71
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 71
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 71
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 22
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 22
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in 
vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, 
PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S12.VRTANJE OC9

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S13. CEVOVOD DC1
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                     
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 3
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 1
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 3

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 3
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 24

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S13.CEVOVOD DC1

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S14. VRTANJE DC1

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 86
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 131
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 14
Izkop v II. ktg m3 7
Izkop v III. ktg m3 117
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m2 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 138
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 86
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 86
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 86
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 22
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 59
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 3
Izkop v II. ktg m3 2
Izkop v III. ktg m3 28
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 33
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 22
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 22
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 22
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 60
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 60
Dobava in vgradnja geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 11
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 11
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 60
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 60
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 60
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 22
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 22
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in 
vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, 
PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S14.VRTANJE DC1

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S15. CEVOVOD DC2
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                      
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 3
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 1
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 3

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 3
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 24

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S15.CEVOVOD DC2

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S16. VRTANJE DC2

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 86
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 137
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 0
Izkop v II. ktg m3 29
Izkop v III. ktg m3 108
Izkop v IV. ktg m3 7
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m2 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 144
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 86
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 86
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 86
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 31
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 68
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 0
Izkop v II. ktg m3 9
Izkop v III. ktg m3 35
Izkop v IV. ktg m3 3
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 47
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 31
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 31
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 31
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 76
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 76
Dobava in vgradnja geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 14
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 14
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 76
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 76
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 76
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 24
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 24
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in 
vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, 
PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S16.VRTANJE DC2

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/161. POPIS DEL - STROJNI

S17 OSTALI STROŠKI
Opombe:

Upoštevati IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o..                             
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                
Vse spremembe in odstopanja morajo biti vnešene v PID.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 2 Navodila za obratovanje in vzdrževanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:
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POPIS DEL - STROJNI

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5/162. Načrt strojnih inštalacij in strojne 
oprme

Investitor: PLINOVODI d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: Posebne točke na M5 - Vodotoki

Številka načrta: 10311_5162

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 01.03.2012
v1.1
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5/162. POPIS DEL - STROJNI

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 16m, na področjih zožanega 
delovnega pasu 16m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v območju 
bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
stroške:

- vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

PZI - projekt za izvedbo

- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

- omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na območju RP 
Vodice

3 - stroški za izdelavo PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija
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SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 
izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

- delo v nagnjenem terenu

- v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.
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5/162. POPIS DEL - STROJNI

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. CEVOVOD V1 GAMELJŠČICA - PREKOP

S2. CEVOVOD V2 GAMELJŠČICA - VRTANJE

S3. VRTANJE V2 GAMELJŠČICA - VRTANJE

S4. CEVOVOD V3 SAVA (GAMELJNE) - PREKOP

S5. CEVOVOD V4 SAVA (ČRNUČE) - PREKOP

S6. CEVOVOD V5 SAVA (TOMAČEVO) - PREKOP 

S7. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

  List: REKAPITULACIJA_5_162
  Stran: 4
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5/162. POPIS DEL - STROJNI

S1. CEVOVOD V1 GAMELJŠČICA - PREKOP
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                 
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.       
Dodatno obbetoniranje je zajeto v gradbenem popisu.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Opozorilni trak z napisom "POZOR PLINOVOD" m 46
Dobava in vgradnja opozorilnega traku rumene barve z 
napisom "POZOR PLINOVOD".

I. 2 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 5
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 3 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 3
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

  List: PLINOVOD_V1
  Stran: 5
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 5

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.

I. 5 Obbetoniranje zvarnih mest na FZM kpl 2
Obbetoniranje zvarnih mest izvesti po postopku iz 
tehničnega poročila in po navodilih proizvajalca 
obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.                                                              
Malto nabaviti pri proizvajalcu obbetoniranih cevi.  

I. 6 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 46

-

I. 7 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

-

I. 8 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:

  List: PLINOVOD_V1
  Stran: 6
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S1.CEVOVOD V1 GAMELJŠČICA - PREKOP

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:

  List: PLINOVOD_V1
  Stran: 7
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5/162. POPIS DEL - STROJNI

S2. CEVOVOD V2 GAMELJŠČICA - VRTANJE
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Opozorilni trak z napisom "POZOR PLINOVOD" m 48
Dobava in vgradnja opozorilnega traku rumene barve z 
napisom "POZOR PLINOVOD".

I. 2 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 8
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 3 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 4
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

  List: PLINOVOD_V2
  Stran: 8
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 8

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.

I. 5 Obbetoniranje zvarnih mest na FZM kpl 4
Obbetoniranje zvarnih mest izvesti po postopku iz 
tehničnega poročila in po navodilih proizvajalca 
obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.                                                              
Malto nabaviti pri proizvajalcu obbetoniranih cevi.  

I. 6 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 4
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 7 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 78

-

I. 8 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

-

I. 9 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:

  List: PLINOVOD_V2
  Stran: 9
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S2.CEVOVOD V2 GAMELJŠČICA - VRTANJE

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:

  List: PLINOVOD_V2
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5/162. POPIS DEL - STROJNI

S3. VRTANJE V2 GAMELJŠČICA - VRTANJE

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 86
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo dreves, 
grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 285
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa dela 
za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 31
Izkop v II. ktg m3 63
Izkop v III. ktg m3 219
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 3 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko vlažnim 
betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 15cm

I. 4 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 5 Opaženje oporne stene m2 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 6 Zasip gradbene jame m3 313
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

  List: VRTANJE_V2

  Stran: 11
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 7 Humusiranje s transportom humusa m2 86
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 8 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 86
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice z 
dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 9 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 86
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 10 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba samo 
po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 22
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo dreves, 
grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 108
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa dela 
za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 6
Izkop v II. ktg m3 12
Izkop v III. ktg m3 44
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 62
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 22
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 22
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice z 
dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 22
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba samo 
po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 100
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba samo 
po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 18
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 18
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 100
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 100
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice z 
dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 100
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 28
Vrtanje pod vodotokom s tehnologijo usmerjenega vrtanja z 
optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med izvajanjem 
del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 28
Vrtanje pod vodotokom s tehnologijo usmerjenega vrtanja z 
optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in vgradnja 
(uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med izvajanjem 
del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:

  List: VRTANJE_V2

  Stran: 16



�

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S3.VRTANJE V2 GAMELJŠČICA - VRTANJE

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/162. POPIS DEL - STROJNI

S4. CEVOVOD V3 SAVA (GAMELJNE) - PREKOP
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.       
Dodatno obbetoniranje je zajeto v gradbenem popisu.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Opozorilni trak z napisom "POZOR PLINOVOD" m 156
Dobava in vgradnja opozorilnega traku rumene barve z 
napisom "POZOR PLINOVOD".

I. 2 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 18
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 3 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 16
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 18

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.

I. 5 Obbetoniranje zvarnih mest na FZM kpl 2
Obbetoniranje zvarnih mest izvesti po postopku iz 
tehničnega poročila in po navodilih proizvajalca 
obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.   

I. 6 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 156

-

I. 7 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

-

I. 8 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

  List: PLINOVOD_V3
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S4.CEVOVOD V3 SAVA (GAMELJNE) - PREKOP

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:

  List: PLINOVOD_V3
  Stran: 20
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5/162. POPIS DEL - STROJNI

S5. CEVOVOD V4 SAVA (ČRNUČE) - PREKOP
Ponudnik izpolni samo v primeru izbranega načina izvedbe

Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                           
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.       
Dodatno obbetoniranje je zajeto v gradbenem popisu.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Opozorilni trak z napisom "POZOR PLINOVOD" m 74
Dobava in vgradnja opozorilnega traku rumene barve z 
napisom "POZOR PLINOVOD".

I. 2 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 12
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 3 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 10
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

  List: PLINOVOD_V4
  Stran: 21
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 12

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.

I. 5 Obbetoniranje zvarnih mest na FZM kpl 2
Obbetoniranje zvarnih mest izvesti po postopku iz 
tehničnega poročila in po navodilih proizvajalca 
obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.   

I. 6 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 74

-

I. 7 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

-

I. 8 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:

  List: PLINOVOD_V4
  Stran: 22
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S5.CEVOVOD V4 SAVA (ČRNUČE) - PREKOP

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/162. POPIS DEL - STROJNI

S6. CEVOVOD V5 SAVA (TOMAČEVO) - PREKOP 
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Geoplin plinovodi d.o.o..                                              
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.       
Dodatno obbetoniranje je zajeto v gradbenem popisu.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Opozorilni trak z napisom "POZOR PLINOVOD" m 134
Dobava in vgradnja opozorilnega traku rumene barve z 
napisom "POZOR PLINOVOD".

I. 2 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 16
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 3 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 14
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 16

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.

I. 5 Obbetoniranje zvarnih mest na FZM kpl 2
Obbetoniranje zvarnih mest izvesti po postopku iz 
tehničnega poročila in po navodilih proizvajalca 
obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.   

I. 6 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 134

-

I. 7 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

-

I. 8 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)

(odpade - izvedba z vrtanjem)
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S6.CEVOVOD V5 SAVA (TOMAČEVO) - PREKOP 

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/162. POPIS DEL - STROJNI

S7. OSTALI STROŠKI
Opombe:

Upoštevati IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o..                             
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                
Vse spremembe in odstopanja morajo biti vnešene v PID.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Zajeto v glavni rekapitulaciji.

I. 2 Navodila za obratovanje in vzdrževanje
Zajeto v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Projektantski nadzor
Zajeto v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:
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POPIS DEL - STROJNI

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5/162 Načrt strojnih inštalacij in strojne 
opreme

Investitor: Plinovodi, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt:

Posebne točke na M5 - Vodotoki 
(vrtanje »HDD« in mikrotunel)

Številka načrta: 10311_5162

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 01.03.2013
v1.1

 List: OSNOVA 1
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3/162 POPIS DEL - STROJNI

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

S1 CEVOVOD V3 SAVA (GAMELJNE) - VRTANJE »HDD«

S2 VRTANJE V3 SAVA (GAMELJNE) - VRTANJE »HDD«

S3 CEVOVOD V4 SAVA (ČRNUČE) - VRTANJE »HDD«

S4 VRTANJE V4 SAVA (ČRNUČE) - VRTANJE »HDD«

S3 CEVOVOD V4 SAVA (ČRNUČE) - MIKROTUNEL

S4 VRTANJE V4 SAVA (ČRNUČE) - MIKROTUNEL

S5 CEVOVOD V5 SAVA (TOMAČEVO) - VRTANJE »HDD«

S6 VRTANJE V5 SAVA (TOMAČEVO) - VRTANJE »HDD«

S7 OSTALI STROŠKI 

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

  List: REKAPITULACIJA
  Stran: 2
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3/162 POPIS DEL - STROJNI

S1 CEVOVOD V3 SAVA (GAMELJNE) - VRTANJE »HDD«
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                 
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.       
Dodatno obbetoniranje je zajeto v gradbenem popisu.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

I.

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 20
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 18
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 16

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.

MATERIAL IN DRUGA DELA

  List: CEVOVOD_V3
  Stran: 3
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 16
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 180

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:

  List: CEVOVOD_V3
  Stran: 4
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S1CEVOVOD V3 SAVA (GAMELJNE) - VRTANJE »HDD«

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:

  List: CEVOVOD_V3
  Stran: 5
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3/162 POPIS DEL - STROJNI

S2 VRTANJE V3 SAVA (GAMELJNE) - VRTANJE »HDD«

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

0.

V3 SAVA (GAMELJNE)

Splošni pogoji

Časovni potek del

Opomba k cenam

Organizacija gradbišča

Statični račun gradbenih jam

Odstranjevanje gradbenih odpadkov

OSNOVNE OPOMBE

Predmetni popis del s količinami se nanaša na vgradnjo plinovoda po metodi vrtanja po tehnologiji 
horizontalnega vodenega vrtanja "HDD", to je kompletna izdelava vrtine z vgradnjo plinovodne cevi ter 
zapolnitev tunela z bentonitno mešanico in zajema vgradnjo plinovodne cevi na razdalji vrtine in najmanj 3 m 
izven vrtine tako v vstopni kot v izstopni gradbeni jami.
Predmetna dela po tem popisu del lahko izvaja le podjetje, ki ima dokazljivo znanje in izkušnje, osebje in 
stroje za izvedbo podvrtavanja, kar mora dokazati z dokazili, skladno z zahtevami razpisnih pogojev.

Cene zajemajo vse stroške v zvezi z zagotavljanjem odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala, ki 
nastane pri vrtanju, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki.

Delovni dan pomeni dan za izvedbo del, medtem ko neprekinjena dela niso predvidena in načrtovana. Dela, 
ki zahtevajo neprekinjen angažma, se izvajajo neprekinjeno, kar pomeni ne glede na dan v tednu, vključno in 
ne omejeno na državne praznike.

Dobava in vgradnja plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Cene vključujejo dobavo vseh materialov za izvedbo opisanih del, razen če ni v posamezni poziciji ali v 
razpisni pogojih drugače določeno, kot npr., da material preskrbi naročnik. Izvajalec mora v navedenih cenah 
upoštevati vse stroške potrebne za varno izvedbo del. Izvajalec si mora pridobiti vse informacije že v fazi 
ponujanja, se z njimi seznaniti, ugotoviti vso problematiko glede izvedbe del, ki se nanašajo na predmetno 
lokacijo.
Izvajalec mora v navedenih cenah upoštevati vse varnostne ukrepe za varno delo v skladu s predpisi o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vse varnostne ukrepe, ki izhajajo iz pogojev v 
Varnostnem načrtu. Izvajalec mora urediti in zavarovati gradbišče proti tretjim osebam.
Izvajalec mora v ceni vzdrževanja jarka ali gradbene jame upoštevati tudi črpanje talne vode.

Investitor priskrbi delovne površine znotraj delovnega pasu. 
Izvajalec je dolžan zagotoviti lastniške odnose, odškodnine, zapore cest itd. izven delovnega pasu za 
dovozno pot za potrebe mehanizacije ter prostor za postavitev plinovodne cevi pred uvlačenjem cevi, v 
kolikor ugotovi, da ni možna gradnja znotraj delovnega pasu.

V cene je potrebno vključiti vse stroške z vsemi morebitnimi dodatnimi predvidenimi ali nepredvidenimi deli 
ali deli, ki po mnenju izvajalca morebiti niso zajeta v popisu, za izvedbo predmetnih del, predvsem za 
stroške, ki nastanejo v zvezi z zagotavljanjem kakovosti, poročili (protokoli), pregledi in dokumentacijo. Poleg 
zahtev v popisu del in zahtev naročnika v razpisu morajo cene vsebovati tudi vse stroške v zvezi z 
zahtevami, navedenih v ustreznih predpisih in standardih.

Statični račun gradbenih jam izdela izvajalec glede na uporabljeno vrsto zaščite in tehnologijo varovanja 
brežin gradbene jame.

  List: VRTANJE_V3
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

I.

I. 1 Izkop vzstopne in izstopne gradbene jame
Izkop vstopne in izstopne gradbene jame oz. rampe za 
potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične 
kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba 
delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa dela za 
vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg. m3 2

Izkop v II. ktg. m3 0

Izkop v III. ktg. m3 18

Izkop v IV. ktg. m3 0

Izkop v V. ktg. m3 0

Zasip m3 20

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 72
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

SKUPAJ:

VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA

  List: VRTANJE_V3
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

II. VRTANJA

II. 1 Vrtanje pod vodotokom (plinovod) m1 186
Vrtanje pod strugo vodotoka s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z radijskim vodenjem HDD v loku.                                        
Vgradnja plinovodne cevi DN 400.                                      
Vključeno večkratno povrtavanje (čiščenje) vrtine pred 
uvlačenjem cevi. Vrtina mora biti ca 30% večja od 
premera cevi.
Izvajalec mora izvesti vrtanje tako, da ne pride do poškodb 
obstoječih objektov, naprav, obstoječe plinovodne cevi.
Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec del.
Predvideno je vrtanje v materialu največ do IV. kat.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

II. 2 Vrtanje pod vodotokom (kabelska kanalizacija) m1 186
Vrtanje pod strugo vodoroka s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z radijskim vodenjem HDD.                                        
Dobava in vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ160, 
SDR 17, PN80.   
Vključeno večkratno povrtavanje (čiščenje) vrtine pred 
uvlačenjem cevi. Vrtina mora biti ca 30% večja od 
premera cevi.                                                                
Izvajalec mora izvesti vrtanje tako, da ne pride do poškodb 
obstoječih objektov, naprav, obstoječe plinovodne cevi.                                                                           
Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec.
Predvideno je vrtanje v materialu največ do IV. kat.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA)
OPOMBA: Uporabijo se obstoječe dostopne poti in dostop 
v okviru delovnega pasu plinovoda.

SKUPAJ:

  List: VRTANJE_V3
  Stran: 8



�

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S2VRTANJE V3 SAVA (GAMELJNE) - VRTANJE »HDD«

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. VRTANJA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

SKUPAJ:

  List: VRTANJE_V3
  Stran: 9
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3/162 POPIS DEL - STROJNI

S3. CEVOVOD V4 SAVA (ČRNUČE) - VRTANJE »HDD«
Ponudnik izpolni samo v primeru izbranega načina izvedbe

Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                 
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.       
Dodatno obbetoniranje je zajeto v gradbenem popisu.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

I.

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 20
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 18
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 20

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.

MATERIAL IN DRUGA DELA

  List: CEVOVOD_V4
  Stran: 10
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 18
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 216

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:

  List: CEVOVOD_V4
  Stran: 11
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S3.CEVOVOD V4 SAVA (ČRNUČE) - VRTANJE »HDD«

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:

  List: CEVOVOD_V4
  Stran: 12
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3/162 POPIS DEL - STROJNI

S4 VRTANJE V4  SAVA (ČRNUČE) - VRTANJE »HDD«
Ponudnik izpolni samo v primeru izbranega načina izvedbe

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

0.

V4 SAVA (ČRNUČE)

Splošni pogoji

Časovni potek del

Opomba k cenam

Organizacija gradbišča

Statični račun gradbenih jam

Odstranjevanje gradbenih odpadkov

Statični račun gradbenih jam izdela izvajalec glede na uporabljeno vrsto zaščite in tehnologijo varovanja 
brežin gradbene jame.

Cene zajemajo vse stroške v zvezi z zagotavljanjem odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala, ki 
nastane pri vrtanju, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki.

OSNOVNE OPOMBE

Predmetni popis del s količinami se nanaša na vgradnjo plinovoda po metodi vrtanja po tehnologiji 
horizontalnega vodenega vrtanja "HDD", to je kompletna izdelava vrtine z vgradnjo plinovodne cevi ter 
zapolnitev tunela z bentonitno mešanico in zajema vgradnjo plinovodne cevi na razdalji vrtine in najmanj 3 m 
izven vrtine tako v vstopni kot v izstopni gradbeni jami.
Predmetna dela po tem popisu del lahko izvaja le podjetje, ki ima dokazljivo znanje in izkušnje, osebje in 
stroje za izvedbo podvrtavanja, kar mora dokazati z dokazili, skladno z zahtevami razpisnih pogojev.

Delovni dan pomeni dan za izvedbo del, medtem ko neprekinjena dela niso predvidena in načrtovana. Dela, 
ki zahtevajo neprekinjen angažma, se izvajajo neprekinjeno, kar pomeni ne glede na dan v tednu, vključno in 
ne omejeno na državne praznike.

Dobava in vgradnja plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Cene vključujejo dobavo vseh materialov za izvedbo opisanih del, razen če ni v posamezni poziciji ali v 
razpisni pogojih drugače določeno, kot npr., da material preskrbi naročnik. Izvajalec mora v navedenih cenah 
upoštevati vse stroške potrebne za varno izvedbo del. Izvajalec si mora pridobiti vse informacije že v fazi 
ponujanja, se z njimi seznaniti, ugotoviti vso problematiko glede izvedbe del, ki se nanašajo na predmetno 
lokacijo.
Izvajalec mora v navedenih cenah upoštevati vse varnostne ukrepe za varno delo v skladu s predpisi o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vse varnostne ukrepe, ki izhajajo iz pogojev v 
Varnostnem načrtu. Izvajalec mora urediti in zavarovati gradbišče proti tretjim osebam.
Izvajalec mora v ceni vzdrževanja jarka ali gradbene jame upoštevati tudi črpanje talne vode.

V cene je potrebno vključiti vse stroške z vsemi morebitnimi dodatnimi predvidenimi ali nepredvidenimi deli 
ali deli, ki po mnenju izvajalca morebiti niso zajeta v popisu, za izvedbo predmetnih del, predvsem za 
stroške, ki nastanejo v zvezi z zagotavljanjem kakovosti, poročili (protokoli), pregledi in dokumentacijo. Poleg 
zahtev v popisu del in zahtev naročnika v razpisu morajo cene vsebovati tudi vse stroške v zvezi z 
zahtevami, navedenih v ustreznih predpisih in standardih.

Investitor priskrbi delovne površine znotraj delovnega pasu. 
Izvajalec je dolžan zagotoviti lastniške odnose, odškodnine, zapore cest itd. izven delovnega pasu za 
dovozno pot za potrebe mehanizacije ter prostor za postavitev plinovodne cevi pred uvlačenjem cevi, v 
kolikor ugotovi, da ni možna gradnja znotraj delovnega pasu.

  List: VRTANJE_V4 
  Stran: 13
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

I.

I. 1 Izkop vzstopne in izstopne gradbene jame
Izkop vstopne in izstopne gradbene jame oz. rampe za 
potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične 
kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba 
delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa dela za 
vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg. m3 0

Izkop v II. ktg. m3 0

Izkop v III. ktg. m3 280

Izkop v IV. ktg. m3 70

Izkop v V. ktg. m3 0

Zasip m3 350

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 108
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

SKUPAJ:

VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA

  List: VRTANJE_V4 
  Stran: 14
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

II. VRTANJA

II. 1 Vrtanje pod vodotokom (plinovod) m1 216
Vrtanje pod strugo vodotoka s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z radijskim vodenjem HDD v loku.                                        
Vgradnja plinovodne cevi DN 400.                                      
Vključeno večkratno povrtavanje (čiščenje) vrtine pred 
uvlačenjem cevi. Vrtina mora biti ca 30% večja od 
premera cevi.
Izvajalec mora izvesti vrtanje tako, da ne pride do poškodb 
obstoječih objektov, naprav, obstoječe plinovodne cevi.
Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec del.
Predvideno je vrtanje v materialu največ do IV. kat.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

II. 2 Vrtanje pod vodotokom (kabelska kanalizacija) m1 216
Vrtanje pod strugo vodoroka s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z radijskim vodenjem HDD.                                        
Dobava in vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ160, 
SDR 17, PN80.   
Vključeno večkratno povrtavanje (čiščenje) vrtine pred 
uvlačenjem cevi. Vrtina mora biti ca 30% večja od 
premera cevi.                                                                
Izvajalec mora izvesti vrtanje tako, da ne pride do poškodb 
obstoječih objektov, naprav, obstoječe plinovodne cevi.                                                                           
Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec.
Predvideno je vrtanje v materialu največ do IV. kat.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:

  List: VRTANJE_V4 
  Stran: 15
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA)
OPOMBA: Uporabijo se obstoječe dostopne poti in dostop 
v okviru delovnega pasu plinovoda.

SKUPAJ:

  List: VRTANJE_V4 
  Stran: 16
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S4VRTANJE V4  SAVA (ČRNUČE) - VRTANJE »HDD«

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. VRTANJA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

SKUPAJ:

  List: VRTANJE_V4 
  Stran: 17
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3/162 POPIS DEL - STROJNI

S3. CEVOVOD V4 SAVA (ČRNUČE) - MIKROTUNEL
Ponudnik izpolni samo v primeru izbranega načina izvedbe

Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                 
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.       
Dodatno obbetoniranje je zajeto v gradbenem popisu.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

I.

I. 1 Koleno R=10 D
Standard: SIST EN10208-2
Material: L360MB (No. 1.0578)
Dobava in montaža vključno z varjenjem (in varilnim 
materialom) kolen za zemeljski plin namenjenih podzemni 
vgradnji.
Kolena so tovarniško antikorozijsko zaščitena s 
polietilenom debeline 3 mm v rumeni ali črni barvi.                                                                                    
Za maksimalno delovno temperaturo 70°C in normalne 
obremenitve.                                                                        
Oznaka: DIN30670 PE tip S-n.
Namesto kolen Ø406,4x11,0 mm / 35°, predvidenih v 

pipisu načrta št.: 10311_511) !

Ø406,4x11,0 mm / 90° kos 2

Ø406,4x11,0 mm / 80° kos 1

Ø406,4x11,0 mm / 75° kos 1

SKUPAJ:

ARMATURA

  List: CEVOVOD_MT_V4
  Stran: 18
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

II.

II. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 20
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

II. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 18
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

II. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 20

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.

MATERIAL IN DRUGA DELA

  List: CEVOVOD_MT_V4
  Stran: 19
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

II. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 12
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

II. 5 Obbetoniranje zvarnih mest na FZM kpl 8
Obbetoniranje zvarnih mest izvesti po postopku iz 
tehničnega poročila in po navodilih proizvajalca 
obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.                                                              
Malto nabaviti pri proizvajalcu obbetoniranih cevi.  

II. 6 Naknadno obbetoniranje kolen kpl 4
Obbetoniranje kolen izvesti po postopku iz tehničnega 
poročila in po navodilih proizvajalca obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.                                                              
Malto nabaviti pri proizvajalcu obbetoniranih cevi.  

II. 7 Obbetoniranje plinovodne cevi
Betoniranje arm. Bet. Plašča okrog cevi debeline ca. 10 
cm iz vodotesnega makroarmiranega betona C30/37 PV-II 
XA1 S4 (cement 400 kg/m3, superplastifikator 6 kg/m3, 
mikrosilika 35 kg/m3, dodatek proti krčenju 8 kg/m3, 
superplastifikator s podaljšanim delovanjem 3 kg/m3, 
makro armatura 4,6 kg/m3), polietilenska mreža "Rock 
Shield" tip 9 ter armaturni koš. pri opaženju se uporablja 
kovinski opaž.
Vodotesni beton C30/37 m3 18

Polietilenska mreža "Rock Shield" m2 110

Plastična makro vlakna (makro armatura) kg 1.025

Armaturni koš kg 1.194

  List: CEVOVOD_MT_V4
  Stran: 20
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

II. 8 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 110

-

II. 9 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

-

II. 10 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S3.CEVOVOD V4 SAVA (ČRNUČE) - MIKROTUNEL

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. ARMATURA

II. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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  Stran: 22
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3/162 POPIS DEL - STROJNI

S4. VRTANJE V4 SAVA (ČRNUČE) - MIKROTUNEL
Ponudnik izpolni samo v primeru izbranega načina izvedbe

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

0.

V4 SAVA (ČRNUČE)

Splošni pogoji

Natančnost izvedbe prevrtavanja in vgradnje zaščitne cevi

Časovni potek del

Opomba k cenam

V cene je potrebno vključiti vse stroške z vsemi morebitnimi dodatnimi predvidenimi ali nepredvidenimi deli 
ali deli, ki po mnenju izvajalca morebiti niso zajeta v popisu, za izvedbo predmetnih del, predvsem za 
stroške, ki nastanejo v zvezi z zagotavljanjem kakovosti, poročili (protokoli), pregledi in dokumentacijo. Poleg 
zahtev v popisu del in zahtev naročnika v razpisu morajo cene vsebovati tudi vse stroške v zvezi z 
zahtevami, navedenih v ustreznih predpisih in standardih.

Podvrtavanje in vgradnja zaščitnih cevi dovoljuje naslednja maksimalna odstopanja od podatkov v projektu 
oziroma od morebitnih predlaganih podatkov izvajalca po predhodni odobritvi s strani  naročnika:
Horizontalno odstopanje: 500 mm
Vertikalno odstopanje: 500 mm
Skladno z odstopanji mora biti dimenzionirana vstopna in izstopna gradbena jama. 
Po spojitvi uvrtanega dela plinovoda na linijo je izvajalec odgovoren za vrnitev območja  gradbišča v prvotno 
stanje. Meje projekta izvajalec vrtanja predhodno uskladi z izvajalcem gradbenih del.

OSNOVNE OPOMBE

Predmetni popis del s količinami se nanaša na vgradnjo plinovoda po metodi uvrtavanja s tehnologijo 
"mikrotuneling", to je kompletna izdelava vrtine z zaščitno betonsko cevjo, vgradnja plinovodne cevi ter 
zapolnitev tunela s cementno injekcijsko maso po uspešni montaži plinovodne cevi in kabelske kanalizacije 
in zajema vgradnjo plinovodne cevi na razdalji vrtine in najmanj 3 m izven vrtine tako v vstopni kot v izstopni 
gradbeni jami, vključno s kompletno pripravo in odstranitvijo gradbišča.
Predmetna dela po tem popisu del lahko izvaja le podjetje, ki ima dokazljivo znanje in izkušnje, osebje in 
stroje za izvedbo podvrtavanja in vgradnjo zaščitnih cevi, kar mora dokazati z dokazili, skladno z zahtevami 
razpisnih pogojev.

Delovni dan pomeni dan za izvedbo del, medtem ko neprekinjena dela niso predvidena in načrtovana. Dela, 
ki zahtevajo neprekinjen angažma, se izvajajo neprekinjeno, kar pomeni ne glede na dan v tednu, vključno in 
ne omejeno na državne praznike.

Dobava in vgradnja plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Cene vključujejo dobavo vseh materialov za izvedbo opisanih del, razen če ni v posamezni poziciji ali v 
razpisni pogojih drugače določeno, kot npr., da material preskrbi naročnik. Izvajalec mora v navedenih cenah 
upoštevati vse stroške potrebne za varno izvedbo del. Izvajalec si mora pridobiti vse informacije že v fazi 
ponujanja, se z njimi seznaniti, ugotoviti vso problematiko glede izvedbe del, ki se nanašajo na predmetno 
lokacijo.
Izvajalec mora v navedenih cenah upoštevati vse varnostne ukrepe za varno delo v skladu s predpisi o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vse varnostne ukrepe, ki izhajajo iz pogojev v 
Varnostnem načrtu. Izvajalec mora urediti in zavarovati gradbišče proti tretjim osebam.
Izvajalec mora v ceni vzdrževanja jarka ali gradbene jame upoštevati tudi črpanje talne vode.
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Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

Organizacija gradbišča

Statični račun gradbenih jam

Odstranjevanje gradbenih odpadkov

I.

I. 1 Priprava gradbišča kpl 1

Priprava gradbišča v skladu z razpisnimi pogoji. Kompletni 
stroški   za   dovozne   in   izvozne   poti,   priprava   
platoja gradbišča z vsemi utrditvami in stabilizacijo 
gradbiščnih površin ter dovoznih cest,  ograjo,  
gradbiščnimi objekti, komunalno opremljenostjo z oskrbo 
energije,  vode  itd. Lokacijo je treba  natančno  pregledati  
in  prilagoditi  na lokalne pogoje v soglasju s 
pristojnimimorgani (občina, upravljavci cest, upravljavci 
komunalne infrastrukture itd.)

I. 2 Priprava gradbišča kpl 1
Enako kot postavka I.1, le na lokaciji izstopne gradbene 
jame.

I. 3 Ograditev gradbišča kpl 1
Ograditev gradbišča z gradbiščno ograjo, to je vseh jam in 
gradbenih področij v času celotnega gradbenega obdobja 
v smislu zaščite pred prehodom tretjih oseb in večjih živali, 
vključno s stroški  dobave, montaže, vzdrževanja in 
odstranitve ograje. Minimalna višina ograje je 2 m. 

I. 4 Gradbiščna pisarna kpl 1
Gradbiščna pisarna, približno 15 kvadratnih metrov, za 
gradbeni nadzor naročnika na licu mesta, opremljena za 
dve osebi, vključno z direktno telefonsko linijo ali uporaba 
telefonskega omrežja izvajalca, ogrevanje, oskrba z el. 
energijo in čiščenje. Uporaba sanitarnih prostorov 
izvajalca s strani osebja naročnika se razume sama po 
sebi. Postavitev, vzdrževanje v času gradnje in 
odstranitev.

Cene zajemajo vse stroške v zvezi z zagotavljanjem odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala, ki 
nastane pri vrtanju, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki.

Statični račun gradbenih jam izdela izvajalec glede na uporabljeno vrsto zaščite in tehnologijo varovanja 
brežin gradbene jame.

PRIPRAVA GRADBIŠČA

Investitor priskrbi delovne površine znotraj delovnega pasu. 
Izvajalec je dolžan zagotoviti lastniške odnose, odškodnine, zapore cest itd. izven delovnega pasu za 
dovozno pot za potrebe mehanizacije ter prostor za postavitev plinovodne cevi pred uvlačenjem cevi, v 
kolikor ugotovi, da ni možna gradnja znotraj delovnega pasu.
izvajalec mora v ponudbi prikazati organizacijo gradbišča, ki se nanaša na potrebno mehanizacijo za izvedbo 
predmetnih del in na posebne zahteve predmetne lokacije (postavitev opreme, postavitev gradbiščnih 
objektov, lokacije deponij materiala, transportne poti, dovozne poti z navezavo na javne ceste itd.).
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I. 5 Odstranitev gradbišča kpl 1

Komplet odstranitev gradbišča na lokaciji vstopne in 
izstopne gradbene jame, vključno z objekti, sanacijo 
dovoznih in izvoznih cest, gradbiščnih cest ter 
gradbiščnih površin vključno z humusiranjem,  
rahljanjem rodovitne zemlje in vmitvijo zemljišča v 
prvotno stanje (sejanje trave, obnova prometnih 
površin).

SKUPAJ:

II.

II. 1 Vzdrževanje gradbišča na lokaciji vstopne gradbene 
jame

kpl 1

Vzdrževanje gradbišča na lokaciji vstopne gradbene jame 
med celotnim obdobjem gradnje. Nadzor in osvetlitev 
gradbišča, še posebej jam in začetka ter konca zaščitne 
cevi v smislu zaščite pred vstopom in prehodom ljudi in 
večjih živali. Obdobje vzdrževanja bo predvidoma trajalo 
...... koledarskih tednov (določi izvajalec).

II. 2 Vzdrževanje gradbišča na lokaciji izstopne gradbene 
jame

kpl 1

Enako   kot  postavka III.2 le  vzdrževanje na lokaciji 
zstopne gradbene jame. Obdobje vzdrževanja bo 
predvidoma trajalo N... Koledarskih tednov (določi 
izvajalec).

II. 3 Vzdrževanje gradbišča zaradi višje sile ali na zahtevo 
naročnika

dan 15

Vzdrževanje gradbišča preko celega obdobja izgradnje in 
nadzora gradbišča v prlmeru ustavitve del zaradi višje sile 
ali na zahtevo naročnika, vendar ne zaradi vremenskih 
pogojev ali montaže cevi. Obračun na delovni dan z 
vpisom v gradbeni dnevnik. Količina je ocenjena!

II. 4 Vzdrževanje gradbišča na zahtevo naročnika dan 15
Vzdrzevanje vstopne gradbene jame na zahtevo naročnika 
do montaže cevi in spojitve na linijo. Obračun na delovni 
dan z vpisom v gradbeni dnevnik. Količina je ocenjena!

SKUPAJ:

VZDRŽEVANJE GRADBIŠČA
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III. DODATNE GEOLOŠKE RAZISKAVE

III. 1 Geološke raziskave kpl 2
Dodatne    geološke    raziskave    zemljišča    pred    
izvedbo vrtanja, za katere izvajalec meni, da so še nujno 
potrebne   glede   na   že   izdelane   raziskave   in   
podane rezultate v geološkem poročilu in za katere 
naročnik meni, da so potrebne. Pozicija zajema raziskave 
kompletno z vrtinami, sondažnimi odkopi, laboratorijskimi 
analizami in izdelavo geološko-geomehanskega poročila v 
štirih izvodih.

SKUPAJ:

IV. NAČRTOVANJE IZVEDBE

IV. 1 Načrtovanje kpl 1
Kompletna    izdelava    načrta   izvedbe   predmetnih   del 
(organizacije    gradbišča,    izvedba    gradbenih   jam    
za podvrtavanje, izvedba mikrotunelinga, uvlečenje 
plinovodne cevi    itd.),    priprava    in    predstavitev   
naročniku   vseh dokumentov, dokazil in izračunov, 
potrebnih za izvedbo.

SKUPAJ:

V. ZEMELJSKA DELA IN GRADBENE JAME

OPOMBA: 
Izkopani zemeljski material, ki se ponovno vgradi, se 
deponira v območju delovnega pasu.
Izkopani material, ki se ne uporabi, se odpelje na končno 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec v skladu z zakonodajo, ki 
ureja ravnanje z odpadki.
Izkopna dela se obračunajo po prostornini v raščenem 
stanju, nasipna dela pa po prostornini v vgrajenem stanju.

V. 1 Vrtanje pod vodotokom (plinovod) kos 3
Ročni odkop podzemnih komunalnih vodov v območju 
gradbišča, vključno s sondiranjem.

V. 2 Izkop v vodnjaku globine do 4,2 m m3 479
Izkop v vodnjaku notranjega premera 8 m v zemljini III.-
IV.ktg in globini do 4,2 m, dvig na površino, nakladanje in 
odvoz na deponijo znotraj delovnega pasu.

V. 3 Izkop v vodnjaku globine nad 4,2 m m3 1.345
Izkop v vodnjaku notranjega premera 8 m v zemljini IV-
V.ktg in globini od 4,2 m, dvig na površino, nakladanje in 
odvoz na deponijo znotraj delovnega pasu.

V. 4 Opaž m2 855
Komplet opaženje, razopaženje in čiščenje enostranskega 
opaža višine 100 cm.
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V. 5 Ureditev dna gradbene jame m3 25
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje s podložnim 
betonom betonom C12/15, vključno z vgradnjo in dobavo.

V. 6 Dobava in vgrajevanje betona m3 280
Dobava in vgrajevanje vodotesnega armiranega betona 
C25/30 z oteženim vgrajevanjem

V. 7 Dobava in vgrajevanje betona m3 10
Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30 z 
oteženim vgrajevanjem za oporno steno za vrtalno 
garnituro.

V. 8 Dobava in montaža armature kg 28.800
Dobava in vgradnja armature RA 400/500-2, prereza fi 14 
mm in več

V. 9 Izdelava črpalnega jaška kpl 2

Izdelava črpalnega jaška na dnu vodnjaka iz AB cevi 
za črpanje vode vključno v vsemi pomožnimi deli in 
materialom.

V. 10 Zasip vodnjakov m3 1.824

Zasip vodnjakov z kamnitim agregatom 0-8mm, z 
vgrajevanjem in utrjevanjem v plasteh 0,30m.

V. 11 Vgradnja lestve m 32

Dobava in vgradnja lestve z varovalnim ledvenim 
delom iz pocinkanega jekla (17m +15m), vključno z 
vsemi pomožnimi deli in materialom.

V. 12 Prezračevalne cevi kpl 2

Izdelava prezračevanja vodnjaka  z dovajanjem 
zraka po ceveh, vključno z dobavo, montažo in 
vsemi pomožnimi deli.

SKUPAJ:
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VI. IZVEDBA MIKROTUNELINGA

VI. 1 Zaščitne cevi m1 75
Dobava, transport in deponiranje zaščitnih betonskih cevi 
DN 800 mm iz armiranega  betona na gradbišču, 
kompletno s tesnjenjen in vodilnim obročem za priključek 
cevi.

VI. 2 Izvedba podvrtavanja m1 75
Kompletna izvedba podvrtavanja z vgradnjo betonskih 
zaščitnih cevi po tehnologiji "mikrotuneling". Vrste in plasti 
zemljine na lokaciji so opisane v geološkem poročilu in 
dodatnih geoloških raziskav.
Naslednji maksimalni odkloni od predpisanih naklonov ali 
od naklona, ki ga načrtuje izvajalec in odobri naročnik, se 
ne smejo preseči, za kar je odgovoren izvajalec.
Maksimalni odkloni:
Vodoravni odklon: 500 mm
Navpični odklon: 500 mm
Prazen prostor, ki nastane okrog zaščitne betonske cevi 
(nadprofil),  je treba stalno polniti s suspenzijo bentonita, 
prilagojeno na lokalne geološke pogoje. V izogib trenju in 
za zapolnitev vseh praznin in lukenj polnjenje poteka med 
celotnim trajanjem uvrtavanja.

Potisno silo in silo krmiljenja kot tudi pozicijo vrtalne glave 
(MTBM stroja) je treba stalno nadzorovati in beležiti. Vse 
podatke o MTBM stroju, ki se beležijo in posredujejo na 
krmilno ploščo, je treba registrirati v skladu s programom 
o zagotavljanju kakovosti (po zahtevah naročnika) in vsak 
dan predstaviti ali zagotoviti nadzomemu osebju naročnika 
na gradbišču v elektronski obliki.
Zaščitna betonska cev mora biti  popolnoma prazna in 
vodotesna, njene notranje površine pa morajo biti gladke.
Cena na enoto mora vsebovati vsa dodatna in naknadna 
dela ter storitve, potrebne za uvrtavanje.
To vključuje vse zahteve iz razpisnih pogojev, dobavo in 
montažo vseh strojev in opreme, potrebne za hidravlično 
uvrtavanje, namestitev in odstranitev MTBM stroja, oskrbo 
z elektriko in vodo, dobavo, namestitev, obratovanje, 
vzdrževanje in odstranitev separacijske enote, ko se kot 
nosilna tekočina uporablja bentonit, kot tudi preverjena 
statika tunela za predmetno zaščitno cev.
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V ceni so zajeti vsi stroški za vmesne postaje. Izvajalec 
določi vrsto in količino vmesnih postaj za narivanje
betonske cevi, pri tem mora upoštevati njihovo dobavo, 
montažo, obratovanje in vrsto ter nadzor prehoda tlaka 
med posameznimi cevmi in cevnimi nastavki za mazanje 
bentonita.
Cena mora zajemati tudi vsa potrebna dela v zvezi z 
nadzorom ter odstranjevanjem morebitnih preprek (skalnih 
samic, drevesnih debel, opečnih in betonskih konstrukcij 
(armirani beton) in kosov, katerih velikost od enega konca 
do drugega ne presega <= 0.5 m.
Izmera po dolžinskem metru vgrajene zaščitne cevi.

VI. 3 Izpad vrtanja po naročilu naročnika dan 10
Morebitni strošek za čas izpada vrtanja po naročilu 
naročnika (stojnina). Obračun po koledarskih dnevih.

VI. 4 Prezračevanje mikrotunela m1 75
Izvedba prezračevanja mikrotunela v času vgrajevanja 
betonskih zaščitnih cevi in ob vstavljanju plinovodne cevi 
(50l/min), vključno z montažo, demontažo, vsemi deli in 
materialom.

VI. 5 Zapiranje in tesnitev koncev zaščitnih cevi mesec 3
Zapiranje in tesnitev vstopnega in izstopnega konca 
zaščitnih cevi v času, ko se vrtanje ne izvaja (nočni čas, 
nepredvidene prekinitve) za preprečitev dostopa v 
mikrotunel in vdor voda, vključno z vsakokratno montažo 
in demontažo. Velja za čas od začetka vrtanja do končane 
gradnje. Tip zaščite predvidi izvajalec del.

VI. 6 Vzdrževanje tesnjenja
Vzdrževanje tesnjenja iz nepredvidenih razlogov po 
naročilu investitorja.

mesec 1

VI. 7 Osvetlitev mikrotunela
Osvetlitev mikrotunela v času gradnje in uvleka cevi, 
vključno z montažo, demontažo, vsemi deli in materialom.

kpl 1

SKUPAJ:
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VII. IZVEDBA MIKROTUNELINGA
OPOMBA: Izvajalec podvrtavanja (mikrotunelinga) je 
odgovoren tudi za montažo celotne plinovodne cevi in 
kabelskih cevi kot tudi za izvedbo montažne proge 
(tirnic/distančnikov) znotraj zaščitne cevi vključno z vso 
strojno opremo za tehnično pravilno vgradnjo plinovodne 
cevi.

VII. 1 Dobava   in   montaža   kovinskih   distančnikov m1 75
Dobava in montaža kovinskih distančnikov, ki ščitijo 
plinovodno cev in kabelsko cev pred poškodbami. 
Razdalja ne sme presegati 4,0 m. Izvajalec mora 
zagotoviti dokaz o zadostnih dimenzijah in 
nosilnosti/odpornosti na obrabo distančnikov in zahtevanih 
montažnih delov. Tračnice morajo biti izvedene tako, da 
se prepreči kakršnakoli nadaljnja poškodba plinovodne 
cevi in zaščitne kabelske cevi. Obračun po dolžinskem 
metru vrtine.

VII. 2 Montaža vodila m1 75

Montaža vodil (tirnice) na dnu zaščitne betonske 
cevi, kot to določi izvajalec. Vodila morajo 
omogočati varno narivanje plinovodne cevi v 
zaščitno betonsko cev. Vodila so oblikovana za 
montažo na dno zaščitne betonske cevi, tako da 
skupaj z distančniki omogočajo vstavljanje 
plinovodne cevi in onemogočajo spremembe njene 
smeri med narivanjem v zaščitno betonsko cev. 
Določi izvajalec: Vrsta vodila in vrsta montažnih 
delov:
Obračun po dolžinskem metru vodila.

VII. 3 Montaža plinovodne cevi m1 75
Montaža plinovodne cevi v zaščitno betonsko cev v skladu  
s  programom  montaže,   ki  ga  naredi  izvajalec. 
Program montaže mora predhodno potrditi naročnik. 
Montažo je treba izvajati v tesnem sodelovanju z 
izvajalcem montažerjem,   ki   je   odgovoren   za   
strokovno   pripravo plinovodne cevi ob lansimi progi. 
Plinovodno cev je treba potisniti v zaščitno betonsko cev 
tako, da se preprečijo poškodbe na zunanji površini cevi.
Obračun po dolžinskem metru vrtine.

SKUPAJ:

VIII. KONTROLA KAKOVOSTI

VIII. 1 Kontrola položaja in smeri vrtalne glave m1 75

Kontrola položaja in smeri vrtalne glave s strani 
nevtralne geodetske   inštitucije,   dnevno   
poročanje   naročniku   s prikazom  koordinat x,y,z v 
numerični  in  grafični  obliki (situacija, vzdolžni 
profil) ter izdelava končnega poročila.

SKUPAJ:
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IX. RAZNA DELA

IX. 1 Injektiranje m1 75

Trajno polnjenje DN 800 zaščitne betonske cevi brez 
preostalih praznin po funkcionalnem preizkusu 
plinovodne cevi in zaščitne kabelske cevi z 
injekcijsko maso in vključno s trajnim zapiranjem 
koncev zaščitne betonske cevi. Stroški polnjenja 
zajemajo dobavo in montažo potrebnih polnilnih cevi 
znotraj zaščitne betonske cevi. Določiti je treba 
vrsto, dolžino in montažo polnilnih cevi. Razviti je 
treba   postopek   polnjenja   in   ga   dostaviti   
naročniku   v odobritev 14 dni pred izvedbo. V izogib  
upogibanju je treba  PE-cevi  med  polnjenjem 
napolniti z vodo ali v njih vzdrževati pritisk. Cevi za 
zaščito kablov je treba naročniku dostaviti suhe (brez 
vode). 
Izmera po dolžinskem metru injektiranja.

IX. 2 Injektiranje kpl 1

Izdelava dokumentacije o izvedenih delih, priprava 
risb in dokumentov izvedenih del.

IX. 3 Označba trase plinovoda kpl 1

Označba trase plinovoda na terenu, geodetski 
posnetek označb, vključno z vsemi  meritvami 
(koordinat x,y,z) in materialnimi stroški.

SKUPAJ:

X. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA)
OPOMBA: Uporabijo se obstoječe dostopne poti in dostop 
v okviru delovnega pasu plinovoda.

SKUPAJ:
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DELNA REKAPITULACIJA - S4.VRTANJE V4 SAVA (ČRNUČE) - MIKROTUNEL

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. PRIPRAVA GRADBIŠČA

II. VZDRŽEVANJE GRADBIŠČA

III. DODATNE GEOLOŠKE RAZISKAVE

IV. NAČRTOVANJE IZVEDBE

V. ZEMELJSKA DELA IN GRADBENE JAME

VI. IZVEDBA MIKROTUNELINGA

VII. IZVEDBA MIKROTUNELINGA

VIII. KONTROLA KAKOVOSTI

IX. RAZNA DELA

X. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

SKUPAJ:
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3/162 POPIS DEL - STROJNI

S5. CEVOVOD V5 SAVA (TOMAČEVO) - VRTANJE »HDD«
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                 
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.       
Dodatno obbetoniranje je zajeto v gradbenem popisu.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

I.

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 20
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 18
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 20

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.

MATERIAL IN DRUGA DELA
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 20
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 200

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S5.CEVOVOD V5 SAVA (TOMAČEVO) - VRTANJE »HDD«

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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3/162 POPIS DEL - STROJNI

S6. VRTANJE V5 SAVA (TOMAČEVO) - VRTANJE »HDD«

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

0.

V5 SAVA (TOMAČEVO)

Splošni pogoji

Časovni potek del

Opomba k cenam

Organizacija gradbišča

Statični račun gradbenih jam

Odstranjevanje gradbenih odpadkov

OSNOVNE OPOMBE

Predmetni popis del s količinami se nanaša na vgradnjo plinovoda po metodi vrtanja po tehnologiji 
horizontalnega vodenega vrtanja "HDD", to je kompletna izdelava vrtine z vgradnjo plinovodne cevi ter 
zapolnitev tunela z bentonitno mešanico in zajema vgradnjo plinovodne cevi na razdalji vrtine in najmanj 3 m 
izven vrtine tako v vstopni kot v izstopni gradbeni jami.
Predmetna dela po tem popisu del lahko izvaja le podjetje, ki ima dokazljivo znanje in izkušnje, osebje in 
stroje za izvedbo podvrtavanja, kar mora dokazati z dokazili, skladno z zahtevami razpisnih pogojev.

Delovni dan pomeni dan za izvedbo del, medtem ko neprekinjena dela niso predvidena in načrtovana. Dela, 
ki zahtevajo neprekinjen angažma, se izvajajo neprekinjeno, kar pomeni ne glede na dan v tednu, vključno in 
ne omejeno na državne praznike.

Dobava in vgradnja plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Cene vključujejo dobavo vseh materialov za izvedbo opisanih del, razen če ni v posamezni poziciji ali v 
razpisni pogojih drugače določeno, kot npr., da material preskrbi naročnik. Izvajalec mora v navedenih cenah 
upoštevati vse stroške potrebne za varno izvedbo del. Izvajalec si mora pridobiti vse informacije že v fazi 
ponujanja, se z njimi seznaniti, ugotoviti vso problematiko glede izvedbe del, ki se nanašajo na predmetno 
lokacijo.
Izvajalec mora v navedenih cenah upoštevati vse varnostne ukrepe za varno delo v skladu s predpisi o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vse varnostne ukrepe, ki izhajajo iz pogojev v 
Varnostnem načrtu. Izvajalec mora urediti in zavarovati gradbišče proti tretjim osebam.
Izvajalec mora v ceni vzdrževanja jarka ali gradbene jame upoštevati tudi črpanje talne vode.

Investitor priskrbi delovne površine znotraj delovnega pasu. 
Izvajalec je dolžan zagotoviti lastniške odnose, odškodnine, zapore cest itd. izven delovnega pasu za 
dovozno pot za potrebe mehanizacije ter prostor za postavitev plinovodne cevi pred uvlačenjem cevi, v 
kolikor ugotovi, da ni možna gradnja znotraj delovnega pasu.

Cene zajemajo vse stroške v zvezi z zagotavljanjem odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala, ki 
nastane pri vrtanju, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki.

V cene je potrebno vključiti vse stroške z vsemi morebitnimi dodatnimi predvidenimi ali nepredvidenimi deli 
ali deli, ki po mnenju izvajalca morebiti niso zajeta v popisu, za izvedbo predmetnih del, predvsem za 
stroške, ki nastanejo v zvezi z zagotavljanjem kakovosti, poročili (protokoli), pregledi in dokumentacijo. Poleg 
zahtev v popisu del in zahtev naročnika v razpisu morajo cene vsebovati tudi vse stroške v zvezi z 
zahtevami, navedenih v ustreznih predpisih in standardih.

Statični račun gradbenih jam izdela izvajalec glede na uporabljeno vrsto zaščite in tehnologijo varovanja 
brežin gradbene jame.
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

I.

I. 1 Izkop vzstopne in izstopne gradbene jame
Izkop vstopne in izstopne gradbene jame oz. rampe za 
potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične 
kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba 
delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa dela za 
vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg. m3 2

Izkop v II. ktg. m3 0

Izkop v III. ktg. m3 18

Izkop v IV. ktg. m3 0

Izkop v V. ktg. m3 0

Zasip m3 20

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 72
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

SKUPAJ:

VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

II. VRTANJA

II. 1 Vrtanje pod vodotokom (plinovod) m1 200
Vrtanje pod strugo vodotoka s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z radijskim vodenjem HDD v loku.                                        
Vgradnja plinovodne cevi DN 400.                                      
Vključeno večkratno povrtavanje (čiščenje) vrtine pred 
uvlačenjem cevi. Vrtina mora biti ca 30% večja od 
premera cevi.
Izvajalec mora izvesti vrtanje tako, da ne pride do poškodb 
obstoječih objektov, naprav, obstoječe plinovodne cevi.
Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec del.
Predvideno je vrtanje v materialu največ do IV. kat.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

II. 2 Vrtanje pod vodotokom (kabelska kanalizacija) m1 200
Vrtanje pod strugo vodoroka s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z radijskim vodenjem HDD.                                        
Dobava in vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ160, 
SDR 17, PN80.   
Vključeno večkratno povrtavanje (čiščenje) vrtine pred 
uvlačenjem cevi. Vrtina mora biti ca 30% večja od 
premera cevi.                                                                
Izvajalec mora izvesti vrtanje tako, da ne pride do poškodb 
obstoječih objektov, naprav, obstoječe plinovodne cevi.                                                                           
Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec.
Predvideno je vrtanje v materialu največ do IV. kat.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA)
OPOMBA: Uporabijo se obstoječe dostopne poti in dostop 
v okviru delovnega pasu plinovoda.

SKUPAJ:
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Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S6.VRTANJE V5 SAVA (TOMAČEVO) - VRTANJE »HDD«

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. VRTANJA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

SKUPAJ:
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3/162 POPIS DEL - STROJNI

S7. OSTALI STROŠKI 
Opombe:

Upoštevati IS in ITS družbe Pplinovodi d.o.o..                                     
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                
Vse spremembe in odstopanja morajo biti vnešene v PID.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Cena Vrednost

I.

I. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 2 Navodila za obratovanje in vzdrževanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - S7.OSTALI STROŠKI 

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. STROŠEK

SKUPAJ:

STROŠEK
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REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

A3 Cevovod M5 - katodna zaščita 
10311_411 
(elektro del) 

 

 

A3 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - ELEKTRO - M5 - KZ

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

4/11- Načrt električnih inštalacij in električne 
opreme št. 10311_411

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: Prenosni plinovod M5

Številka načrta: 10311_411

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012

v1.1

 List: OSNOVA_M5

  List: OSNOVA_M5
  Stran: 1
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4/11 POPIS DEL - ELEKTRO - M5 - KZ

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. KATODNA ZAŠČITA

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 12 m, v gozovih 14 m, na 
področjih zožanega delovnega pasu 10 m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih 
vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi 
dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
stroške:

3 - vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

4 - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

5 - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča;

6 - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

7 - stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

8 - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

9 - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

10 - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

11 - omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na Odcepu Šmarje 
pri Jelšah

12 - stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 
izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

3 - eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

4 - odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

5 - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

6 - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

7 - delo v nagnjenem terenu

8 - v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

9 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.
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4/11 POPIS DEL - ELEKTRO - M5 - KZ

S1. KATODNA ZAŠČITA
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. KZ

I. 1 Demontaža in odvoz obstoječega merilnega stebrička 
ter dobava in montaža novega merilnega mesta 
katodne zaščite ( paralelni potek dveh plinovodov) 
komplet s kabli, priključitvijo, omarico, opozorilnim 
PVC trakom in izkopom.

kos 6

I. 2 Dobava in montaža merilnega mesta katodne zaščite 
(interferenca, potencial, ipd. ) komplet s kabli, 
priključitvijo, omarico, opozorilnim PVC trakom in 
izkopom.

kos 4

I. 3 Nepredvidena interferenčna merilna mesta, komplet s 
kabli, priključitvijo, omarico, opozorilnim PVC trakom 
in izkopom.

kos 1

I. 4 Dobava in montaža betonskega podstavka z montažo 
INOX omarice 50" (BS1-M5 in most Črnuče) komplet s 
kabli, priključitvijo, sponkami, opozorilnim PVC 
trakom z vgrajeno naslednjo opremo:
• PlPro40A LEUTRON – 1kos

kos 2

I. 5 Dobava in montaža prostostoječe omarice INOX dim. 
1000x600x320 mm, komplet s temeljem in zasutjem v 
zaščiti IP67 (izolacijska prirobnica BS2-M5) komplet s 
kabli, priključitvijo, sponkami, opozorilnim PVC 
trakom z vgrajeno naslednjo opremo:
• PlPro40A LEUTRON - 2 kos
• ER coupon Metricorr 500µm - 1 kos
• ER coupon Metricorr 100µm - 1 kos
• trajna merilna sonda STHELT - 1 kos

kpl 1

I. 6 Dobava in montaža prostostoječe omarice INOX dim. 
1000x600x320mm, komplet s temeljem in zasutjem v 
zaščiti IP67 (RP Vodice) komplet s kabli, priključitvijo, 
sponkami, opozorilnim PVC trakom z vgrajeno 
naslednjo opremo:
• PlPro40A LEUTRON - 2 kos
• ER coupon Metricorr 500µm - 1 kos
• ER coupon Metricorr 100µm - 1 kos
• trajna merilna sonda STHELT - 1 kos

kpl 1

I. 7 Dobava in montaža merilnega senzorja za nadzor 
katodne zaščite MiniTrans, komplet z napajalnikom, 
baterijo, anteno in MiniControl modulom, ter 
priklopom, oprema se vgradi v INOX omarico (RP 
Vodice)

kos 1
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Naprava za merjenje stopnje korozije z GSM 
modemom za daljinski prenos podatkov, komplet z 
napajalnikom in prenapetostno zaščito, kompatibilna 
s sondami za merjenje korozije-ER coupon, kot npr. 
ICL-02 Metricorr

kos 1

I. 9 Dobava in polaganje kabla (izkop je zajet v gradbenem 
delu projekta), komplet z opozorilnim trakom.

• kabel NYY 1x16mm2 m 150

• kabel NYY 4x2,5mm2 m 100

• kabel NYY 1x6mm2 m 30

• H07V-K 1x16mm2 m 25

I. 10 Dobava in polaganje PVC cevi Ø63 (izkop je zajet v 
gradbenem delu projekta)

m 100

I. 11 Dobava in montaža betonskega jaška Ø80 z lahkim 
litoželeznim pokrovom  (izkop je zajet v gradbenem 
delu projekta)

kos 1

I. 12 Meritve specifične upornosti zemljine in določitve Ph 
vrednosti na lokaciji anodnega ležišča ter na lokacijah 
merilnih mest.
Meritve se izvedejo za zemljino na globini plinovoda.

kos 11

I. 13 Meritve, ki jih je potrebno izvesti pri vodenem 
podvrtavanju plinovodne cevi.

kpl 1

I. 14 Zagon sistema, nastavitve parametrov in meritve 
katodne zaščite, komplet z merilnim poročilom.

kpl 1

I. 15 Dokazila za opremo, transportni stroški, zavarovanje, 
drobni material.

kpl 1

I. 16 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 17 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S1.KATODNA ZAŠČITA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. KZ

SKUPAJ:

 List: KZ_M5   Stran: 6



 

REKAPITULACIJA SKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

B RMRP VODICE  

B1 
SOČP-M5 in območje RMRP Vodice 

10311_312 
(gradbeni del) 

 

SOČP-M5 in območje RMRP Vodice (statika) 
10311_3121 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_312 

B2 SOČP-M5 in območje RMRP Vodice 
10311_512 
(strojni del) 

 

B3 SOČP-M5 in območje RMRP Vodice 
10311_412 
(elektro del) 

 

 

B1-B3 REKAPITULACIJA SKLOPA Skupaj:  

 

  



 

REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

B1 
SOČP-M5 in območje RMRP Vodice 

10311_312 
(gradbeni del) 

 

SOČP-M5 in območje RMRP Vodice (statika) 
10311_3121 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_312 

 

B1 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 3/12 Načrt gradbenih konstrukcij

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: SOČP-M5  na območju MRP Vodice

Številka načrta: 10311_312

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1

 List: 312 Osnova

  List: 312 Osnova
  Stran: 1
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3/12.POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

REKAPITULACIJA

Vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Naziv posametnih sklopov popisa Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. BETONSKA DELA

IV. TESARSKA DELA

V. ZIDARSKA DELA

VI. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: 312 Rekapitulacija 2
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3/12.POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče 
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) 
se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni upoštevati naslednje stroške:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.),
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati na območju gradbišča,
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča,
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. ca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem,
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, sanacije vozišč zaradi 
poškodb med gradnjo itd. Pred gradnjo naj se določijo javne poti, ki se bodo uporabljale za dostop, ter se 
zapisniško prevzamejo.
Sestavni del zapisnika mora biti tudi fotografsko gradivo o obstoječem stanju.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta,
-stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja, 
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
- stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja, 
- stroški projektantskega nadzora, izdelave PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena 
pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo 
plinovodov, internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa z uporabo črpalk, če 
je potrebno
- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
- delo v nagnjenem terenu
- stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi,  prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

 List: 312 Uvod v predračun
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3/12. POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

Opombe:

Pri izvedbi del je potrebno striktno upoštevati vse zahteve 
v zvezi z varstvom pri delu, tako zaposlenih kot 
mimoidočih. Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in 
označeni ter nemoteči za uporabnike sosednjih objektov 
oz. zemljišč. Izvajalec del si mora ogledati delovišče na 
licu mesta. Stroški ureditve gradbišča so zajeti v cenah z 
enoto mere po opisanih postavkah in jih nikakor ne bo 
mogoče dodatno zaračunavati (gradbiščna deponija, 
kontejnerji, sanitarna kabina, opozorilne table...).

Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

I. 1 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov
Vse potrebne zakoličbe obstoječih komunalnih vodov so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 
10311-321.

I. 2 Geodetska dela v času gradnje
Vsa potrebna geodetska dela v času gradnje so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 
10311-321.

I. PRIPRAVLJALNA DELA 

II. ZEMELJSKA DELA
Opombe:

Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se 
obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa 
nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v 
zbitem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega 
materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno 
upoštevati v enotnih cenah.

II. 1 Strojni izkop m3 210
Strojni izkop za temelje v terenu III. kat. z odvozom na 
začasno deponijo na gradbišču.

II. 2 Ročni odkop komunalnih vodov m3 15
Ročni odkop komunalnih vodov v zemljišču III. kat., 
globine do 2 m z odmetom izkopnega materiala na rob 
izkopa. Pri odkopu je potrebno paziti da ne  bi prišlo do 
poškodbe komunalnih vodov. Obvezna je prisotnost 
upravljavca komunalnih vodov.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 3 Planiranje dna temeljev m3 8
Planiranje dna izkopov za temelje in izdelava kvalitetnega 
gramoznega nasutja (tampon) pod temelje z utrditvijo do 
Ev= 80 MPa, komplet z dobavo in vgradnjo materiala. 
Obseg utrjenega nasutja določi geomehanik na osnovi 
dejanskega stanja na terenu.

II. 4 Ročni zasip komunalnih vodov m3 15
Ročni zasip jarkov z izkopanim materialom na mestih 
križanj z obstoječimi komunalnimi vodi. Pri zasipanju je 
potrebno paziti, da ne pride do poškodb komunalnih 
vodov. Pred pričetkom zasipa mora upravljavec pregledati 
pravilnost izvedbe z vpisom v gradbeni dnevnik. 

II. 5 Odvoz odvečnega materiala m3 60
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na krajevno 
deponijo na razdalji do 15 km vključno s plačilom vseh 
komunalnih pristojbnin in taks.

II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:

III. BETONSKA DELA
Opomba:

Pri betonskih delih je potrebno upoštevati vsa pripravljalna 
in zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, 
prevoze in transporte, vibriranje in negovanje betona, 
vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilcev za ostala 
gradbena in obrtniška dela.

III. 1 Izdelava in ročna montaža armature 
Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 
armature iz armaturnega jekla B500B po armaturnem 
izvlečku.
armatura do fi 12 mm kg 510

III. 2 Izdelava in ročna montaža armature 
Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 
armature iz armaturnih mrež po armaturnem izvlečku.

Q424 kg 88

III. 3 Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije m3 3,5
Dobava in vgradnja betona C12/15 v nearmirane 
konstrukcije preseka do 0.20 m3/m2/m z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.

III. 4 Vgradnja betona v armirane konstrukcije m3 14,8
Dobava in vgradnja betona C25/30 v armirane 
konstrukcije preseka do 0.30 m3/m2/m z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.

III. 5 Dodatek za vremensko odporen beton m3 1,5
Doplačilo za beton odporen na vremenske vplive - razred 
FX3 po standardu EN 206-1.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. 6 Montaža cevnih objemk in sidrnih vijakov kos 28
Dobava, izdelava in vgradnja sidrnih vijakov  vključno z 
sidrnimi ploščami s fiksiranjem v opaž.
Kasnejša montaža cevnih objemk ter objemk za podporo 
SOČP.

Dobava in izdelava sidrnih plošč, cevnih objemk in podpor 
SOČP je zajeta v popisu strojnih inštalacij in strojne 
opreme št. načrta 10311-512.

III. 7 Podlivanje nosilcev plinovoda m3 0,3
Podlivanje nosilcev plinovoda komplet z dobavo in 
vgradnjo podlivne malte z ekspanzijskim dodatkom, 

C25/30. Količina podlivne mase je ca. 0,04 m³/kos. 

III. BETONSKA DELA - SKUPAJ:

IV. TESARSKA DELA
Opombe

Pri opaženju je potrebno upoštevati: vsa pripravljalna in 
zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, 
transporte in prevoze, opaž vidnih betonov iz gladkih 
opažnih elementov in trikotnih letvic, če je to v poz. 
posebej zahtevano, vsa vezanja in podpiranja opažev, 
razopaženje po končanih delih.

IV. 1 Opaž temeljev m2 33,0
Opaženje, razopažanje in čiščenje - dvostranski opaž.

IV. 2 Opaž vidnega betona m2 8,6
Opaženje, razopažanje in čiščenje - dvostranski opaž.

IV. TESARSKA DELA - SKUPAJ:

V. ZIDARSKA DELA

V. 1 Izdelava hidroizolacije m2 4,8
Horizontalna in vertikalna hidroizolacija temeljev s hladnim 
bitumenskim premazom in polnovarjenim plastomernim 
bitumenskim trakom deb. 5 mm. Hidroizolira se vse 
temelje, ki segajo nad teren, zaradi dviga kapilarne vlage. 
Hidroizolacija sega od pete temelja do nivoja terena. 
Vključena dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala.

V. 2 Zaščita hidroizolacije m2 4,8
Dobava in zaščita hidroizolacije s ploščami 
ekspandiranega polistirena deb. 5 cm.

V. 3 Planiranje tal m2 240

Planiranje tal do točnosti ± 3 cm z uvaljanjem.

V. ZIDARSKA DELA - SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

VI. OSTALI STROŠKI

VI. 1 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VI. 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VI. 3 Projekt obratovanja in vzdrževanja (NOV)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

GRADBENA DELA - SKUPAJ
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REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

B2 SOČP-M5 in območje RMRP Vodice 
10311_512 
(strojni del) 

 

 

B2 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - STROJNI - SOČP-M5 Vodice

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5 - Načrt strojnih inštalacij in strojne 
opreme 5/12

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt:

Prenosni plinovod M5/R51 
Vodice - TE-TOL, MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311_512

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1

 List: OSNOVA_SOČP-M5_Vodice
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5/12 POPIS DEL - STROJNI - SOČP-M5 Vodice

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. SOČP - M5 Vodice

S2. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: REKAPITULACIJA_SOČP-M5_Vodice  Stran: 2
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5/12 POPIS DEL - STROJNI - SOČP-M5 Vodice

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 12 m, v gozovih 14 m, na področjih 
zožanega delovnega pasu 10 m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v 
območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje stroške:

3 - vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

4 - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer 
ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

5 - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje 
in odstranitev gradbišča;

6 - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

7 - stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne 
operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

8 - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

9 - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na 
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

10 - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

11 - omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na Odcepu Šmarje pri 
Jelšah

12 - stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo 
plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

3 - eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

4 - odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

5 - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

6 - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

7 - delo v nagnjenem terenu

8 - v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

9 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.
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5/12 POPIS DEL - STROJNI - SOČP-M5 Vodice

S1. SOČP - M5 Vodice
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. ARMATURA

I. 1 Krogelna pipa za ZP, podzemna vgradnja, uvarna,  
vreteno 1500 mm, plinski aktuator, DN400, ANSI600

kos 1

Izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
polno zavarjeno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim 
tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom z 
varnostnim ventilom, drenažno cevko in tesnilnim čepom. 
Mehanizem za odpiranje: pnevmatski - plinski pogon za 
polni delovni tlak plinovoda, plinski aktuator, dvostransko 
delujoči, s hidravličnim cilindrom in črpalko za ročno 
upravljanje zapiranja in odpiranja. Dolžina vretena cca 
1500 mm, merjeno od osi plinovoda, z odzračevanjem.S 
pokazateljem položaja na podzemnem in nadzemnem 
delu. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 2 Krogelna pipa za ZP, podzemna vgradnja, uvarna,  
vreteno 1500 mm, plinski aktuator+LBC, DN300, 
ANSI600

kos 1

Izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
polno zavarjeno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim 
tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom z 
varnostnim ventilom, drenažno cevko in tesnilnim čepom. 
Mehanizem za odpiranje: pnevmatski - plinski pogon za 
polni delovni tlak plinovoda, z LBC, plinski aktuator, 
dvostransko delujoči, s hidravličnim cilindrom in črpalko 
za ročno upravljanje zapiranja in odpiranja ter opremljen s 
statusi odprto/zaprto z  možnostjo daljinskega upravljanja 
(odpiranje/zapiranje). Dolžina vretena cca 1500 mm, 
merjeno od osi plinovoda, z odzračevanjem. S 
pokazateljem položaja na podzemnem in nadzemnem 
delu. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 3 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
reduktor-kolo, DN250, ANSI600

kos 1

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.

I. 4 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
reduktor-kolo, DN250, ANSI600

kos 1

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 5 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
reduktor-kolo, DN150, ANSI600

kos 2

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.

I. 6 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
reduktor-kolo, DN150, ANSI600

kos 2

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 7 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
reduktor-kolo, DN100, ANSI600

kos 1

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
reduktor-kolo, DN100, ANSI600

kos 4

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 9 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
ročica, DN80, ANSI600

kos 2

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 10 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
ročica, DN50, ANSI600

kos 4

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi 
smolami.

I. 11 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
ročica, DN50, ANSI600

kos 3

prirobnična izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim 
presekom, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami.

I. 12 Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN15, ANSI600 kos 4
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 13 Čistilno sprejemno oddajna glava
DN500/400, ANSI600

kos 1

Načrtovana, izdelana in preizkušena kot tlačna oprema, 
skladno z veljavno tlačno zakonodajo in skladno z eno 
izmed metod priznanih normativov: A.D.2000, TEMA, BS.
Projektna temp.: t = -25 do +60°C
Načrtovani tlak: DP = 73,9 bar
Načrtovani varnostni faktor: f0 = 0.5
Opremljena s hitrozapornimi vrati:
- kontrukcija mora biti prirejena za hitro odpiranje in 
menjavo,
- hitrozaporna vrata morajo imeti dvojno varovanje,
- ročno odpiranje,
- vizualna kontrola tlačne obremenitve,
- sposobnost preprečitve odpiranja ob kakršnikoli napaki,
- zaščita pred odpiranjem v primeru nadtlaka v tlačni 
posodi.
Opremljena z mehanskim PIG signalizatorjem.
Čistilna komora mora biti opremljena z dokumentacijo po 
EN 10204 3.1 in odobrena s strani pooblaščenega organa 
za opremo pod tlakom.
Zunanjost čistilne komore mora biti zaščitena z alkidnim 
sistemom RAL 9006.

I. 14 Manometer v kompletu s tripotnim manometrskim 
ventilom in testnim priključkom,
merilno območje: 0 - 100 bar.

kpl 1 250,00

Manometer:

- delitev skale po EN 837
- priključek radialno spodaj G1/2 B CrNi jeklo,
- ohišje NG160 inox,
- klasa 1,0.
Tripotni manometrski ventil:

- izvedba po DIN 16271-A, 
- material: 1.0460 po EN 10222, galvaniziran,
- PN 400,
- dimenzija 1/2",
- spodnji priključek zunanji NPT 1/2",
- zgornji priključek mufa G 1/2" (levi-desni),
- testni priključek (notranji) NPT 1/4".
Testni priključek:

- jeklena izvedba - galvaniziran,
- PN 400,
-spodnji priključek NPT 1/4",
-zgornji testni priključek M16x2,
- pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 15 Monoblock izolacijska prirobnica, DN400, ANSI600 kos 1
dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 
Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 
po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj 
zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 
30671.

I. 16 Sidrna prirobnica DN 400, ANSI600, material A234WPB kos 1

SKUPAJ:

II. MATERIAL

II. 1 Prirobnica z grlom iz materiala A 234 WPB 
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.

DN50 kos 14

DN80 kos 3

DN100 kos 6

DN150 kos 5

DN250 kos 2

DN300 kos 2

II. 2 Slepa prirobnica  iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.

DN50 kos 8

DN80 kos 1

DN100 kos 2

DN150 kos 2

II. 3 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L360MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PP 
korozijsko zaščito D po DIN 30678, z dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez
Standard:SIST EN 10208-2 

Ø406,4 x 11,0 m 19
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 4 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L360MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PE 
korozijsko zaščito S-n po DIN 30670, z dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez
Standard:SIST EN 10208-2 

Ø273 x 8,0 m 2

Ø323 x 10,0 m 20

II. 5 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L360MB 

Standard:SIST EN 10208-2

Ø406,4 x 11,0 m 3

II. 6 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L360MB 

Standard:SIST EN 10208-2

Ø323 x 10,0 m 6

II. 7 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L245MB 

Standard:SIST EN 10208-2

Ø168,3 x 7,10 m 14

Ø114,3 x 5,0 m 12

II. 8 Brezšivna jeklena cev iz materiala L245MB

Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø21,3 x 4,0 m 0,3

Ø60,3 x 4,0 m 21

Ø88,9 x 4,5 m 1

II. 9 Lok,,,, r = 10D, Bauart 20, iz materiala L360 MB,
EN 10208-2

Standard:DIN 2605-2  ANSI600

DN400  Ø406,4 x 12,5 - reduciran na 30° kos 2

DN400  Ø406,4 x 12,5 - reduciran na 71° kos 1

II. 10 Koleno 90°°°° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala A 234 WPB 

Standard:DIN 2605-2  ANSI600

DN15  Ø21,3 x 4,0 kos 1

DN50  Ø60,3 x 4,5 kos 6

DN100 Ø114,3 x 6,3 kos 3

DN150 Ø168,3 x 7,1 kos 2

DN250 Ø273 x 8,8 kos 2

DN300 Ø323,9 x 10,0 kos 3

II. 11 T-kos iz materiala  A 234 WPB 

Standard: DIN 2615-2

DN50  Ø60,3 x 4,5 kos 6

DN100  Ø114,3 x 6,3 kos 2

DN150  Ø168,3 x 7,1 kos 4

DN300 Ø323,9 x 10,0 kos 1
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 12 T-kos z trojnimi vodili iz materiala  A 234 WPB 

Standard: ASME B16.9

DN400 Ø406,4 x 12,5 kos 1

II. 13 Reducirni T-kos iz materiala A 234 WPB 

Standard: DIN 2615-2

DN250/100/250  Ø273 x 8,8 - Ø114,3 x 6,3 kos 1

DN300/150/300  Ø323,9 x 10,0 - Ø168,3 x 7,1 kos 2

DN300/250/300  Ø323,9 x 10,0 - Ø273 x 8,8 kos 1

DN400/150/400  Ø406,4 x 12,5 - Ø168,3 x 7,1 kos 1

II. 14 Reducirni kos iz materiala A 234 WPB 

Standard:DIN 2616-2

DN150/100   Ø168,3 x 7,1 - Ø114,3 x 6,3 kos 2

DN100/50   Ø114,3 x 6,3 - Ø60,3 x 4,5 kos 1

II. 15 Cevna kapa iz materiala A 234 WPS 

Standard:ASME B16.9

DN300   Ø323,9 x 10,0 kos 1

II. 16 Varilni nastavek - Weldolet, iz materiala 
A 234 WPB 

Standard: ASME B31.3

DN300/50 kos 1

DN250/100 kos 1

DN100/50 kos 2

II. 17 Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem

Standard:ASME B 1.20.1

1/2˝ kos 3

II. 18 Testni priključek s čepom
1/2˝ kos 1

II. 19 Varjenje cevovoda kpl 74
Priprava zvarnih žlebov v skladu s standardom SIST EN 
1708-1 in SIST 29692.                                            
Predgrevanje cevi v skaldu z zahtevami EN 288-2. Za 
ročne postopke varjenja, morajo biti varilci certificirani v 
skladu s SIST EN 287-1, za mehanizirane postopke pa v 
skladu z SIST EN 1418. Vodenje varilne knjige, katera 
mora vsebovati podatke o serijski številki cevi, dolžini in 
dimenziji cevi, številki zvara, varilcu, datumu varjenja in 
rezultati preizkusov.

II. 20 Izdelava nosilne konstukcije, za stabiliziranje 
obtočnega voda ob zaporni krogelni pipi (shema poz. 
2).

kg 62
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 21 Dobava in montaža cevnih objemk za plinovodno cev
Dobava in montaža cevnih objemk (npr. kot tip Clamp 
base type 49, proizvajalca Lisega) vključno z vijačnim 
materialom ter izdelavo podložne pločevine. Grafična 
priloga list 6.

DN 400 kos 2 280,00 560,00

DN 300 kos 3 170,00 510,00

II. 22 Izdelava in montaža cevnih objemk za komoro SOČP kos 2
Izdelava in montaža cevnih objemk za podporo komore 
SOČP, vključno z podložno pločevino ter nosilci in vsem 
potrebnim vijačnim materialom. Protikorozijska zaščita 
izvedena s termičnim postopkom vročega pocinkovanja. 
Grafična priloga list 5.

II. 23 Neporušna kontrola zvarov kpl 74
Standard: SIST EN 1435
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo je potrebno 
izvesti v obsegu 100%.                                
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, je potrebno 
zvare kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo.

II. 24 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za 
vkopani del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz 

kpl 38

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,  
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,  
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,  
*obdelava robnih pasov (širina 100mm), 
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala z 
čistilnim sredstvom,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca), 
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, 
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino, 

*ovijanje cevi s trakom HTLP 80, 
*segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico,

*segrevanje kompletne izolirane površine, 
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom, 
*vizuelna kontrola spoja.

II. 25 Kontrola izolacije zvarnih spojev. kpl 38

II. 26 Priprava površine za zaščito kolen in ostalih fitingov v 
podzemni vgradnji mora biti izvedena kot v primeru 
uporabe zaščitnih manšet iz prejšnje točke. Zaščita 
mora biti izvedena s trakovi enake kakovosti kot so 
manšete.

m2 8

II. 27 Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom 
(ali ekvivalentno Permatexu) v dolžini 40cm nad in 
pod zemljino.

kos 10
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 28 Antikorozijska zaščita podpor, nosilnih konstrukcij, 
cevovoda, spojnega materiala in armatur nadzemnega 
dela plinovoda.

m2 5

*Zaščita z 2x temeljni epoksi premaz in 2x pokrivni premaz 
podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur. 
Skupna debelina premaza 135 µm z alkidnimi premazi.

 *Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2x 
pokrivni alkaidni premaz.

* Ročno čiščenje vroče cinkanega in kromatiranega 
spojnega materiala in 1x temeljni premaz in 2x prekrivni 
premaz.

II. 29 Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in 
tesnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter 
sušenje cevi po preizkusu.

kpl 1

II. 30 Trdnostni in tesnostni preizkus po načinu iz TP. kpl 1

II. 31 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

II. 32 Označevalna ploščica za označevanje delov 
podzemnega plinovoda - sidrna prirobnica, izolacijska 
prirobnica, (ANDO tablica) pritrjena na mrežo ograje.

kos 2

II. 33 Napisna ploščica iz aluminija ali pertinaksa velikosti 
12x6, je belo-črna. 

kos 28

Velikost črk mora biti 25 mm. Pritrjena je na armaturo z 
jekleno nerjavečo žico. Ploščica mora biti plombirana.

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - S1.SOČP - M5 Vodice

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. ARMATURA

II. MATERIAL

SKUPAJ:
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5/12 POPIS DEL - STROJNI - SOČP-M5 Vodice

S2. OSTALI STROŠKI
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Zagon objekta, ki obsega: kpl 1
*zaplinjevanje postaje,                                                  
*pregled armature in odzračevanje instalacije,                                      
*nastavitev regulacijske opreme,                                          
*kontrola delovanja meril

I. 2 Shema instalacije pod steklom v okvirju. kpl 1

I. 3 Izdelava projekta izvedenih del (PID) za vse vrste del.

V PID dokumentaciji mora biti vpisana vsa dejanska 
vgrajena oprema in vnesene vse spremembe. Za 
elektronsko različico se zahteva pdf format vsega 
papirnega izvoda in 3D model v dwf formatu ter vse risbe  
iz papirnega izvoda v dwf formatu.

Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 4 Izdelava projekta obratovanja in vzdrževanja (POV) za 
vse vrste del.

Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 5 Projektantski nadzor.
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 6 Manipulativni in transportni stroški ter zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

SKUPAJ:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
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POPIS DEL - Elektro - RMRP Vodice

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

4- Načrtelektričnih inštalacij in električne 
opreme 412

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: SOČP-M5 območje RMRP Vodice

Številka načrta: 10311-412

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012

v1.1
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412 POPIS DEL - Elektro - RMRP Vodice

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. TELEMETRIJA - ELEKTROMONTAŽNI DEL

S2. OSTALI STROŠKI 0,00

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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412 POPIS DEL - Elektro - RMRP Vodice

UVOD V PREDRAČUN

1 Vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 

cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

2 Stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega materiala skladno z zakonodajo na področju 

ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.).

3 Vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 

Varnostnega načrta.

4 Stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji ter z dobro 

gradbeno prakso.

 List: Opombe

  List: Opombe

  Stran: 3
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412 POPIS DEL - Elektro - RMRP Vodice

S1. TELEMETRIJA - ELEKTROMONTAŽNI DEL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL
I. 1 Dobava in montaža (v obstoječo elektro omaro (+Q)) ter 

priklop preklopnega izolatorja, 24 VDC, Ex 1G Eex ia II 
A5, ustreza ali enakovreden npr. 9170/20-1011 STAHL.

kos 1

I. 2 Dobava in montaža induktivnega stikala za signalizacijo 
stanja ventila, ustreza ali enakovrednega - z oznako 
NCN4-12GM35-N0-V1, NAMUR - odpiralni (NC), 
zaznavna razdalja 4 mm, protieksplozijska zaščita II 1G 
EEx ia IIC T6.(PEPPERL+FUCHS)

kos 2

I. 3 Kabelske vtičnice za konektorje velikosti M12 za 
NAMUR senzorje, ustreza ali enakovredne V1-W-N-2M-
PUR. Dolžine 2 m.(PEPPERL+FUCHS)

kos 2

I. 4 Dobava, montaža ustrezno število VS sponk v obstoječo 
elektro omaro (+Q) za potrebe priklopa signalizacije 
stanja LBC ventila.

kos 15

5 Dobava, montaža drobnega pripadajočega materiala za 
VS sponk (končniki, ploščice, oznake).

kpl

I. 6 Programiranje naprave RTU za signalizacijo stanja BV 
ventilov.

kos 1

I. 7 Nabava stigmaflex cevi Φ50 mm m 10

I. 8 Izkop jarka, polaganje stigmaflex cevi ter zasutje jarka. m 10

I. 9 Izkop, postavitev ter zasutje elektro jaška 60x60 kos 1

I. 10 Nabava, montaža in priklop kabla LINCY 4 x 0,75 mm2 
na napravo za signalizaciji stanja pozicije ventila do 
obstoječe elektro omare v MRP Vodice na ustrezne 
sponke. 

m 100

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:

 List: Telemetrija - RMRP Vo

  List: Telemetrija - RMRP Vo
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412 POPIS DEL - Elektro - RMRP Vodice

S2. OSTALI STROŠKI

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon kpl 1

I. 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ: 0

 List: Ostali stroški

  List: Ostali stroški

  Stran: 5



 

REKAPITULACIJA SKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

C BS1-M5 IN OBMOČJE BS8-M3  

C1 

BS1-M5 in območje BS8-M3 
10311_313 

(gradbeni del) 
 

BS1-M5 in območje BS8-M3 (statika) 
10311_3131 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_313 

C2 BS1-M5 in območje BS8-M3 
10311_513 
(strojni del) 

 

C3 BS1-M5 in območje BS8-M3 
10311_413 
(elektro del) 

 

 

C1-C3 REKAPITULACIJA SKLOPA Skupaj:  

 

  



 

REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

C1 

BS1-M5 in območje BS8-M3 
10311_313 

(gradbeni del) 
 

BS1-M5 in območje BS8-M3 (statika) 
10311_3131 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_313 

 

C1 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 3/13 Načrt gradbenih konstrukcij

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: BS1-M5 in območje BS8-M5

Številka načrta: 10311_313

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1

 List: 313 Osnova

  List: 313 Osnova
  Stran: 1
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3/13.POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

REKAPITULACIJA

Vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Naziv posametnih sklopov popisa Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. BETONSKA DELA

IV. TESARSKA DELA

V. ZUNANJA UREDITEV

VI. OGRAJA

VII. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: 313 Rekapitulacija

  List: 313 Rekapitulacija
  Stran: 2
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3/13.POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

PRIPRAVLJALNA DELA

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče 
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) 
se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni upoštevati naslednje stroške:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.),
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati na območju gradbišča,
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča,
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. ca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem,
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, sanacije vozišč zaradi 
poškodb med gradnjo itd. Pred gradnjo naj se določijo javne poti, ki se bodo uporabljale za dostop, ter se 
zapisniško prevzamejo.
Sestavni del zapisnika mora biti tudi fotografsko gradivo o obstoječem stanju.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta,
-stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja, 
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
- stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja, 
- stroški projektantskega nadzora, izdelave PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena 
pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo 
plinovodov, internimi smernicami Plinovodi in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa z uporabo črpalk, če 
je potrebno
- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
- delo v nagnjenem terenu
- stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi,  prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

 List: 313 Uvod v predračun

  List: 313 Uvod v predračun
  Stran: 3
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3/13. POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

Opombe:

Pri izvedbi del je potrebno striktno upoštevati vse zahteve 
v zvezi z varstvom pri delu, tako zaposlenih kot 
mimoidočih. Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in 
označeni ter nemoteči za uporabnike sosednjih objektov 
oz. zemljišč. Izvajalec del si mora ogledati delovišče na 
licu mesta. Stroški ureditve gradbišča so zajeti v cenah z 
enoto mere po opisanih postavkah in jih nikakor ne bo 
mogoče dodatno zaračunavati (gradbiščna deponija, 
kontejnerji, sanitarna kabina, opozorilne table...).

Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

I. 1 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov
Vse potrebne zakoličbe obstoječih komunalnih vodov so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 
10311-321.

I. 2 Geodetska dela v času gradnje
Vsa potrebna geodetska dela v času gradnje so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 
10311-321.

I. 3 Odstranitev obstoječe ograje m 33
Odstranitev obstoječe ograje kompletno s temelji in z 
odvozom na deponijo  v oddaljenosti do 15 km.

I. PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA

Opombe:

Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se 
obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa 
nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v 
zbitem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega 
materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno 
upoštevati v enotnih cenah.

II. 1 Odstranitev gramoznega materiala m3 6
Odstranitev obstoječega kvalitetnega gramoznega 
materiala, ter ga začasno deponirati  na gradbišču do 
razdalje 30 m za ponovno uporabo.

II. 2 Širok odriv humusa m3 100
Strojni širok odriv humusa na deponijo na gradbišču na 
razdaljo do 30 m, debelina humusa je ca. 20 cm. (Plato in 
dovozna pot)

 List: 313 Popis
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 3 Široki odkop zemlje m3 80
Strojni široki odkop zemlje III. ktg. z odvozom na deponijo 
v oddaljenosti do 15 km. (Plato in dovozna pot)

II. 4 Planiranje dovozne poti m3 20
Izravnava dovozne poti z obdelavo brežine in izdelavo 
manjšega utrjenega nasipa iz kvalitetnejšega izkopnega 
materiala.

II. 5 Izkop za temelje m3 35
Strojni izkop za temelje v terenu III. kat. ter začasno 
deponirati izkopni material na gradbišču do razdalje 30 m.

II. 6 Ročni odkop komunalnih vodov m3 4
Ročni odkop komunalnih vodov v zemljišču III. kat., 
globine do 1,5 m z odmetom izkopnega materiala na rob 
izkopa. Pri odkopu je potrebno paziti da ne  bi prišlo do 
poškodbe komunalnih vodov. Obvezna je prisotnost 
upravljavca komunalnih vodov.

II. 7 Ozemljitev m 60
Izkop in zasip jarka za ozemljitev vel. 40/80 cm v terenu 
III. kat. z nabijanjem v plasteh po 20 cm. 

II. 8 Plinovod m 17
Strojni izkop in zasip jarka za plinovod, širina jarka na dnu 
je 90 cm, globine do 150 cm v terenu III, kategorije.  Zasip 
cevi plinovoda z materialom brez ostrih robov ali 
agresivnih substanc, ki bi lahko poškodovale izolacijo 
"PE". Zasip z nabijanjem v plasteh po 20 cm.

II. 9 Utrditev temeljnih tal m3 2
Planiranje dna izkopov za temelje in izdelava kvalitetnega 
gramoznega nasutja (tampon) pod temelje z utrditvijo do 
Ev= 80 MPa, komplet z dobavo in vgradnjo materiala. 
Obseg utrjenega nasutja določi geomehanik na osnovi 
dejanskega stanja na terenu.

II. 10 Izdelava posteljice m3 8
Izdelava posteljice v deb. 0,10 m in obsip plinovodne cevi 
0,20 m nad cevjo iz peska 0-4 mm, ter namestitev 
opozorilnega traka "POZOR PLINOVOD", vključno z 
dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala.

II. 11 Zasipanje m3 23
Zasipanje temelja z izkopanim materialom, v plasteh po 
20 cm s strojnim nabijanjem in groba izravnava. Vključen 
transport izkopnega materiala iz začasne deponije z  
nakladanjem, razkladanjem in vsemi pomožnimi deli.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 12 Ročni zasip komunalnih vodov m3 4 33,00 132,00

Ročni zasip jarkov z izkopanim materialom na mestih 
križanj z obstoječimi komunalnimi vodi. Pri zasipanju je 
potrebno paziti, da ne pride do poškodb komunalnih 
vodov. Pred pričetkom zasipa mora upravljavec pregledati 
pravilnost izvedbe z vpisom v gradbeni dnevnik. 

II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:

III. BETONSKA DELA

Opomba:

Pri betonskih delih je potrebno upoštevati vsa pripravljalna 
in zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, 
prevoze in transporte, vibriranje in negovanje betona, 
vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilcev za ostala 
gradbena in obrtniška dela.

III. 1 Izdelava in ročna montaža armature 
Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 
armature iz armaturnega jekla B500B po armaturnem 
izvlečku.

armatura do fi 12 mm kg 91

III. 2 Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije m3 1,0
Dobava in vgradnja betona C12/15 v nearmirane 
konstrukcije preseka do 0.20 m3/m2/m z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.

III. 3 Vgradnja betona v armirane konstrukcije m3 2,5
Dobava in vgradnja betona C25/30 v armirane 
konstrukcije preseka do 0.30 m3/m2/m z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. (točkovni 
temelj BS1-M5, pasovni temelj ograjnih vrat)

III. 4 Montaža cevnih objemk in sidrnih vijakov kos 8
Dobava, izdelava in vgradnja sidrnih vijakov  vključno z 
sidrnimi ploščami s fiksiranjem v opaž. 
Kasnejša montaža cevnih objemk. 

Dobava in izdelava sidrnih plošč in cevnih objemk je zajeta 

v popisu strojnih inštalacij in strojne opreme št. načrta 

10311-513.

III. 5 Podlivanje nosilcev plinovoda m3 0,1
Podlivanje nosilcev plinovoda komplet z dobavo in 
vgradnjo podlivne malte z ekspanzijskim dodatkom, 

C25/30. Količina podlivne mase je ca. 0,04 m³/kos. 

III. BETONSKA DELA - SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. TESARSKA DELA
Opombe

Pri opaženju je potrebno upoštevati: vsa pripravljalna in 
zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, 
transporte in prevoze, opaž vidnih betonov iz gladkih 
opažnih elementov in trikotnih letvic, če je to v poz. 
posebej zahtevano, vsa vezanja in podpiranja opažev, 
razopaženje po končanih delih.

IV. 1 Opaž temeljev kpl 1,0
Opaženje, razopažanje in čiščenje - dvostranski opaž ( 
točkovni temelj BS1-M5, pasovni temelj vrat).

IV. TESARSKA DELA - SKUPAJ:

V. ZUNANJA UREDITEV

V. 1 Izdelava nosilnega sloja površine znotraj platoja m3 31
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/22 
mm, vključno z raztiranjem ter uvaljanjem do Ev ≥ 60 
Mpa. Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju je 
ca. 20 cm. 

V. 2 Izdelava nosilnega sloja voznih površin m3 90
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32 
mm, vključno z raztiranjem ter uvaljanjem do Ev ≥ 80 
Mpa. Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju je 
ca. 40 cm.

Asfaltirana površina, makadamska dovozna pot.

V. 3 Izdelava nosilnega sloja voznih površin m3 20

Dobava in vgradnja gramoznega tampona gran. 0-22 mm 
z večjo vsebnostjo drobnih delcev za boljšo stabilizacijo 
površine. Vgraditi v debelini 10 cm z utrditvijo do 80MP in 

točnostjo ±3 cm.

Makadamska dovozna pot.

V. 4 Preizkus nosilnosti tal kpl 1
Izvedba ustreznega preizkusa - meritve nosilnosti tal.

V. 5 Posip površine s prodcem m3 24
Posip površine znotraj platoja ter površino med ograjo ter 
zunanjim robnikom z prodcem gran. 8-16 mm v debelini 5 
cm.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

V. 6 Izdelava tlaka iz pranih plošč m2 51
Izdelava tlaka znotraj platoja iz pranih betonskih plošč 
50x50x4cm, položenih na pesek deb. 5 cm, stiki so zaliti s 
f.c. malto. Vključena dobava in vgradnja vsega potrebnega 
materiala.

V. 7 Asfaltiranje parkirne površine m2 38
Dobava in izdelava asfaltne prevleke iz 6 cm bitudrobirja 
"BD16" in 4 cm bitumenskega betona "BB 8". Vključena 
dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala.

V. 8 Izdelava robnikov m 28
Dobava in montaža cestnih robnikov 100x10x25 cm v 
betonski temelj iz betona C12/15 z vsem potrebnim 
materialom.

V. 9 Izdelava robnikov m 55
Dobava in vgradnja vrtnih robnikov 100x6x25 cm v 
betonski temelj iz betona C12/15 z vsem potrebnim 
materialom.

V. 10 Humusiranje pasu okoli ograje m3 23
Humusiranje pasu okoli platoja ter dostopne poti s 
transportom humusa iz začasne deponije na gradbišču. 
Vgradnja humusa v debelini ca 20 cm.

V. 11 Zatravitev m2 120
Zatravitev na pripravljenih površinah z dobavo semen, 
sejanjem valjanjem in zalivanjem.

V. 12 Stebriček katodne zaščite kpl 1
Vgradnja stebrička katodne zaščite, vključno z izkopom, 
izdelavo temelja "opaži, dobavo in vgradnjo betona 
C25/30", zasip z utrjevanjem po plasteh po 30 cm  z vsemi 
pomožnimi deli.

V. 13 Izkop in zasip jarka za katodno zaščito m 12
Izkop in zasip jarka za polaganje kabla za katodno zaščito 
v ter. III.kat., globine 80 cm, s planiranjem dna. Zasipanje 
in komprimacija v plasteh po 20 cm.

V. 14 Dobava in polaganje kabelskih cevi m 12
Dobava in polaganje kabelskih cevi stigmaflex ø 63 mm 
na peščeno podlago z dobavo in vgrajevanjem peska 
granulacije 0-4mm, pesek 0,12 m3/m1

METEORNA KANALIZACIJA
V. 15 Izdelava kanalizacijskega jarka m 4

Izdelava kanalizacijskega jarka v terenu III. kategorije z 
odmetom na stran, planiranje in nabijanje jarka do 

točnosti ± 3 cm, ter zasip jarka z izkopanim materialom z 
utrjevanjem v slojih po 20 cm.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

V. 16 Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi m 4
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 200 na 
peščeno podlago, obsipom ter nadsutjem s peskom ter 
ostalimi pomožnimi deli, vključno z dobavo peska.

V. 17 Izdelava cestnega požiralnika kos 1
Komplet dobava in izdelava cestnega požiralnika iz 
betonske cevi fi 50 cm, globine do 150 cm. Izdelava dna iz 
vodotesnega betona C25/30, obdelava priključkov, 
izdelava armirano betonskega venca z ležiščem za pokov 
in LŽ rešetko 400x400 mm, nosilnosti 250 kN.

V. 18 Lovilec olja kos 1
Dobava in montaža lovilca mineralnih olj premera 104 cm, 
z volumnom usedalnika  0,16 m³, z vsemi deli in 
dokumentacijo o ustreznosti.

V. 19 Ponikovalnica kos 1
Dobava ponikovalnega jaška za meteorno vodo vgradne 
dolžine 165 cm, premera 170 cm, volumna 1,4 m ³. 
Prispevne površine 100 m². Pri vgradnji upoštevati 
navodila proizvajalca. 
V kolikor je po presoji geomehanika potrebno se pred 
izvedbo ponikovalnice izvede kontrolni preizkus ponikanja 
in po potrebi koregira lokacijo, globino in velikost 
ponikovalnice.

V. ZUNANJA UREDITEV - SKUPAJ:

VI. OGRAJA

VI. 1 Dobava in montaža ograje m 38
Dobava in montaža tipske panelne ograje (npr. tip 
BASTIPLI proizvajalca Palisada d.o.o.), vključno s 
stebrički višine 2,44 m. Vrh ograje je zaščiten z tremi 
bodečimi žicami tip NATO. Vsi elementi ograje so jekleni 
termično cinkani in plastificirani s poliestrom. Skupna 
višina ograje je 2,44 m.

VI. 2 Izdelava temelja ograje kos 18
Komplet izdelava temeljev ograje iz betonskih cevi ø 30 
cm in dolžine 90 cm, zapolnjenih z betonom C16/20 in 
vgradnjo ograjnega stebra s pripadajočimi zemeljskimi deli 
in vsem potrebnim materialom.

VI. 3 Polaganje lamel ograje m 38
Dobava in montaža betonskih lamel med temelji ograje.

 List: 313 Popis
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

VI. 4 Dobava in montaža vhodnih vrat  ograje kos 1
Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih vrat z nosilnima 
stebričkoma, iz jeklenih vroče cinkanih in dodatno 
plastificiranih profilov s kljuko, cilindrično ključavnico in 
talnim zapahom. Izdelati po detajlu. Vrata so dimenzije 
4x2 m.

VI. OGRAJA - SKUPAJ:

VII. OSTALI STROŠKI

VII. 1 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VII. 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VII. 3 Načrt obratovanja in vzdrževanja (NOV)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VII. OSTALI STROŠKI - SKUPAJ:

GRADBENA DELA - SKUPAJ

 List: 313 Popis
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  Stran: 10



 

REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

C2 BS1-M5 in območje BS8-M3 
10311_513 
(strojni del) 

 

 

C2 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - STROJNI - BS1-M5

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5 - Načrt strojnih inštalacij in strojne 
opreme 5/13

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt:

Prenosni plinovod M5/R51 
Vodice - TE-TOL, MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311_513

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1

 List: OSNOVA_BS1-M5

  List: OSNOVA_BS1-M5
  Stran: 1
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5/13 POPIS DEL - STROJNI - BS1-M5

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. SEKCIJSKO ZAPORNA POSTAJA BS1 - 
M5

S2. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: REKAPITULACIJA_BS1-M5   Stran: 2
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5/13 POPIS DEL - STROJNI - BS1-M5

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 12m, v gozovih 14m, na področjih 
zožanega delovnega pasu 10m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v 
območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje stroške:

3 - vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

4 - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer 
ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

5 - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje 
in odstranitev gradbišča;

6 - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

7 - stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne 
operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

8 - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

9 - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na 
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

10 - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

11 - omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na Odcepu Šmarje pri 
Jelšah

12 - stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo 
plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

3 - eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

4 - odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

5 - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

6 - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

7 - delo v nagnjenem terenu

8 - v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

9 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

 List: OPOMBE_BS1-M5  Stran: 3
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5/13 POPIS DEL - STROJNI - BS1-M5

S1. SEKCIJSKO ZAPORNA POSTAJA BS1 - M5
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. ARMATURA

I. 1 Krogelna pipa za ZP, podzemna vgradnja, uvarna,  
vreteno 1500mm, plinski aktuator+LBC, DN400, 
ANSI600

kos 1

Izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
polno zavarjeno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim 
tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom z 
varnostnim ventilom, drenažno cevko in tesnilnim čepom. 
Mehanizem za odpiranje: pnevmatski pogon- plinski pogon 
za polni delovni tlak plinovoda, z LBC, plinski aktuator, 
dvostransko delujoči, s hidravličnim cilindrom in črpalko 
za ročno upravljanje zapiranja in odpiranja ter opremljen s 
statusi odprto/zaprto z  možnostjo daljinskega upravljanja 
(odpiranje/zapiranje). Dolžina vretena cca 1500 mm, 
merjeno od osi plinovoda, z odzračevanjem. S 
pokazateljem položaja na podzemnem in nadzemnem 
delu. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 2 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
reduktor-kolo, DN150, ANSI600

kos 2

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.

I. 3 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
reduktor-kolo, DN150, ANSI600

kos 2

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe PLINOVODI d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.

 List: BS1-M5
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
ročica, DN50, ANSI600

kos 2

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi 
smolami.

I. 5 Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN15, ANSI600 kos 2
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.

SKUPAJ:

II. MATERIAL

II. 1 Prirobnica z grlom iz materiala A 234 WPB 
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.

DN50 kos 4

DN150 kos 4

II. 2 Slepa prirobnica  iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.

DN50 kos 4

DN150 kos 2

II. 3 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L360MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PP 
korozijsko zaščito D po DIN 30678, z dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez

Standard:SIST EN 10208-2 

Ø406,4 x 11,0 m 15

II. 4 Jeklena visokofrekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L245MB, z dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez.

Standard:SIST EN 10208-2 

Ø168,3 x 7,10 m 5

II. 5 Koleno 90°°°° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala A 234 WPB 

Standard:DIN 2605-2  ANSI600

DN150 Ø168,3 x 7,1 kos 2

 List: BS1-M5
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 6 T-kos iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.9

DN50  Ø60,3 x 4,5 kos 2

DN150  Ø168,3 x 7,1 kos 2

II. 7 Reducirni T-kos iz materiala A 234 WPB z dvojnimi 
vodili 

Standard: ASME B16.9

DN400/150/400  Ø406,3 x 12,5 - Ø168,3 x 7,1 kos 2

II. 8 Varilni nastavek - Weldolet, iz materiala 
A 234 WPB 

Standard: ASME B31.3

DN150/50 kos 2

II. 9 Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem
Standard:ASME B 1.20.1

1/2˝ kos 2

II. 10 Varjenje cevovoda kpl 20
Priprava zvarnih žlebov v skladu s standardom SIST EN 
1708-1 in SIST 29692.                                            
Predgrevanje cevi v skaldu z zahtevami EN 288-2.      Za 
ročne postopke varjenja, morajo biti varilci certificirani v 
skladu s SIST EN 287-1, za mehanizirane postopke pa v 
skladu z SIST EN 1418.   Vodenje varilne knjige, katera 
mora vsebovati podatke o serijski številki cevi, dolžini in 
dimenziji cevi, številki zvara, varilcu, datumu varjenja in 
rezultati preizkusov.

II. 11 Izdelava nosilne konstukcije, za stabiliziranje 
obtočnega voda ob zaporni krogelni pipi.
Grafična priloga list 4.

kg 160

II. 12 Dobava in montaža cevnih objemk za plinovodno cev 
DN400

kpl 2

Dobava in montaža cevnih objemk (npr. kot tip Clamp 
base type 49, proizvajalca Lisega) vključno z vijačnim 
materialom ter izdelavo podložne pločevine. Grafična 
priloga list 5.

II. 13 Neporušna kontrola zvarov kpl 20
Standard: SIST EN 1435
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo je potrebno 
izvesti v obsegu 100%.                                
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, je potrebno 
zvare kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo.

 List: BS1-M5

  List: BS1-M5
  Stran: 6



�

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 14 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za 
vkopani del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz 

kpl 6

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,  
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,  
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,  
*obdelava robnih pasov (širina 100mm), 
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala z 
čistilnim sredstvom,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca), 
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, 
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino, 

*ovijanje cevi s trakom HTLP 80, 
*segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico,

*segrevanje kompletne izolirane površine, 
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom, 
*vizuelna kontrola spoja.

II. 15 Kontrola izolacije zvarnih spojev kpl 6

II. 16 Priprava površine za zaščito kolen in ostalih fitingov v 
podzemni vgradnji mora biti izvedena kot v primeru 
uporabe zaščitnih manšet iz prejšnje točke. Zaščita 
mora biti izvedena s trakovi enake kakovosti kot so 
manšete.

m2 1

II. 17 Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom 
(ali ekvivalentno Permatexu) v dolžini 40cm nad in 
pod zemljino.

kos 2

II. 18 Antikorozijska zaščita podpor, nosilnih konstrukcij, 
cevovoda, spojnega materiala in armatur nadzemnega 
dela plinovoda.

m2 1

*Zaščita z 2x temeljni epoksi premaz in 2x pokrivni premaz 
podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur. 
Skupna debelina premaza 135 µm z alkidnimi premazi. 
 *Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2x 
pokrivni alkaidni premaz.
* Ročno čiščenje vroče cinkanega in kromatiranega 
spojnega materiala in 1x temeljni premaz in 2x prekrivni 
premaz.

II. 19 Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in 
tesnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter 
sušenje cevi po preskusu.

kpl 1

II. 20 Trdnostni in tesnostni preizkus po načinu iz TP. kpl 1

II. 21 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

 List: BS1-M5
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 22 Transport sklopa in montažnega materiala od 
gradbiščne deponije do mesta vgradnje, manipulativni 
stroški in zavarovanje gradbišča.

kpl 2

II. 23 Opozorilni napisi kos 4
Opozorilni napisi na vratih in vseh štirih straneh ograje 
objekta v skladu s pravilniki Ex. Opozorilni napis mora 
obsegat napise: "PREPOVEDAN VSTOP 
NEZAPOSLENIM", "PREPOVEDANO KAJENJE", 
"PREPOVEDANA UPORABA ODPRTEGA OGNJA". 
Izvesti po detajlu projekta PZI.

II. 24 Napisna ploščica iz aluminija ali pertinaksa velikosti 
12x6, je belo-črna. 

kos 9

Velikost črk mora biti 25 mm. Pritrjena je na armaturo z 
jekleno nerjavečo žico. Ploščica mora biti plombirana.

SKUPAJ:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. ARMATURA

II. MATERIAL

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - S1.SEKCIJSKO ZAPORNA POSTAJA BS1 - M5

 List: BS1-M5
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5/13 POPIS DEL - STROJNI - BS1-M5

S2. OSTALI STROŠKI
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Zagon objekta, ki obsega: kpl 1
*zaplinjevanje postaje,                                                  
*pregled armature in odzračevanje instalacije,                                      
*nastavitev regulacijske opreme,                                          
*kontrola delovanja meril

I. 2 Izdelava projekta izvedenih del (PID) za vse vrste del.

V PID dokumentaciji mora biti vpisana vsa dejanska 
vgrajena oprema in vnesene vse spremembe. Za 
elektronsko različico se zahteva pdf format vsega 
papirnega izvoda in 3D model v dwf formatu ter vse risbe  
iz papirnega izvoda v dwf formatu.

Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Izdelava projekta obratovanja in vzdrževanja (POV) za 
vse vrste del.

Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 4 Projektantski nadzor.
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 5 Manipulativni in transportni stroški ter zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

SKUPAJ:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe PLINOVODI d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
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REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

C3 BS1-M5 in območje BS8-M3 
10311_413 
(elektro del) 

 

 

C3 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - Elektro - BS1-M5

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

4- Načrtelektričnih inštalacij in električne 
opreme 413

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: BS1-M5 (na območju BS8-M3)

Številka načrta: 10311-413

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012

v1.1

 List: Osnova

  List: Osnova

  Stran: 1
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413 POPIS DEL - Elektro - BS1-M5

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. TELEREADING - ELEKTROMONTAŽNI DEL

S2. STRELOVOD

S3. OSTALI STROŠKI 0,00

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: Rekapitulacija

  List: Rekapitulacija

  Stran: 2
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413 POPIS DEL - Elektro - BS1-M5

UVOD V PREDRAČUN

1 Vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 

cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

2 Stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega materiala skladno z zakonodajo na področju 

ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.).

3 Vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 

Varnostnega načrta.

4 Stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji ter z dobro 

gradbeno prakso.
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413 POPIS DEL - Elektro - BS1-M5

S1. TELEREADING - ELEKTROMONTAŽNI DEL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL

I. 1 Dobava in montaža AMES naprave za prenos stanja BV 
ventila v omarico katodne zaščite, ustreza ali 
enakovreden npr GPRS Komander II.

kos 1

I. 2 Programiranje AMES naprave za prenos stanja BV 
ventila.

kos 1

I. 3 Dobava in montaža (v omaro  KZ-SMM7) ter priklop 
preklopnega izolatorja, 24 VDC, Ex 1G Eex ia II A5, 
ustreza ali enakovreden npr. MK13-22Ex0-/24V TURCK.

kos 1

I. 4 Dobava in montaža mehanskega končnega stikala v Ex 
d, IP 66 zaščiti, z pozlačenimi delovnimi kontakti, 
ustreza ali enakovredno STAHL 8064/21.

kos 2

5 Dobava in montaža Instalacijski odklopnik, 230/400V, 
Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C 2 A, ustreza ali 
enakovredno npr. ETIMAT (Eti)

kos 1

I. 6 Dobava stigmaflex cevi Φ50 mm m 15

I. 7 Izkop jarka, položitev stigmaflex cevi ter zasutje jarka. m 15

I. 8 Dobava, montaža in priklop kabla LINCY 4 x 0,75 mm2. m 20

I. 9 Dobava valjanec FeZn 25x4 mm. m 40

- križnih sponk. kos 6
- bitumenske mase za zaščito križnih spojev. kos
- izkop jarka globine 0,80 m, ter zasutje po položitvi  
valjanca.

kpl

- Izvesti ozemljitev ograje na valjanc. kpl
SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:

 List: Telereading - RMRP Vo

  List: Telereading - RMRP Vo

  Stran: 4
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413 POPIS DEL - Elektro - BS1-M5

S2. STRELOVOD
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL

I. 1 Nabava in montaža nosilnega droga z vodnikom sive 
barve ter lovilno palico. HVI vodnik; tipa A.

kos 1

I. 2 Nabava in montaža nosilca droga - teleskopski kos 2

I. 3 Nabava in montaža izoliranih merilnih spojev. kos 2

I. 4 Nabava in montaža nosilcev HVI vodnika 20/23 mm. kos 5

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:

 List: Strelovod
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413 POPIS DEL - Elektro - BS1-M5

S3. OSTALI STROŠKI

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon kpl 1

I. 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ: 0

 List: Ostali stroški

  List: Ostali stroški

  Stran: 6



 

REKAPITULACIJA SKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

D BS2-M5 IN OBMOČJE BS7-M3  

D1 

BS2-M5 in območje BS7-M3 
10311_314 

(gradbeni del) 
 

BS2-M5 in območje BS7-M3 (statika) 
10311_3141 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_314 

D2 BS2-M5 in območje BS7-M3 
10311_514 
(strojni del) 

 

D3 BS2-M5 in območje BS7-M3 
10311_414 
(elektro del) 

 

 

D1-D3 REKAPITULACIJA SKLOPA Skupaj:  

 

  



 

REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

D1 

BS2-M5 in območje BS7-M3 
10311_314 

(gradbeni del) 
 

BS2-M5 in območje BS7-M3 (statika) 
10311_3141 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_314 

 

D1 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 3/14 Načrt gradbenih konstrukcij

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: BS2-M5 in območje BS7-M3

Številka načrta: 10311_314

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1

 List: 314 Osnova

  List: 314 Osnova
  Stran: 1
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3/14.POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

REKAPITULACIJA

Vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Naziv posametnih sklopov popisa Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. BETONSKA DELA

IV. TESARSKA DELA

V. ZUNANJA UREDITEV

VI. OGRAJA

VII. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: 314 Rekapitulacija

  List: 314 Rekapitulacija
  Stran: 2
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3/14.POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče 
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) 
se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni upoštevati naslednje stroške:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.),
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati na območju gradbišča,
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča,
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov,
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. ca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem,
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, sanacije vozišč zaradi 
poškodb med gradnjo itd. Pred gradnjo naj se določijo javne poti, ki se bodo uporabljale za dostop, ter se 
zapisniško prevzamejo.
Sestavni del zapisnika mora biti tudi fotografsko gradivo o obstoječem stanju.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta,
-stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja, 
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
- stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja, 
- stroški projektantskega nadzora, izdelave PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena 
pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo 
plinovodov, internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa z uporabo črpalk, če 
je potrebno
- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
- delo v nagnjenem terenu
- stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi,  prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

 List: 314 Uvod v predračun 3
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3/14. POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

Opombe:

Pri izvedbi del je potrebno striktno upoštevati vse zahteve 
v zvezi z varstvom pri delu, tako zaposlenih kot 
mimoidočih. Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in 
označeni ter nemoteči za uporabnike sosednjih objektov 
oz. zemljišč. Izvajalec del si mora ogledati delovišče na 
licu mesta. Stroški ureditve grdbišča so zajeti v cenah z 
enoto mere po opisanih postavkah in jih nikakor ne bo 
mogoče dodatno zaračunavati (gradbiščna deponija, 
kontejnerji, sanitarna kabina, opozorilne table...).

Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

I. 1 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov
Vse potrebne zakoličbe obstoječih komunalnih vodov so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 
10311-321.

I. 2 Geodetska dela v času gradnje
Vsa potrebna geodetska dela v času gradnje so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 
10311-321.

I. 3 Odstranitev obstoječe ograje m 40
Odstranitev obstoječe ograje kompletno s temelji in z 
odvozom na deponijo  v oddaljenosti do 15 km.

I. PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA

Opombe:
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se 
obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa 
nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v 
zbitem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega 
materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno 
upoštevati v enotnih cenah.

II. 1 Odstranitev gramoznega materiala m3 10
Odstranitev obstoječega kvalitetnega gramoznega 
materiala, ter ga začasno deponirati  na gradbišču do 
razdalje 30 m za ponovno uporabo.

II. 2 Širok odriv humusa m3 195
Širok odriv humusa na deponijo na gradbišču na razdaljo 
do 30m, debelina humusa je ca. 20 cm. (Plato in dovozna 
pot)

 List: 314 Popis
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 3 Široki odkop zemlje m3 202
Široki odkop zemlje III. ktg. z odvozom na deponijo v 
oddaljenosti do 15 km. (Plato in dovozna pot)

II. 4 Izkop za temelje m3 37
Strojni izkop za temelje v terenu III. kat.  z deponiranjem 
izkopnega materiala na gradbišču na razdaljo do 30 m.

II. 5 Utrditev temeljnih tal m3 3
Planiranje dna izkopov za temelje in izdelava kvalitetnega 
gramoznega nasutja (tampon) pod temelje z utrditvijo do 
Ev= 80 MPa, komplet z dobavo in vgradnjo materiala. 
Obseg utrjenega nasutja določi geomehanik na osnovi 
dejanskega stanja na terenu.

II. 6 Ročni odkop komunalnih vodov m3 9
Ročni odkop komunalnih vodov v zemljišču III. kat., 
globine do 1,5 m z delnim odvozom izkopnega materiala 
na trajno deponijo v oddaljenosti do 15 km. Pri odkopu je 
potrebno paziti da ne  bi prišlo do poškodbe komunalnih 
vodov. Obvezna je prisotnost upravljavca komunalnih 
vodov.

II. 7 Ročni zasip komunalnih vodov m3 9
Ročni zasip komunalnih vodov z izkopanim materialom na 
mestih križanj z obstoječimi komunalnimi vodi. Pri 
zasipanju je potrebno paziti, da ne pride do poškodb 
komunalnih vodov. Pred pričetkom zasipa mora 
upravljavec pregledati pravilnost izvedbe z vpisom v 
gradbeni dnevnik. 

II. 8 Zasipanje m3 25
Zasipanje temelja z izkopanim materialom, v plasteh po 
20 cm s strojnim nabijanjem in groba izravnava. Vključen 
transport izkopnega materiala iz začasne deponije z  
nakladanjem, razkladanjem in vsemi pomožnimi deli.

II. 9 Ozemljitev m 120
Izkop in zasip jarka za ozemljitev vel. 40/80 cm v terenu 
III. kat. z nabijanjem v plasteh po 20 cm. 

II. 10 Plinovod m 19
Strojni izkop in zasip jarka za plinovod, širina jarka na dnu 
je 90 cm, globine do 150 cm v terenu III, kategorije.  Zasip 
cevi plinovoda z materialom brez ostrih robov ali 
agresivnih substanc, ki bi lahko poškodovale izolacijo 
"PE". Zasip z nabijanjem v plasteh po 20 cm.

II. 11 Izdelava posteljice m3 12
Izdelava posteljice v deb. 0,10 m in obsip plinovodne cevi 
0,20 m nad cevjo iz peska 0-4 mm, ter namestitev 
opozorilnega traka "POZOR PLINOVOD", vključno z 
dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala.

II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. BETONSKA DELA
Opomba:

Pri betonskih delih je potrebno upoštevati vsa pripravljalna 
in zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, 
prevoze in transporte, vibriranje in negovanje betona, 
vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilcev za ostala 
gradbena in obrtniška dela.

III. 1 Izdelava in ročna montaža armature 
Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 
armature iz armaturnega jekla B500B po armaturnem 
izvlečku.

armatura do fi 12 mm kg 288

III. 2 Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije m3 1,7
Dobava in vgradnja betona C12/15 v nearmirane 
konstrukcije preseka do 0.30 m3/m2/m z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.

III. 3 Vgradnja betona v armirane konstrukcije m3 4,8
Dobava in vgradnja betona C25/30 v armirane 
konstrukcije preseka do 0.30 m3/m2/m z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Temelj BS2-M5, pasovni temelj ograjnih vrat.

III. 4 Montaža cevnih objemk in sidrnih vijakov kos 24
Dobava, izdelava in vgradnja sidrnih vijakov  vključno z 
sidrnimi ploščami s fiksiranjem v opaž. 
Kasnejša montaža cevnih objemk. 

Dobava in izdelava sidrnih plošč in cevnih objemk je zajeta 

v popisu strojnih inštalacij in strojne opreme št. načrta 

10311-514.

III. 5 Podlivanje nosilcev plinovoda m3 0,3
Podlivanje nosilcev plinovoda komplet z dobavo in 
vgradnjo podlivne malte z ekspanzijskim dodatkom, 

C25/30. Količina podlivne mase je ca. 0,04 m³/kos. 

III. BETONSKA DELA - SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. TESARSKA DELA
Opombe

Pri opaženju je potrebno upoštevati: vsa pripravljalna in 
zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, 
transporte in prevoze, opaž vidnih betonov iz gladkih 
opažnih elementov in trikotnih letvic, če je to v poz. 
posebej zahtevano, vsa vezanja in podpiranja opažev, 
razopaženje po končanih delih.

IV. 1 Opaž temeljev kpl 1
Opaženje, razopažanje in čiščenje - dvostranski opaž ( 
točkovni temelj BS2-M5, pasovni temelj vrat).

IV. TESARSKA DELA - SKUPAJ:

V. ZUNANJA UREDITEV

V. 1 Izdelava nosilnega sloja površine znotraj platoja m3 38
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/22 
mm, vključno z raztiranjem ter uvaljanjem do Ev ≥ 60 
Mpa. Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju je 
ca. 20 cm. 

Tlakovane površine znotraj platoja.

V. 2 Izdelava nosilnega sloja voznih površin m3 244
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32 
mm, vključno z raztiranjem ter uvaljanjem do Ev ≥ 80 
Mpa. Debelina tamponskega nasutja v ugrajenem stanju je 
ca. 40 cm.

Asfaltirana površina, makadamska dovozna pot.

V. 3 Izdelava nosilnega sloja voznih površin m3 50

Dobava in vgradnja gramoznega tampona gran. 0-22 mm 
z večjo vsebnostjo drobnih delcev za boljšo stabilizacijo 
površine. Vgraditi v debelini 10 cm z utrditvijo do 80MP in 

točnostjo ±3 cm.

Makadamska dovozna pot.

V. 4 Preizkus nosilnosti tal kpl 1
Izvedba ustreznega preizkusa - meritve nosilnosti tal.

V. 5 Posip površine s prodcem m3 2

Dobava in posip površine med ograjo ter zunanjim 
robnikom z prodcem gran. 8-16 mm v debelini 5 cm.

V. 6 Izdelava tlaka iz pranih plošč m2 165
Izdelava tlaka znotraj platoja iz pranih betonskih plošč 
50x50x4 cm, položenih na pesek deb. 5 cm, stiki so zaliti s 
f.c. malto. Vključena dobava in vgradnja vsega potrebnega 
materiala.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

V. 7 Izdelava robnikov m 43
Dobava in vgradnja cestnih robnikov 100x10x25 cm v 
betonski temelj iz betona C12/15 z vsem potrebnim 
materialom.

V. 8 Izdelava robnikov m 50 14,00 700,00

Dobava in vgradnja vrtnih robnikov 100x6x25 cm v 
betonski temelj iz betona C12/15 z vsem potrebnim 
materialom.

V. 9 Asfaltiranje parkirne površine m2 122
Izdelava asfaltne prevleke iz 6 cm bitudrobirja "BD16" in 4 
cm bitumenskega betona "BB 8". Vključena dobava in 
vgradnja vsega potrebnega materiala.

V. 10 Humuziranje pasu okoli ograje m3 72
Humuziranje pasu okoli ograje ter dostopne poti v debelini 
ca. 20 cm s transportom humusa iz začasne gradbiščne 
deponije.

V. 11 Zatravitev m2 360
Zatravitev na pripravljenih površinah z dobavo semen, 
sejanjem valjanjem in zalivanjem.

KATODNA ZAŠČITA
V. 12 Stebriček katodne zaščite kos 1

Vgradnja stebrička katodne zaščite, vključno z izkopom, 
izdelavo temelja "opaži, dobavo in vgradnjo betona 
C25/30", zasip z utrjevanjem po plasteh po 30 cm  z vsemi 
pomožnimi deli.

V. 13 Izkop in zasip jarka za katodno zaščito m 24
Izkop in zasip jarka za polaganje kabla za katodno zaščito 
v ter. III.kat., globine 80 cm, s planiranjem dna. Zasipanje 
in komprimacija v plasteh po 20 cm.

V. 14 Dobava in polaganje kabelskih cevi m 24
Dobava in polaganje kabelskih cevi stigmaflex ø 63 mm 
na peščeno podlago z dobavo in vgrajevanjem peska 
granulacije 0-4 mm, pesek 0,12 m3/m1

METEORNA KANALIZACIJA
V. 15 Izdelava kanalizacijskega jarka m 20

Izdelava kanalizacijskega jarka v terenu III. kategorije z 
odmetom na stran, planiranje in nabijanje jarka do 

točnosti ± 3 cm ter zasip jarka z izkopanim materialom z 
utrjevanjem v slojih po 20 cm.

V. 16 Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi na peščeno 
podlago.

DN 200 m 11
DN 250 m 9
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

V. 17 Izdelava posteljice in obsip s peščenim nasutjem m3 6
Izdelava posteljice v deb. 0,10 m in obsip kanalizacijske 
cevi 0,20 m nad cevjo iz peska 0-4 mm. Vključena  
dobava peska.

V. 18 Izdelava cestnega požiralnika kos 1
Komplet dobava in izdelava cestnega požiralnika iz 
betonske cevi fi 50 cm, globine do 150 cm. Izdelava dna iz 
vodotesnega betona C25/30, obdelava priključkov, 
izdelava armirano betonskega venca z ležiščem za pokov 
in LŽ rešetko 400x400 mm, nosilnosti 250 kN.

V. 19 Vgradnja kanalske rešetke kpl 1
Dobava in vgradnja LŽ kanalske rešetke s kanaleto 
400x20 cm, nosilnosti 250 kN, komplet z betonom C12/15, 
opažem in vsemi pomožnimi deli.

V. 20 Izdelava revizijskega jaška kos 2
Komplet dobava in izdelava revizijskega jaška iz betonske 
cevi fi 80 cm, globine do 150 cm. Izdelava dna iz 
vodotesnega betona C25/30, obdelava priključkov, 
izdelava armirano betonskega venca z ležiščem za pokov 
in LŽ rešetko 600x600 mm, nosilnosti 250 kN.

V. 21 Lovilec olja kos 1
Dobava in montaža lovilca mineralnih olj premera 144 cm, 
z volumnom usedalnika  0,9 m³, z dokumentacijo o 
ustreznosti.

V. 22 Ponikovalnica kos 1
Dobava ponikovalnega jaška za meteorno vodo vgradne 
dolžine 340 cm, premera 170 cm, volumna 4,4 m ³. Pri 
vgradnji upoštevati navodila proizvajalca. 
V kolikor je po presoji geomehanika potrebno, se pred 
izvedbo ponikovalnice izvede kontrolni preizkus ponikanja 
in po potrebi koregira lokacijo, globino in velikost 
ponikovalnice.

V. ZUNANJA UREDITEV - SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

VI. OGRAJA

VI. 1 Dobava in montaža ograje m 55
Dobava in montaža komplet tipske panelne ograje (npr. tip 
BASTIPLI proizvajalca Palisada d.o.o.), vključno s 
stebrički višine 2,44 m. Vrh ograje je zaščiten z tremi 
bodečimi žicami tip NATO. Vsi elementi ograje so jekleni 
termično cinkani in plastificirani s poliestrom. Skupna 
višina ograje je 2,44 m.

VI. 2 Izdelava temelja ograje kos 25
Komplet dobava in izdelava temeljev ograje iz betonskih 
cevi ø 30 cm in dolžine 90 cm, zapolnjenih z betonom 
C25/30 in vgradnjo ograjnega stebra s pripadajočimi 
zemeljskimi deli.

VI. 3 Polaganje lamel ograje m 55
Dobava in montaža betonskih lamel med temelji ograje.

VI. 4 Dobava in montaža vhodnih vrat  ograje kos 1
Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih vrat z nosilnima 
stebričkoma, iz jeklenih vroče cinkanih in dodatno 
plastificiranih profilov s kljuko, cilindrično ključavnico in 
talnim zapahom. Izdelati po detajlu. Vrata so dimenzije 
4x2 m.

VI. OGRAJA - SKUPAJ:

VII. OSTALI STROŠKI

VII. 1 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VII. 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VII. 3 Načrt obratovanja in vzdrževanja (NOV)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VII. OSTALI STROŠKI - SKUPAJ:

GRADBENA DELA - SKUPAJ

 List: 314 Popis

  List: 314 Popis
  Stran: 10
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POPIS DEL - STROJNI - BS2-M5

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5 - Načrt strojnih inštalacij in strojne 
opreme 5/14

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt:

Prenosni plinovod M5/R51 
Vodice - TE-TOL, MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311_514

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1

 List: OSNOVA_BS2-M5

  List: OSNOVA_BS2-M5
  Stran: 1
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5/14 POPIS DEL - STROJNI - BS2-M5

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. SEKCIJSKO ZAPORNA POSTAJA BS2 - 
M5

S2. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: REKAPITULACIJA_BS2-M5  Stran: 2
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5/14 POPIS DEL - STROJNI - BS2-M5

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 12m, v gozovih 14m, na področjih 
zožanega delovnega pasu 10m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v 
območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje stroške:

3 - vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

4 - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer 
ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

5 - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje 
in odstranitev gradbišča;

6 - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

7 - stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne 
operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

8 - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

9 - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na 
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

10 - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

11 - omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na Odcepu Šmarje pri 
Jelšah

12 - stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo 
plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

3 - eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

4 - odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

5 - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

6 - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

7 - delo v nagnjenem terenu

8 - v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

9 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

 List: OPOMBE_BS2-M5   Stran: 3
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5/14 POPIS DEL - STROJNI - BS2-M5

S1. SEKCIJSKO ZAPORNA POSTAJA BS2 - M5
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. ARMATURA

I. 1 Krogelna pipa za ZP, podzemna vgradnja, uvarna,  
vreteno 1500 mm, plinski aktuator+LBC, DN400, 
ANSI600

kos 1

Izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
polno zavarjeno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim 
tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom z 
varnostnim ventilom, drenažno cevko in tesnilnim čepom. 
Mehanizem za odpiranje: pnevmatski - plinski pogon za 
polni delovni tlak plinovoda, z LBC, plinski aktuator, 
dvostransko delujoči, s hidravličnim cilindrom in črpalko 
za ročno upravljanje zapiranja in odpiranja ter opremljen s 
statusi odprto/zaprto z  možnostjo daljinskega upravljanja 
(odpiranje/zapiranje). Dolžina vretena cca 1500 mm, 
merjeno od osi plinovoda, z odzračevanjem. S 
pokazateljem položaja na podzemnem in nadzemnem 
delu. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 2 Krogelna pipa za ZP podzemna vgradnja, uvarna,  
vreteno 1500 mm, DN200, ANSI600

kos 2

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
polno zavarjeno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim 
tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom z 
varnostnim ventilom, drenažno cevko in tesnilnim čepom. 
Mehanizem za odpiranje redukor  s kolesom. Dolžina 
vretena cca 1500mm z odzračevanjem. Antikorozijska 
zaščita z epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno 
vležajena krogla.

I. 3 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
reduktor-kolo, DN150, ANSI600

kos 2

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.

 List: BS2-M5
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
reduktor-kolo, DN150, ANSI600

kos 3

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 5 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
reduktor-kolo, DN80, ANSI600

kos 1

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.

I. 6 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
reduktor-kolo, DN80, ANSI600

kos 1

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 7 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
ročica, DN50, ANSI600

kos 2

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi 
smolami.

I. 8 Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN15, ANSI600 kos 2

z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.

I. 9 Monoblock izolacijska prirobnica, DN400, ANSI600 kos 1

dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 
Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 
po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj 
zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 
30671.

SKUPAJ:

 List: BS2-M5
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II. MATERIAL

II. 1 Prirobnica z grlom iz materiala A 234 WPB 
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.

DN50 kos 4

DN80 kos 2

DN150 kos 5

II. 2 Slepa prirobnica  iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.

DN50 kos 4

DN150 kos 1

II. 3 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L360MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PP 
korozijsko zaščito D po DIN 30678, z dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez

Standard:SIST EN 10208-2 

Ø406,4 x 11,0 m 15

II. 4 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L245MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PE 
korozijsko zaščito S-n po DIN 30670, z dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez

Standard:SIST EN 10208-2 

Ø219,1 x 8,80 m 9

II. 5 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L245MB 
Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø168,3 x 7,10 m 4

II. 6 Brezšivna jeklena cev iz materiala L245MB

Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø88,9 x 4,50 m 3

II. 7 Koleno 90°°°° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala A 234 WPB 

Standard:DIN 2605-2  ANSI600

DN80  Ø88,9 x 5,6 kos 1

DN200 Ø219,1 x 8,0 kos 2

 List: BS2-M5
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II. 8 Koleno 45°°°° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala A 234 WPB 

Standard:DIN 2605-2  ANSI600

DN80  Ø88,9 x 5,6 kos 1

DN150 Ø168,3 x 7,1 kos 2

II. 9 T-kos iz materiala  A 234 WPB 

Standard: ASME B16.9

DN50  Ø60,3 x 4,5 kos 2

DN150  Ø168,3 x 7,1 kos 2

DN200  Ø219,1 x 8,0 kos 1

II. 10 T-kos z trojnimi vodili iz materiala  A 234 WPB 

Standard: ASME B16.9

DN400 Ø406,4 x 12,5 kos 2

II. 11 Reducirni T-kos iz materiala A 234 WPB 

Standard: ASME B16.9

DN200/150/200  Ø219,1 x 8,0 - Ø168,3 x 7,1 kos 2

DN200/80/200  Ø219,1 x 8,0 - Ø88,9 x 5,6 kos 1

II. 12 Reducirni kos iz materiala TStE 420 (DIN 17103) 

Standard: DIN 2616-2

DN400/200   Ø406,4 x 12.5 - Ø219,1 x 8,0 kos 2

II. 13 Cevna kapa iz materiala A 234 WPS 
Standard: ASME B16.9

DN200   Ø219,1 x 8,0 kos 1

II. 14 Varilni nastavek - Weldolet, iz materiala 
A 234 WPB 
Standard: ASME B31.3

DN150/50 kos 2

II. 15 Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem

Standard:ASME B 1.20.1

1/2˝ kos 2

II. 16 Testni priključek s čepom
1/2˝ kos 1

II. 17 Varjenje cevovoda kpl 52
Priprava zvarnih žlebov v skladu s standardom SIST EN 
1708-1 in SIST 29692.                                            
Predgrevanje cevi v skaldu z zahtevami EN 288-2. Za 
ročne postopke varjenja, morajo biti varilci certificirani v 
skladu s SIST EN 287-1, za mehanizirane postopke pa v 
skladu z SIST EN 1418.   Vodenje varilne knjige, katera 
mora vsebovati podatke o serijski številki cevi, dolžini in 
dimenziji cevi, številki zvara, varilcu, datumu varjenja in 
rezultati preizkusov.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 18 Dobava in montaža cevnih objemk za plinovodno cev
Dobava in montaža cevnih objemk (npr. kot tip Clamp 
base type 49, proizvajalca Lisega) vključno z vijačnim 
materialom ter izdelavo podložne pločevine. Grafična 
priloga list 4.

DN 150 kos 4 90,00 360,00

DN 400 kos 2 280,00 560,00

II. 19 Neporušna kontrola zvarov kpl 52
Standard: SIST EN 1435
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo je potrebno 
izvesti v obsegu 100%.                                
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, je potrebno 
zvare kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo.

II. 20 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za 
vkopani del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz 
PEHD .

kpl 30

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,  
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,  
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,  
*obdelava robnih pasov (širina 100mm), 
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala z 
čistilnim sredstvom,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca), 
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, 
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino, 
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80, 
*segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine, 
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom, 
*vizuelna kontrola spoja.

II. 21 Kontrola izolacije zvarnih spojev. kpl 30

II. 22 Priprava površine za zaščito kolen in ostalih fitingov v 
podzemni vgradnji mora biti izvedena kot v primeru 
uporabe zaščitnih manšet iz prejšnje točke. Zaščita 
mora biti izvedena s trakovi enake kakovosti kot so 
manšete.

m2 1

II. 23 Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom 
(ali ekvivalentno Permatexu) v dolžini 40cm nad in 
pod zemljino.

kos 3
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 24 Antikorozijska zaščita podpor, nosilnih konstrukcij, 
cevovoda, spojnega materiala in armatur nadzemnega 
dela plinovoda.

m2 1

*Zaščita z 2x temeljni epoksi premaz in 2x pokrivni premaz 
podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur. 
Skupna debelina premaza 135 µm z alkidnimi premazi.

 *Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2x 
pokrivni alkaidni premaz.

* Ročno čiščenje vroče cinkanega in kromatiranega 
spojnega materiala in 1x temeljni premaz in 2x prekrivni 
premaz.

II. 25 Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in 
tesnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter 
sušenje cevi po preskusu.

kpl 1

II. 26 Trdnostni in tesnostni preizkus po načinu iz TP. kpl 1

II. 27 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

II. 28 Transport sklopa in montažnega materiala od 
gradbiščne deponije do mesta vgradnje, manipulativni 
stroški in zavarovanje gradbišča.

kpl 2

II. 29 Opozorilni napisi kos 1
Opozorilni napisi na vratih in vseh štirih straneh ograje 
objekta v skladu s pravilniki Ex. Opozorilni napis mora 
obsegat napise: "PREPOVEDAN VSTOP 
NEZAPOSLENIM", "PREPOVEDANO KAJENJE", 
"PREPOVEDANA UPORABA ODPRTEGA OGNJA". 
Izvesti po detajlu projekta PZI.

II. 30 Označevalna ploščica za označevanje delov 
podzemnega plinovoda - sidrna prirobnica, izolacijska 
prirobnica, (ANDO tablica) pritrjena na mrežo ograje.

kos 1

II. 31 Napisna ploščica iz aluminija ali pertinaksa velikosti 
12x6, je belo-črna. 

kos 14

Velikost črk mora biti 25 mm. Pritrjena je na armaturo z 
jekleno nerjavečo žico. Ploščica mora biti plombirana.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S1.SEKCIJSKO ZAPORNA POSTAJA BS2 - M5

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. ARMATURA

II. MATERIAL

SKUPAJ:
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5/14 POPIS DEL - STROJNI - BS2-M5

S2. OSTALI STROŠKI
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Zagon objekta, ki obsega: kpl 1
*zaplinjevanje postaje,                                                  
*pregled armature in odzračevanje instalacije,                                      
*nastavitev regulacijske opreme,                                          
*kontrola delovanja meril

I. 2 Izdelava projekta izvedenih del (PID) za vse vrste del.

V PID dokumentaciji mora biti vpisana vsa dejanska 
vgrajena oprema in vnesene vse spremembe. Za 
elektronsko različico se zahteva pdf format vsega 
papirnega izvoda in 3D model v dwf formatu ter vse risbe  
iz papirnega izvoda v dwf formatu.

Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Izdelava projekta obratovanja in vzdrževanja (POV) za 
vse vrste del.

Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 4 Projektantski nadzor.
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 5 Manipulativni in transportni stroški ter zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

SKUPAJ:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.

 List: OSTALI_STROŠKI_BS2-M5
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REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

D3 BS2-M5 in območje BS7-M3 
10311_414 
(elektro del) 

 

 

D3 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  

 

  



�

POPIS DEL - Elektro - BS2-M5

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

4- Načrtelektričnih inštalacij in električne 
opreme 414

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: BS2-M5 (na območju BS7-M3)

Številka načrta: 10311-414

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/ 2012

v1.1
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414 POPIS DEL - Elektro - BS2-M5

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. TELEREADING - ELEKTROMONTAŽNI DEL 0,00

S2. STRELOVOD

S3. OSTALI STROŠKI 0,00

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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�

414 POPIS DEL - Elektro - BS2-M5

UVOD V PREDRAČUN

1 Vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 

cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

2 Stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega materiala skladno z zakonodajo na področju 

ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.).

3 Vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 

Varnostnega načrta.

4 Stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji ter z dobro 

gradbeno prakso.

 List: Opombe
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414 POPIS DEL - Elektro - BS2-M5

S1. TELEREADING - ELEKTROMONTAŽNI DEL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL
I. 1 Dobava in montaža AMES naprave za prenos stanja BV 

ventila v omarico katodne zaščite, ustreza ali 
enakovreden npr GPRS Komander II.

kos 1

I. 2 Programiranje AMES naprave za prenos stanja BV 
ventila.

kos 1

I. 3 Dobava in montaža (v omaro katodne zaščite SMM8) ter 
priklop preklopnega izolatorja, 24 VDC, Ex 1G Eex ia II 
A5, ustreza ali enakovreden npr. MK13-22Ex0-/24V 
TURCK.

kos 1 200,00 200,00

I. 4 Dobava in montaža mehanskega končnega stikala v Ex 
d, IP 66 zaščiti, z pozlačenimi delovnimi kontakti, 
ustreza ali enakovredno STAHL 8064/21.

kos 2 60,00 120,00

I. 5 Dobava in montaža Instalacijski odklopnik, 230/400V, 
Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C 2 A, ustreza ali 
enakovredno npr. ETIMAT (Eti)

kos 1 10,00 10,00

I. 6 Dobava stigmaflex cevi Φ50 mm m 10 12,00 120,00

I. 7 Izkop jarka, položitev stigmaflex cevi ter zasutje jarka. m 10 30,00 300,00

I. 8 Dobava, montaža in priklop kabla LINCY 4 x 0,75 mm2. m 20 2,00 40,00

I. 9 Dobava valjanec FeZn 25x4 mm. m 40 2,00 80,00

- križnih sponk. kos 6
- bitumenske mase za zaščito križnih spojev. kos
- izkop jarka globine 0,80 m, ter zasutje po položitvi  kpl
- Izvesti ozemljitev ograje na valjanc. kpl

SKUPAJ: 870,00

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL 870,00

SKUPAJ: 870,00

 List: Telereading - RMRP Vo
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414 POPIS DEL - Elektro - BS2-M5

S2. STRELOVOD
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL

I. 1 Nabava in montaža nosilnega droga z vodnikom sive 
barve ter lovilno palico. HVI vodnik; tipa A.

kos 2

I. 2 Nabava in montaža nosilca droga - teleskopski kos 4

I. 3 Nabava in montaža izoliranih merilnih spojev. kos 2

I. 4 Nabava in montaža nosilcev HVI vodnika 20/23 mm. kos 10

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:
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414 POPIS DEL - Elektro - BS2-M5

S3. OSTALI STROŠKI

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon kpl 1

I. 2 Projekt izvedenih del (PID) 0,00

Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

0

I. 3 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

 List: Ostali stroški

  List: Ostali stroški
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REKAPITULACIJA SKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

E RP JARŠE  

E1 

SOČP-M5 in območje RP Jarše 
10311_315 

(gradbeni del) 
 

SOČP-M5 in območje RP Jarše (statika) 
10311_3151 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_315 

OČP-R51 in območje RP Jarše 
10311_322 

(gradbeni del) 
 

OČP-R51 in območje RP Jarše (statika) 
10311_3221 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_322 

E2 
SOČP-M5 in območje RP Jarše 

10311_515 
(strojni del) 

 

OČP-R51 in območje RP Jarše 
10311_522 
(strojni del) 

 

E3 
SOČP-M5 in območje RP Jarše 

10311_415 
(elektro del) 

 

OČP-R51 in območje RP Jarše 
10311_422 
(elektro del) 

 

E4 
RP Jarše – NN priključek 

10311_416 
(elektro del) 

 

RP Jarše – TK priključek 
10311_417 
(elektro del) 

 

 

E1-E4 REKAPITULACIJA SKLOPA Skupaj:  

 

  



 

REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

E1 

SOČP-M5 in območje RP Jarše 
10311_315 

(gradbeni del) 
 

SOČP-M5 in območje RP Jarše (statika) 
10311_3151 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_315 

OČP-R51 in območje RP Jarše 
10311_322 

(gradbeni del) 
 

OČP-R51 in območje RP Jarše (statika) 
10311_3221 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_322 

 

E1 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 3/15 Načrt gradbenih konstrukcij

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: SOČP-M5 in območje RP Jarše

Številka načrta: 10311_315

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1
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3/15.POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

REKAPITULACIJA

Vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Naziv posametnih sklopov popisa Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. BETONSKA DELA

IV. TESARSKA DELA

V. ZIDARSKA DELA #SKLIC!

VI. ZUNANJA UREDITEV

VII. KLJUČAVNIČARSKA DELA

VIII. OGRAJA

IX OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: 315 Rekapitulacija

  List: 315 Rekapitulacija
  Stran: 2
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3/15.POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče 
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) 
se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.),
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku,
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča,
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem,
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.,
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta,
-stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja, 
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
- stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja, 
- stroški za izdelavo PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo 
plinovodov, internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
- črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je 
- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
- delo v nagnjenem terenu
- stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi,  prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

 List: 315 Uvod v predračun 3
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3/15. POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

Opombe:
Pri izvedbi del je potrebno striktno upoštevati vse zahteve 
v zvezi z varstvom pri delu, tako zaposlenih kot 
mimoidočih. Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in 
označeni ter nemoteči za uporabnike sosednjih objektov 
oz. zemljišč. Izvajalec del si mora ogledati delovišče na 
licu mesta. Stroški ureditve gradbišča so zajeti v cenah z 
enoto mere po opisanih postavkah in jih nikakor ne bo 
mogoče dodatno zaračunavati (gradbiščna deponija, 
kontejnerji, sanitarna kabina, opozorilne table...).

Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

I. 1 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov
Vse potrebne zakoličbe obstoječih komunalnih vodov so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 
10311-321.

I. 2 Geodetska dela v času gradnje
Vsa potrebna geodetska dela v času gradnje so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 
10311-321.

I. PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA

Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se 
obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa 
nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v 
zbitem stanju. 
Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in 
potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v 
enotnih cenah. 
Pregled temeljnih tal in nasipa s strani geomehanika 
"nadzor".

II. 1 Širok odriv humusa m3 280
Širok odriv humusa na deponijo na gradbišču na razdaljo 
do 30 m za kasnejšo uporabo. Debelina humusa je ca. 20 
cm. 

II. 2 Široki izkop gradbene jame m3 420
Široki odkop zemlje III. ktg. ter naplavinskih sedimentov ki 
bi lahko zmanjšali nosilnost tal z odvozom na deponijo v 
oddaljenosti do 15 km. Obseg odkopa določi geomehanik 
na osnovi dejanskega stanja na terenu. Ocenjena je 
odstranitev zemlje v debelini 30 cm.

Opombe:

 List: 315 Gradbene konstrukcije
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 3 Izkop za temelje m3 1.000
Izkop za temelje AB podpornega zidu v terenu III. kat.  z  
odmetom izkopanega materiala najmanj 1 m od rob 
izkopa. 

II. 4 Planiranje dna temeljev m3 470
Dobava in vgradnja kvalitetnega tamponskega materiala 
pod temelje AB podpornega zida v debelini 80 cm z 
utrditvijo (250kPa).

II. 5 Zasipanje m3 140
Zasipanje temeljev z izkopanim materialom, v plasteh po 
20 cm s strojnim nabijanjem in groba izravnava. 

II. 6 Izvedba nasipa m3 2.260
Izdelava nasipa z dobavo in vgradnjo kamnitega materiala 
z nabijanjem in utrjevanjem v slojih po 30 cm. Pri vgradnji 
je obvezno treba doseči modul stisljivosti Ms ≥ 40 MN/m². 

II. 7 Izdelava nosilnega sloja površine m3 190
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/22 
mm, vključno z raztiranjem ter uvaljanjem do Ev ≥ 60 
Mpa. Debelina tamponskega nasutja v ugrajenem stanju je 
ca. 20 cm. 

Površina znotraj platoja ki ni povozna.

II. 8 Izdelava nosilnega sloja voznih površin m3 110
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32 
mm, vključno z raztiranjem ter uvaljanjem do Ev ≥ 80 
Mpa. Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju je 
ca. 40 cm.

Povozna površina znotraj platoja.

II. 9 Ozemljitev m 270
Izkop in zasip jarka za ozemljitev vel. 40/80 cm v terenu 
III. kat. z nabijanjem v plasteh po 20 cm. 

II. 10 Plinovod m 60
 Zasip cevi plinovoda z materialom brez ostrih robov ali 
agresivnih substanc, ki bi lahko poškodovale izolacijo 
"PE". Zasip z nabijanjem v plasteh po 20 cm.

II. 11 Izdelava posteljice in obsip s peščenim nasutjem m3 30
Izdelava posteljice v deb. 0,10 m in obsip plinovodne cevi 
0,20 m nad cevjo iz peska 0-4 mm, ter namestitev 
opozorilnega traka "POZOR PLINOVOD", vključno z 
dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DOVOZNA POT
II. 12 Široki odriv gramoznega  materiala m3 360

Široki odriv nekvalitetnega gramoznega materiala vključno 
z nakladanjem ter odvozom na krajevno deponijo v 
oddaljenosti do 15 km. Odriv se izvede v širini 3 m in 
globine ca. 40 cm .

II. 13 Izdelava nosilne plasti m3 270
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32 
mm, vključno z raztiranjem ter uvaljanjem do Ev ≥ 80 
MPa. Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju 
je ca. 30 cm. Pri izvedbi se skuša obdržati obstoječe 
elemente nivelete. 

II. 14 Izdelava zaščitne plasti m3 90
Dobava in vgradnja gramoznega tampona gran. 0-22 mm 
z večjo vsebnostjo drobnih delcev za boljšo stabilizacijo 
površine. Vgraditi v debelini 10 cm z utrditvijo do 80MP in 

točnostjo ±3 cm. Pri izvedbi se skuša obdržati obstoječe 
elemente nivelete.

II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:

III. BETONSKA DELA
Opomba:

Pri betonskih delih je potrebno upoštevati vsa pripravljalna 
in zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, 
prevoze in transporte, vibriranje in negovanje betona, 
vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilcev za ostala 
gradbena in obrtniška dela.

III. 1 Izdelava in ročna montaža armature 
Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 
armature iz armaturnega jekla B500B po armaturnem 
izvlečku.

armatura do fi 12 mm kg 1.140
armatura nad fi 12 mm kg 1.870

III. 2 Izdelava in ročna montaža armature 
Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 
armature iz armaturnih mrež po armaturnem izvlečku.

Q226 kg 1.106
Q335 kg 2.292
Q385 kg 1.993
Q424 kg 2.901

III. 3 Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije m3 10,0
Dobava in vgradnja betona C12/15 v nearmirane 
konstrukcije preseka do 0,2 m3/m2/m z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi do mesta vgraditve.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. 4 Vgradnja betona v armirane konstrukcije m3 385
Dobava in strojna vgradnja betona C25/30 v armirane 
konstrukcije preseka do 0.30 m3/m2/m z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

III. 5 Dodatek za vremensko odporen beton m3 180
Doplačilo za beton odporen na vremenske vplive - razred 
FX3 po standardu EN 206-1.

III. 6 Montaža cevnih objemk in sidrnih vijakov kos 32
Dobava, izdelava in vgradnja sidrnih vijakov  vključno z 
sidrnimi ploščami s fiksiranjem v opaž.
Kasnejša montaža cevnih objemk ter objemk za podporo 
SOČP.

Dobava in izdelava sidrnih plošč, cevnih objemk in podpor 
SOČP je zajeta v popisu strojnih inštalacij in strojne 
opreme št. načrta 10311-515.

III. 7 Podlivanje nosilcev plinovoda m3 0,4
Podlivanje nosilcev plinovoda komplet z dobavo in 
vgradnjo podlivne malte z ekspanzijskim dodatkom, 

C25/30. Količina podlivne mase je ca. 0,04 m³/kos. 

III. BETONSKA DELA - SKUPAJ:

IV. TESARSKA DELA
Opombe

Pri opaženju je potrebno upoštevati: vsa pripravljalna in 
zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, 
transporte in prevoze, opaž vidnih betonov iz gladkih 
opažnih elementov in trikotnih letvic, če je to v poz. 
posebej zahtevano, vsa vezanja in podpiranja opažev, 
razopaženje po končanih delih.

IV. 1 Opaž temeljev m2 200
Opaženje, razopažanje in čiščenje - dvostranski opaž.

IV. 2 Opaž vidnega betona m2 990
Opaženje, razopažanje in čiščenje - dvostranski opaž.

IV. TESARSKA DELA - SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

VI. ZUNANJA UREDITEV

VI. 1 Izdelava tlaka iz pranih plošč m2 934
Izdelava tlaka znotraj platoja iz pranih betonskih plošč 
50x50x4cm, položenih na pesek deb. 5 cm, stiki so zaliti s 
f.c. malto. Vključena dobava in vgradnja vsega potrebnega 
materiala.

VI. 2 Izdelava robnikov m 55
Dobava in vgradnja cestnih robnikov 100x10x25 cm v 
betonski temelj iz betona C12/15 z vsem potrebnim 
materialom.

VI. 3 Izdelava robnikov m 39
Dobava in vgradnja cestnih robnikov 100x5x25 cm v 
betonski temelj iz betona C12/15 z vsem potrebnim 
materialom.

VI. 4 Asfaltiranje parkirne površine m2 231
Izdelava asfaltne prevleke iz 6 cm bitudrobirja "BD16" in 4 
cm bitumenskega betona "BB 8". Vključena dobava in 
vgradnja vsega potrebnega materiala.

VI. 5 Humuziranje pasu okoli podpornega zidu m3 57
Humuziranje pasu okoli podpornega zidu v debelini ca. 20 
cm s transportom humusa iz začasne gradbiščne 
deponije.

VI. 6 Zatravitev m2 285
Zatravitev na pripravljenih površinah z dobavo semen, 
sejanjem, valjanjem in zalivanjem.

VI. 7 Dobava in postavitev prometnih znakov kos 1
Dobava in postavitev prometnega znaka II-2 "STOP",  
kompletno z betonskim temeljem in stebričkom.

VI. 8 Dobava in postavitev prometnih znakov kos 1
Dobava in postavitev prometnega znaka II-3 "Prepovedan 
promet v obeh smereh" z dopolnilno tablo IV-5 "Dovoljeno 
za Geoplin",  kompletno z betonskim temeljem in 
stebričkom

KATODNA ZAŠČITA
VI. 9 Stebriček katodne zaščite kos 1

Vgradnja stebrička katodne zaščite, vključno z izkopom, 
izdelavo temelja "opaži, dobavo in vgradnjo betona 
C25/30", zasip z utrjevanjem po plasteh po 30 cm  z vsemi 
pomožnimi deli.
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VI. 10 Izkop in zasip jarka za katodno zaščito m 75
Izkop in zasip jarka za polaganje kabla za katodno zaščito 
v ter. III.kat., globine 80 cm, s planiranjem dna. Zasipanje 
in komprimacija v plasteh po 20 cm.

VI. 11 Dobava in polaganje kabelskih cevi m 75
Dobava in polaganje kabelskih cevi stigmaflex ø 63 mm 
na peščeno podlago z dobavo in vgrajevanjem peska 
granulacije 0-4mm, pesek 0,12 m3/m1

METEORNA KANALIZACIJA
VI. 12 Izdelava kanalizacijskega jarka m 113

Izdelava kanalizacijskega jarka v terenu III. kategorije z 
odmetom na stran, planiranje in nabijanje jarka do 

točnosti ± 3 cm ter zasip jarka z izkopanim materialom z 
utrjevanjem v slojih po 20 cm.

VI. 13 Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi na peščeno 
podlago.

DN 200 m 45

DN250 m 68

VI. 14 Izdelava posteljice in obsip s peščenim nasutjem m3 35 19,00 665,00
Izdelava posteljice v deb. 0,10 m in obsip kanalizacijske 
cevi 0,20 m nad cevjo iz peska 0-4 mm.

VI. 15 Izdelava cestnega požiralnika kos 8
Komplet dobava in izdelava cestnega požiralnika iz 
betonske cevi fi 50 cm, globine do 150 cm. Izdelava dna iz 
vodotesnega betona C25/30, obdelava priključkov, 
izdelava armirano betonskega venca z ležiščem za pokov 
in LŽ rešetko 400x400 mm, nosilnosti 250 kN.

VI. 16 Izdelava revizijskega jaška kos 5
Komplet dobava in izdelava revizijskega jaška iz betonske 
cevi fi 80 cm, globine do 150 cm. Izdelava dna iz 
vodotesnega betona C25/30, obdelava priključkov, 
izdelava armirano betonskega venca z ležiščem za pokov 
in LŽ rešetko 600x600 mm, nosilnosti 250 kN. 

VI. 17 Lovilec olja kos 1
Dobava in montaža lovilca mineralnih olj premera 124 cm, 
z akumulacijo  0,07 m³ izločenih tekočin z vsemi deli in 
dokumentacijo o ustreznosti.
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VI. 18 Ponikovalnica kos 2
Dobava in vgradnja ponikovalnega jaška za meteorno 
vodo vgradne dolžine 285 cm, premera 270 cm, volumna 
9,35 m³. Pri vgradnji je potrebno upoštevati navodila 
proizvajalca. 
V kolikor je po presoji geomehanika potrebno, se pred 
izvedbo ponikovalnice izvede kontrolni preizkus ponikanja 
in po potrebi koregira lokacijo, globino in velikost 
ponikovalnice.

VI. ZUNANJA UREDITEV - SKUPAJ:

VIII. OGRAJA

VIII. 1 Dobava in montaža zaščitne ograje m 138
Komplet dobava in montaža tipske panelne ograje (npr. tip 
BASTIPLI proizvajalca Palisada d.o.o.), vključno s 
stebrički višine 2,3 m. Vrh ograje je zaščiten z tremi 
bodečimi žicami tip NATO. Vsi elementi ograje so jekleni 
termično cinkani in plastificirani s poliestrom. Skupna 
višina ograje je 2,3 m.

VIII. 2 Dobava in montaža vhodnih vrat  ograje kos 1
Komplet dobava in montaža vhodnih dvokrilnih vrat z 
nosilnima stebričkoma, iz jeklenih vroče cinkanih in 
dodatno plastificiranih profilov s kljuko, cilindrično 
ključavnico in talnim zapahom. Izdelati po detajlu. Vrata 
so dimenzije 4x2 m.

VIII. OGRAJA - SKUPAJ:

IX OSTALI STROŠKI

IX 1 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

IX 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

IX 3 Načrt obratovanja in vzdrževanja (NOV)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

IX OSTALI STROŠKI - SKUPAJ:

GRADBENA DELA SKUPAJ:
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POPIS DEL S PREDRAČUNOM - Gradbene konstrukcije

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 3/22 Načrt gradbenih konstrukcij

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: OČP-R51 na območju RP Jarše

Številka načrta: 10311_322

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1
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3/22.POPIS DEL S PREDRAČUNOM - Gradbene konstrukcije

REKAPITULACIJA

Vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Naziv posametnih sklopov popisa Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00

II. ZEMELJSKA DELA 689,00

III. BETONSKA DELA 1.654,30

IV. TESARSKA DELA 513,00

V. ZIDARSKA DELA 0,00

VI. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ: 2.856,30

20% DDV: 571,26

SKUPAJ Z DDV: 3.427,56
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UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče 
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) 
se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.),
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku,
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča,
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem,
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.,
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta,
-stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja, 
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
- stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja, 
- stroški za izdelavo PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo 
plinovodov, internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
- črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je 
- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
- delo v nagnjenem terenu
- stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi,  prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.
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Opombe:

Pri izvedbi del je potrebno striktno upoštevati vse zahteve 
v zvezi z varstvom pri delu, tako zaposlenih kot 
mimoidočih. Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in 
označeni ter nemoteči za uporabnike sosednjih objektov 
oz. zemljišč. Izvajalec del si mora ogledati delovišče na 
licu mesta. Stroški ureditve grdbišča so zajeti v cenah z 
enoto mere po opisanih postavkah in jih nikakor ne bo 
mogoče dodatno zaračunavati (gradbiščna deponija, 
kontejneri, sanitarna kabina, opozorilne table...).

Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

I. 1 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov
Vse potrebne zakoličbe obstoječih komunalnih vodov so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 
10311-321.

I. 2 Geodetska dela v času gradnje
Vsa potrebna geodetska dela v času gradnje so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 
10311-321.

I. PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ: 0,00

II. ZEMELJSKA DELA

Opombe:
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se 
obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa 
nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v 
zbitem stanju. 
Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in 
potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v 
enotnih cenah. 
Pregled temeljnih tal in nasipa s strani geomehanika 
"nadzor".

I. 1 Planiranje dna temeljev m3 3,5 22,00 77,00
Dobava in izdelava kvalitetnega gramoznega nasutja 
(tampon) pod temelje z utrditvijo do Ev= 80 Mpa.

I. 2 Plinovod m 7 12,00 84,00
Strojni izkop in zasip jarka za plinovod, širina jarka na dnu 
je 90 cm, globine do 200 cm v terenu III, kategorije.  Zasip 
cevi plinovoda z materialom brez ostrih robov ali 
agresivnih substanc, ki bi lahko poškodovale izolacijo 
"PE". Zasip z nabijanjem v plasteh po 20 cm.  
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I. 3 Izdelava posteljice in obsip s peščenim nasutjem m3 16 33,00 528,00
Izdelava posteljice v deb. 0,10 m in obsip plinovodne cevi 
0,20 m nad cevjo iz peska 0-4 mm, ter namestitev 
opozorilnega traka "POZOR PLINOVOD". Vključena 
dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala.

II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: 689,00

III. BETONSKA DELA
Opomba:

Pri betonskih delih je potrebno upoštevati vsa pripravljalna 
in zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, 
prevoze in transporte, vibriranje in negovanje betona, 
vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilcev za ostala 
gradbena in obrtniška dela.

I. 1 Izdelava in ročna montaža armature 
Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 
armature iz armaturnega jekla B500B po armaturnem 
izvlečku.
armatura do fi 12 mm kg 365 1,50 547,50

I. 2 Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije m3 1,3 126,00 163,80
Dobava in vgradnja betona C12/15 v nearmirane 
konstrukcije preseka do 0,2 m3/m2/m z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi do mesta vgraditve.

I. 3 Vgradnja betona v armirane konstrukcije m3 4,2 130,00 546,00
Dobava in vgradnja betona C25/30 v armirane 
konstrukcije preseka do 0.30 m3/m2/m z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

I. 3 Dodatek za vremensko odporen beton m3 1,0 37,00 37,00
Doplačilo za beton odporen na vremenske vplive - razred 
FX3 po standardu EN 206-1.

I. 5 Vgradnja sidrnih vijakov m3 20 12,00 240,00
Dobava, izdelava in vgradnja sidrnih vijakov  vključno z 
sidrnimi ploščami s fiksiranjem v opaž.
Kasnejša montaža cevnih objemk ter objemk za podporo 
OČP.

Dobava in izdelava sidrnih plošč, cevnih objemk in podpor 
OČP je zajeta v popisu strojnih inštalacij in strojne opreme 
št. načrta 10311-522.

I. 6 Podlivanje nosilcev plinovoda m3 0,8 150,00 120,00
Podlivanje nosilcev plinovoda komplet z dobavo in 
vgradnjo podlivne malte z ekspanzijskim dodatkom, 

C25/30. Količina podlivne mase je ca. 0,04 m³/kos. 

III. BETONSKA DELA - SKUPAJ: 1.654,30
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IV. TESARSKA DELA
Opomba:

Pri opaženju je potrebno upoštevati: vsa pripravljalna in 
zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, 
transporte in prevoze, opaž vidnih betonov iz gladkih 
opažnih elementov in trikotnih letvic, če je to v poz. 
posebej zahtevano, vsa vezanja in podpiranja opažev, 
razopaženje po končanih delih.

I. 1 Opaž temeljev m2 12 15,00 180,00
Opaženje, razpažanje in čiščenje - dvostranski opaž.

I. 2 Opaž vidnega betona m2 9 37,00 333,00
Opaženje, razpažanje in čiščenje - dvostranski opaž.

IV. TESARSKA DELA - SKUPAJ: 513,00

V. ZIDARSKA DELA
Opombe

V ceni tudi upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela, 
ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport, 
stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni 
in vertikalni smeri, upoštevati vse predpise in standarde za 
področje veznih sredstev in elementov.

I. 1 Izdelava hidroizolacije m2 6 17,00 102,00
Horizontalna in vertikalna hidroizolacija temeljev s hladnim 
bitumenskim premazom in polnovarjenim plastomernim 
bitumenskim trakom deb. 5 mm. Hidroizolira se vse 
temelje, ki segajo nad teren, zaradi dviga kapilarne vlage. 
Hidroizolacija sega od pete temelja do nivoja terena. 
Vključena je dobava in vgradnja vsega potrebnega 
materiala.

I. 2 Zaščita hidroizolacije m2 6 10,00 60,00
Zaščita hidroizolacije z dobavo in namestitvijo plošč 
ekspandiranega polistirena deb. 5 cm.

V. ZIDARSKA DELA - SKUPAJ: 162,00
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

VI. OSTALI STROŠKI

VI. 1 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VI. 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VI. 3 Projekt obratovanja in vzdrževanja (POV)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VI. OSTALI STROŠKI - SKUPAJ: 0,00

GRADBENA DELA - SKUPAJ #SKLIC!

 List: 322 Popis
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REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

E2 
SOČP-M5 in območje RP Jarše 

10311_515 
(strojni del) 

 

OČP-R51 in območje RP Jarše 
10311_522 
(strojni del) 

 

 

E2 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - STROJNI - SOČP-M5 RP Jarše

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5 - Načrt strojnih inštalacij in strojne 
opreme 5/15

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt:

Prenosni plinovod M5/R51 
Vodice - TE-TOL, MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311_515

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012

v1.1

 List: OSNOVA_SOČP-M5_Jarše
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5/15 POPIS DEL - STROJNI - SOČP-M5 RP Jarše

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. SPREJEMNO ODDAJNA ČISTILNA 
POSTAJA - M5

S2. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: REKAPITULACIJA_SOČP-M5_Jarše  Stran: 2
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5/15 POPIS DEL - STROJNI - SOČP-M5 RP Jarše

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 12m, v gozovih 14m, na področjih 
zožanega delovnega pasu 10m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v 
območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje stroške:

3 - vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

4 - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer 
ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

5 - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje 
in odstranitev gradbišča;

6 - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

7 - stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne 
operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

8 - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

9 - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na 
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

10 - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

11 - omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na Odcepu Šmarje pri 
Jelšah

12 - stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo 
plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

3 - eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

4 - odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

5 - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

6 - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

7 - delo v nagnjenem terenu

8 - v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

9 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

 List: OPOMBE_SOČP-M5_Jarše  Stran: 3
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5/15 POPIS DEL - STROJNI - SOČP-M5 RP Jarše

S1. SPREJEMNO ODDAJNA ČISTILNA POSTAJA - M5
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. ARMATURA

I. 1 Krogelna pipa za ZP, podzemna vgradnja, uvarna,  
vreteno 1500mm, plinski aktuator, DN400, ANSI600

kos 1

Izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
polno zavarjeno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim 
tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom z 
varnostnim ventilom, drenažno cevko in tesnilnim čepom. 
Mehanizem za odpiranje:  pnevmatski - plinski pogon za 
polni delovni tlak plinovoda, plinski aktuator, dvostransko 
delujoči, s hidravličnim cilindrom in črpalko za ročno 
upravljanje zapiranja in odpiranja. Dolžina vretena cca 
1500 mm, merjeno od osi plinovoda, z odzračevanjem. S 
pokazateljem položaja na podzemnem in nadzemnem 
delu. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 2 Krogelna pipa za ZP, podzemna vgradnja, uvarna,  
vreteno 1500mm, DN300, ANSI600

kos 3

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
polno zavarjeno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim 
tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom z 
varnostnim ventilom, drenažno cevko in tesnilnim čepom. 
Mehanizem za odpiranje redukor  s kolesom. Dolžina 
vretena cca 1500mm z odzračevanjem. S pokazateljem 
položaja na podzemnem in nadzemnem delu. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko vležajena krogla.

I. 3 Krogelna pipa za ZP, podzemna vgradnja, uvarna,  
vreteno 1500mm, DN250, ANSI600

kos 1

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
polno zavarjeno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim 
tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom z 
varnostnim ventilom, drenažno cevko in tesnilnim čepom. 
Mehanizem za odpiranje redukor  s kolesom. Dolžina 
vretena cca 1500mm z odzračevanjem. Antikorozijska 
zaščita z epoksidnimi smolami. Dvostransko vležajena 
krogla.

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
reduktor-kolo, DN250, ANSI600

kos 3

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 5 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
reduktor-kolo, DN150, ANSI600

kos 2

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.

I. 6 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
reduktor-kolo, DN150, ANSI600

kos 3

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 7 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
reduktor-kolo, DN100, ANSI600

kos 1

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.

I. 8 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
reduktor-kolo, DN100, ANSI600

kos 3

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 9 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
ročica, DN80, ANSI600

kos 2

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 10 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
ročica, DN50, ANSI600

kos 2

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi 
smolami.

I. 11 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
ročica, DN50, ANSI600

kos 2

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami.

I. 12 Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN15, ANSI600 kos 2
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.

I. 13 Manometer v kompletu s tripotnim manometrskim 
ventilom in testnim priključkom,
merilno območje: 0 - 100 bar.

kos 1

Manometer:

- delitev skale po EN 837
- priključek radialno spodaj G1/2 B CrNi jeklo,
- ohišje NG160 inox,
- klasa 1,0.
Tripotni manometrski ventil:

- izvedba po DIN 16271-A, 
- material: 1.0460 po EN 10222, galvaniziran,
- PN 400,
- dimenzija 1/2",
- spodnji priključek zunanji NPT 1/2",
- zgornji priključek mufa G 1/2" (levi-desni),
- testni priključek (notranji) NPT 1/4".
Testni priključek:

- jeklena izvedba - galvaniziran,
- PN 400,
-spodnji priključek NPT 1/4",
-zgornji testni priključek M16x2,
- pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 14 Čistilno sprejemno oddajna glava 
DN500/400, A600

kos 1

Načrtovana, izdelana in preizkušena kot tlačna oprema, 
skladno z veljavno tlačno zakonodajo in skladno z eno 
izmed metod priznanih normativov: A.D.2000, TEMA, BS.
Projektna temp.: t = -25 do +60°C
Načrtovani tlak: DP = 73,9 bar
Načrtovani varnostni faktor: f0 = 0.5
Opremljena s hitrozapornimi vrati:
- kontrukcija mora biti prirejena za hitro odpiranje in 
menjavo,
- hitrozaporna vrata morajo imeti dvojno varovanje,
- ročno odpiranje,
- vizualna kontrola tlačne obremenitve,
- sposobnost preprečitve odpiranja ob kakršnikoli napaki,
- zaščita pred odpiranjem v primeru nadtlaka v tlačni 
posodi.
Opremljena z mehanskim PIG signalizatorjem.
Čistilna komora mora biti opremljena z dokumentacijo po 
EN 10204 3.1 in odobrena s strani pooblaščenega organa 
za opremo pod tlakom.
Zunanjost čistilne komore mora biti zaščitena z alkidnim 
sistemom RAL 9006.

I. 15 Monoblock izolacijska prirobnica, DN400, ANSI600 kos 1
dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 
Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 
po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj 
zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 
30671.

I. 16 Sidrna prirobnica DN 400, ANSI600, material A234WPB kos 1

SKUPAJ:

II. MATERIAL

II. 1 Prirobnica z grlom iz materiala A 234 WPB 
Standard:ASME B16.5 ANSI600

Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.

DN50 kos 6

DN80 kos 4

DN100 kos 4

DN150 kos 5

DN250 kos 4
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 2 Slepa prirobnica  iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.5 ANSI600

Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.

DN50 kos 4

DN150 kos 1

DN250 kos 2

II. 3 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L360MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PP 
korozijsko zaščito D po DIN 30678, z dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez

Standard:SIST EN 10208-2 

Ø406,4 x 11,0 m 9,4

II. 4 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L360MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PE 
korozijsko zaščito S-n po DIN 30670, z dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez

Standard:SIST EN 10208-2 

Ø273 x 8,0 m 3,4

Ø323 x 10,0 m 12

II. 5 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L360MB 

Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø406,4 x 11,0 m 2,6

II. 6 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L360MB 
Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø273 x 8,0 m 3,6

II. 7 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L245MB 

Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø114,3 x 5,0 m 4

Ø168,3 x 7,1 m 5

II. 8 Brezšivna jeklena cev iz materiala L245MB

Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø21,3 x 4,0 m 0,3

Ø60,3 x 4,0 m 16

Ø88,9 x 4,5 m 0,7

II. 9 Lok,,,, r = 10D, Bauart 20, iz materiala L360 MB ,
EN 10208-2

Standard:DIN 2605-2  ANSI600

DN400  Ø406,4 x 12,5 - reduciran na 30° kos 4

DN250  Ø273 x 8,0 - reduciran na 30° kos 1
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 10 Koleno 90°°°° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala A 234 WPB 

Standard:DIN 2605-2  ANSI600

DN15  Ø21,3 x 4,0 kos 1

DN50  Ø60,3 x 4,5 kos 5

DN100 Ø114,3 x 6,3 kos 3

DN250 Ø273 x 8,8 kos 3

DN300 Ø323,9 x 10,0 kos 1

II. 11 Koleno 45°°°° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala A 234 WPB 

Standard:DIN 2605-2  ANSI600

DN150 Ø168,3 x 7,1 kos 2

II. 12 T-kos iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.9

DN50  Ø60,3 x 4,5 kos 2

DN150  Ø168,3 x 7,1 kos 2

DN300 Ø323,9 x 10,0 kos 6

II. 13 T-kos z trojnimi vodili iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.9

DN400 Ø406,4 x 12,5 kos 2

II. 14 Reducirni T-kos iz materiala A 234 WPB 
Standard: ASME B16.9

DN150/100/150  Ø168,3 x 7,1 - Ø114,3 x 6,3 kos 1

DN250/100/250  Ø273x  8,8 - Ø114,3 x 6,3 kos 1

DN300/250/300  Ø323,9 x 10,0 - Ø273 x 8,8 kos 1

II. 15 Reducirni kos iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2616-2

DN400/300   Ø406,4 x 12,5 - Ø323,9 x 10 kos 2

DN300/250   Ø323,9 x 10,0 - Ø273 x 8,8 kos 2

DN300/150   Ø323,9 x 10,0 - Ø168,3 x 7,1 kos 2

DN300/100   Ø323,9 x 10,0 - Ø114,3 x 6,3 kos 1

II. 16 Varilni nastavek - Weldolet, iz materiala 
A 234 WPB 
Standard: ASME B31.3

DN150/50 kos 2

II. 17 Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem
Standard:ASME B 1.20.1

1/2˝ kos 1

II. 18 Varjenje cevovoda kpl 86
Priprava zvarnih žlebov v skladu s standardom SIST EN 
1708-1 in SIST 29692.                                            
Predgrevanje cevi v skaldu z zahtevami EN 288-2.      Za 
ročne postopke varjenja, morajo biti varilci certificirani v 
skladu s SIST EN 287-1, za mehanizirane postopke pa v 
skladu z SIST EN 1418.   Vodenje varilne knjige, katera 
mora vsebovati podatke o serijski številki cevi, dolžini in 
dimenziji cevi, številki zvara, varilcu, datumu varjenja in 
rezultati preizkusov.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 19 Dobava in montaža cevnih objemk za plinovodno cev
Dobava in montaža cevnih objemk (npr. kot tip Clamp 
base type 49, proizvajalca Lisega) vključno z vijačnim 
materialom ter izdelavo podložne pločevine. Grafična 
priloga list 5.

DN 400 kos 2 280,00 560,00

DN 300 kos 4 170,00 680,00

II. 20 Izdelava in montaža cevnih objemk za komoro SOČP kos 2
Izdelava in montaža cevnih objemk za podporo komore 
SOČP, vključno z podložno pločevino ter nosilci in vsem 
potrebnim vijačnim materialom. Protikorozijska zaščita 
izvedena s termičnim postopkom vročega pocinkovanja. 
Grafična priloga list 4.

II. 21 Neporušna kontrola zvarov kpl 116
Standard: SIST EN 1435
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo je potrebno 
izvesti v obsegu 100%.                                
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, je potrebno 
zvare kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo.

II. 22 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za 
vkopani del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz 
PEHD .

kpl 60

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,  
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,  
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,  
*obdelava robnih pasov (širina 100mm), 
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala z 
čistilnim sredstvom,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca), 
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, 
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino, 
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80, 
*segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine, 
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom, 
*vizuelna kontrola spoja.

II. 23 Priprava površine za zaščito kolen in ostalih fitingov v 
podzemni vgradnji mora biti izvedena kot v primeru 
uporabe zaščitnih manšet iz prejšnje točke. Zaščita 
mora biti izvedena s trakovi enake kakovosti kot so 
manšete.

m2 2

II. 24 Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom 
(ali ekvivalentno Permatexu) v dolžini 40cm nad in 
pod zemljino.

kos 5
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 25 Antikorozijska zaščita podpor, nosilnih konstrukcij, 
cevovoda, spojnega materiala in armatur nadzemnega 
dela plinovoda.

m2 5

*Zaščita z 2x temeljni epoksi premaz in 2x pokrivni premaz 
podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur. 
Skupna debelina premaza 135 µm z alkidnimi premazi.
 *Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2x 
pokrivni alkaidni premaz.
* Ročno čiščenje vroče cinkanega in kromatiranega 
spojnega materiala in 1x temeljni premaz in 2x prekrivni 

II. 26 Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in 
tesnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter 
sušenje cevi po preskusu.

kpl 1

II. 27 Trdnostni in tesnostni preizkus po načinu iz TP. kpl 1

II. 28 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

II. 29 Transport sklopa in montažnega materiala od 
gradbiščne deponije do mesta vgradnje, manipulativni 
stroški in zavarovanje gradbišča.

kpl 2

II. 30 Opozorilni napisi kos 1
Opozorilni napisi na vratih in vseh štirih straneh ograje 
objekta v skladu s pravilniki Ex. Opozorilni napis mora 
obsegat napise: "PREPOVEDAN VSTOP 
NEZAPOSLENIM", "PREPOVEDANO KAJENJE", 
"PREPOVEDANA UPORABA ODPRTEGA OGNJA". 
Izvesti po detajlu projekta PZI.

II. 31 Označevalna ploščica za označevanje delov 
podzemnega plinovoda - sidrna prirobnica (ANDO 
tablica) pritrjena na mrežo ograje.

kos 1

II. 32 Napisna ploščica iz aluminija ali pertinaksa velikosti 
12x6, je belo-črna. 

kos 23

Velikost črk mora biti 25 mm. Pritrjena je na armaturo z 
jekleno nerjavečo žico. Ploščica mora biti plombirana.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S1.SPREJEMNO ODDAJNA ČISTILNA POSTAJA - M5

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. ARMATURA

II. MATERIAL

SKUPAJ:
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5/15 POPIS DEL - STROJNI - SOČP-M5 RP Jarše

S2. OSTALI STROŠKI
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Zagon objekta, ki obsega: kpl 1
*zaplinjevanje postaje,                                                  
*pregled armature in odzračevanje instalacije,                                      
*nastavitev regulacijske opreme,                                          
*kontrola delovanja meril

I. 2 Izdelava projekta izvedenih del (PID) za vse vrste del.

V PID dokumentaciji mora biti vpisana vsa dejanska 
vgrajena oprema in vnesene vse spremembe. Za 
elektronsko različico se zahteva pdf format vsega 
papirnega izvoda in 3D model v dwf formatu ter vse risbe  
iz papirnega izvoda v dwf formatu.

Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Izdelava projekta obratovanja in vzdrževanja (POV) za 
vse vrste del.

Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 4 Projektantski nadzor.
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 5 Manipulativni in transportni stroški ter zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

SKUPAJ:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
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POPIS DEL - STROJNI - OČP-R51 RP Jarše

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5 - Načrt strojnih inštalacij in strojne 
opreme 5/22

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt:

Prenosni plinovod M5/R51 
Vodice - TE-TOL, MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311_522

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1
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5/22 POPIS DEL - STROJNI - OČP-R51 RP Jarše

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. ODDAJNA ČISTILNA POSTAJA - R51 
Jarše

S2. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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5/22 POPIS DEL - STROJNI - OČP-R51 RP Jarše

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 12m, v gozovih 14m, na področjih 
zožanega delovnega pasu 10m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v 
območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje stroške:

3 - vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

4 - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer 
ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

5 - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje 
in odstranitev gradbišča;

6 - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

7 - stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne 
operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

8 - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

9 - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na 
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

10 - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

11 - omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na Odcepu Šmarje pri 
Jelšah

12 - stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo 
plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

3 - eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

4 - odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

5 - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

6 - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

7 - delo v nagnjenem terenu

8 - v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

9 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.
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5/22 POPIS DEL - STROJNI - OČP-R51 RP Jarše

S1. ODDAJNA ČISTILNA POSTAJA - R51 Jarše
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. ARMATURA

I. 1 Krogelna pipa za ZP, podzemna vgradnja, uvarna,  
vreteno 1500mm, plinski aktuator+LBC, DN250, 
ANSI600

kos 1

Izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
polno zavarjeno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim 
tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom z 
varnostnim ventilom, drenažno cevko in tesnilnim čepom. 
Mehanizem za odpiranje: pnevmatski - plinski pogon za 
polni delovni tlak plinovoda, z LBC, plinski aktuator, 
dvostransko delujoči, s hidravličnim cilindrom in črpalko 
za ročno upravljanje zapiranja in odpiranja ter opremljen s 
statusi odprto/zaprto z  možnostjo daljinskega upravljanja 
(odpiranje/zapiranje). Dolžina vretena cca 1500 mm, 
merjeno od osi plinovoda, z odzračevanjem. S 
pokazateljem položaja na podzemnem in nadzemnem 
delu. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 2 Krogelna pipa za ZP, podzemna vgradnja, uvarna,  
vreteno 1500mm, ANSI600, DN250,

kos 1

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
polno zavarjeno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim 
tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom z 
varnostnim ventilom, drenažno cevko in tesnilnim čepom. 
Mehanizem za odpiranje redukor  s kolesom. Dolžina 
vretena cca 1500mm z odzračevanjem. S pokazateljem 
položaja na podzemnem in nadzemnem delu. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko vležajena krogla.

I. 3 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
reduktor-kolo, DN250, ANSI600

kos 1

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
reduktor-kolo, DN100, ANSI600

kos 2

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.

I. 5 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
reduktor-kolo, DN100, ANSI600

kos 2

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 6 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
ročica, DN80, ANSI600

kos 1

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi 
smolami. Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 7 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
ročica  DN80, ANSI600

kos 1

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 8 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
ročica, DN50, ANSI600

kos 2

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi 
smolami.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 9 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
ročica  DN50, ANSI600

kos 2

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 

I. 10 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, uvarna, 
ročica, DN25, ANSI600

kos 1

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi 
smolami.

I. 11 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
ročica, DN25, ANSI600

kos 2

 prirobnična izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim 
presekom, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami.

I. 12 Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN15, ANSI600 kos 2

z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.

I. 13 Manometer v kompletu s tripotnim manometrskim 
ventilom in testnim priključkom,
merilno območje: 0 - 100 bar.

kpl 1

Manometer:

- delitev skale po EN 837
- priključek radialno spodaj G1/2 B CrNi jeklo,
- ohišje NG160 inox,
- klasa 1,0.
Tripotni manometrski ventil:

- izvedba po DIN 16271-A, 
- material: 1.0460 po EN 10222, galvaniziran,
- PN 400,
- dimenzija 1/2",
- spodnji priključek zunanji NPT 1/2",
- zgornji priključek mufa G 1/2" (levi-desni),
- testni priključek (notranji) NPT 1/4".
Testni priključek:

- jeklena izvedba - galvaniziran,
- PN 400,
-spodnji priključek NPT 1/4",
-zgornji testni priključek M16x2,
- pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 14 Čistilno sprejemno oddajna glava
DN300/250, ANSI600

kos 1

Načrtovana, izdelana in preizkušena kot tlačna oprema, 
skladno z veljavno tlačno zakonodajo in skladno z eno 
izmed metod priznanih normativov: A.D.2000, TEMA, BS.
Projektna temp.: t = -25 do +60°C
Načrtovani tlak: DP = 73,9 bar
Načrtovani varnostni faktor: f0 = 0.5
Opremljena s hitrozapornimi vrati:
- kontrukcija mora biti prirejena za hitro odpiranje in 
menjavo,
- hitrozaporna vrata morajo imeti dvojno varovanje,
- ročno odpiranje,
- vizualna kontrola tlačne obremenitve,
- sposobnost preprečitve odpiranja ob kakršnikoli napaki,
- zaščita pred odpiranjem v primeru nadtlaka v tlačni 
posodi.
Opremljena z mehanskim PIG signalizatorjem.
Čistilna komora mora biti opremljena z dokumentacijo po 
EN 10204 3.1 in odobrena s strani pooblaščenega organa 
za opremo pod tlakom.
Zunanjost čistilne komore mora biti zaščitena z alkidnim 
sistemom RAL 9006.

I. 15 Monoblock izolacijska prirobnica, DN250, ANSI600 kos 1

dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 
Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 
po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj 
zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 
30671.

I. 16 Sidrna prirobnica DN 250, ANSI600, material A234WPB kos 1

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. MATERIAL

II. 1 Prirobnica z grlom iz materiala A 234 WPB 
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.

DN25 kos 4

DN50 kos 8

DN80 kos 2

DN100 kos 5

II. 2 Slepa prirobnica  iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.

DN50 kos 4

DN100 kos 1

II. 3 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L360MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PP 
korozijsko zaščito D po DIN 30678, z dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez

Standard:SIST EN 10208-2 

Ø273 x 8,0 m 12

II. 4 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L360MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PE 
korozijsko zaščito S-n po DIN 30670, z dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez

Standard:SIST EN 10208-2 

Ø323,9 x 10,0 m 15

II. 5 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L360MB 

Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø273 x 8,0 m 4

II. 6 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L245MB 

Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø114,3 x 5,0 m 5,3
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 7 Brezšivna jeklena cev iz materiala L245MB
Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø21,3 x 4,0 m 0,3

Ø33,7 x 4,0 m 4,0

Ø60,3 x 4,0 m 0,4

Ø88,9 x 4,5 m 4,5

II. 8 Lok,,,, r = 10D, Bauart 20, iz materiala L360MB,
EN 10208-2

Standard:DIN 2605-2  ANSI600

DN250  Ø273 x 8,0 - reduciran na 30° kos 3

DN300  Ø323,9 x 10,0 - reduciran na 30° kos 1

II. 9 Koleno 90°°°° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2605-2  ANSI600

DN15  Ø21,3 x 4,0 kos 1

DN25  Ø33,7 x 4,0 kos 2

DN80  Ø88,9 x 5,6 kos 2

DN100 Ø114,3 x 6,3 kos 2

II. 10 T-kos iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.9

DN25  Ø33,7 x 4,0 kos 1

DN50  Ø60,3 x 4,5 kos 2

DN100  Ø114,3 x 6,3 kos 4

DN300  Ø323,9 x 10,0 kos 1

II. 11 T-kos z trojnimi vodili iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.9

DN250  Ø273 x 8,8 kos 1

II. 12 Reducirni T-kos iz materiala A 234 WPB 

Standard: ASME B16.9

DN250/100/250  Ø273 x 8,8 - Ø114,3 x 6,3 kos 2

II. 13 Reducirni kos iz materiala A 234 WPB 

Standard:DIN 2616-2

DN300/250   Ø323,9 x 10,0 - Ø27 3x 8,8 kos 2

II. 14 Cevna kapa iz materiala A 234 WPS 
Standard:ASME B16.9

DN250   Ø273 x 8,8 kos 1

II. 15 Varilni nastavek - Weldolet, iz materiala 
A 234 WPB 
Standard: ASME B31.3

DN250/25 kos 2

DN100/50 kos 2
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 16 Varjenje cevovoda kpl 64
Priprava zvarnih žlebov v skladu s standardom SIST EN 
1708-1 in SIST 29692.                                            
Predgrevanje cevi v skaldu z zahtevami EN 288-2.      Za 
ročne postopke varjenja, morajo biti varilci certificirani v 
skladu s SIST EN 287-1, za mehanizirane postopke pa v 
skladu z SIST EN 1418.   Vodenje varilne knjige, katera 
mora vsebovati podatke o serijski številki cevi, dolžini in 
dimenziji cevi, številki zvara, varilcu, datumu varjenja in 
rezultati preizkusov.

II. 17 Dobava in montaža cevnih objemk za plinovodno cev
Dobava in montaža cevnih objemk (npr. kot tip Clamp 
base type 49, proizvajalca Lisegna) vključno z vijačnim 
materialom ter izdelavo podložne pločevine. Grafična 
priloga list 6.

DN 250 kos 2 130,00 260,00

II. 18 Izdelava in montaža cevnih objemk za komoro OČP 
Izdelava in montaža cevnih objemk za podporo komore 
OČP, vključno z podložno pločevino ter nosilci in vsem 
potrebnim vijačnim materialom. Protikorozijska zaščita 
izvedena s termičnim postopkom vročega pocinkovanja. 
Grafična priloga list 4 in 5.

DN 250 kos 2 250,00 500,00

DN 350 kos 1 280,00 280,00

II. 19 Neporušna kontrola zvarov kpl 64
Standard: SIST EN 1435
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo je potrebno 
izvesti v obsegu 100%.                                
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, je potrebno 
zvare kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo.

II. 20 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za 
vkopani del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz 
PEHD .

kpl 32

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,  
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,  
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,  
*obdelava robnih pasov (širina 100mm), 
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala z 
čistilnim sredstvom,

*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca), 
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, 
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino, 

*ovijanje cevi s trakom HTLP 80, 
*segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico,

*segrevanje kompletne izolirane površine, 
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom, 
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 21 Priprava površine za zaščito kolen in ostalih fitingov v 
podzemni vgradnji mora biti izvedena kot v primeru 
uporabe zaščitnih manšet iz prejšnje točke. Zaščita 
mora biti izvedena s trakovi enake kakovosti kot so 
manšete.

m2 1

II. 22 Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom 
(ali ekvivalentno Permatexu) v dolžini 40cm nad in 
pod zemljino.

kos 4

II. 23 Antikorozijska zaščita podpor, nosilnih konstrukcij, 
cevovoda, spojnega materiala in armatur nadzemnega 
dela plinovoda.

m2 2

*Zaščita z 2x temeljni epoksi premaz in 2x pokrivni premaz 
podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur. 
Skupna debelina premaza 135 µm z alkidnimi premazi.

 *Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2x 
pokrivni alkaidni premaz.

* Ročno čiščenje vroče cinkanega in kromatiranega 
spojnega materiala in 1x temeljni premaz in 2x prekrivni 
premaz.

II. 24 Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in 
tesnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter 
sušenje cevi po preskusu.

kpl 1

II. 25 Trdnostni in tesnostni preizkus po načinu iz TP. kpl 1

II. 26 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

II. 27 Transport sklopa in montažnega materiala od 
gradbiščne deponije do mesta vgradnje, manipulativni 
stroški in zavarovanje gradbišča.

kpl 2

II. 28 Opozorilni napisi kos 4
Opozorilni napisi na vratih in vseh štirih straneh ograje 
objekta v skladu s pravilniki Ex. Opozorilni napis mora 
obsegat napise: "PREPOVEDAN VSTOP 
NEZAPOSLENIM", "PREPOVEDANO KAJENJE", 
"PREPOVEDANA UPORABA ODPRTEGA OGNJA". 
Izvesti po detajlu projekta PZI.

II. 29 Označevalna ploščica za označevanje delov 
podzemnega plinovoda - sidrna prirobnica, izolacijska 
prirobnica (ANDO tablica) pritrjena na mrežo ograje.

kos 2
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 30 Napisna ploščica iz aluminija ali pertinaksa velikosti 
12x6, je belo-črna. 

kos 17

Velikost črk mora biti 25 mm. Pritrjena je na armaturo z 
jekleno nerjavečo žico. Ploščica mora biti plombirana.

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - S1.ODDAJNA ČISTILNA POSTAJA - R51 Jarše

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. ARMATURA

II. MATERIAL

SKUPAJ:
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5/22 POPIS DEL - STROJNI - OČP-R51 RP Jarše

S2. OSTALI STROŠKI
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Zagon objekta, ki obsega: kpl 1
*zaplinjevanje postaje,                                                  
*pregled armature in odzračevanje instalacije,                                      
*nastavitev regulacijske opreme,                                          
*kontrola delovanja meril

I. 2 Izdelava projekta izvedenih del (PID) za vse vrste del.

V PID dokumentaciji mora biti vpisana vsa dejanska 
vgrajena oprema in vnesene vse spremembe. Za 
elektronsko različico se zahteva pdf format vsega 
papirnega izvoda in 3D model v dwf formatu ter vse risbe  
iz papirnega izvoda v dwf formatu.

Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Izdelava projekta obratovanja in vzdrževanja (POV) za 
vse vrste del.
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 4 Projektantski nadzor.
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 5 Manipulativni in transportni stroški ter zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

SKUPAJ:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
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POPIS DEL - Elektro - SOČP-M5 RP Jarše

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

4- Načrtelektričnih inštalacij in električne 
opreme 415

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: SOČP-M5 RP Jarše

Številka načrta: 10311-415

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/ 2012

v1.1

 List: Osnova
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415 POPIS DEL - Elektro - SOČP-M5 RP Jarše

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. TELEREADING - ELEKTROMONTAŽNI DEL

S2. STRELOVOD

S3. OSTALI STROŠKI 0,00

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: Rekapitulacija
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415 POPIS DEL - Elektro - SOČP-M5 RP Jarše

UVOD V PREDRAČUN

1 Vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 

cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

2 Stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega materiala skladno z zakonodajo na področju 

ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.).

3 Vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 

Varnostnega načrta.

4 Stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji ter z dobro 

gradbeno prakso.
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415 POPIS DEL - Elektro - SOČP-M5 RP Jarše

S1. TELEREADING - ELEKTROMONTAŽNI DEL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL
I. 1 Dobava in montaža AMES naprave za prenos stanja BV 

ventila v omarico katodne zaščite, ustreza ali 
enakovreden npr GPRS Komander II.

kos 1

I. 2 Programiranje AMES naprave za prenos stanja BV 
ventila.

kos 1

I. 3 Dobava in montaža (v omaro katodne zaščite SMM1) ter 
priklop preklopnega izolatorja, 24 VDC, Ex 1G Eex ia II 
A5, ustreza ali enakovreden npr. MK13-22Ex0-/24V 
TURCK.

kos 1

4 Dobava in montaža mehanskega končnega stikala v Ex 
d, IP 66 zaščiti, z pozlačenimi delovnimi kontakti, 
ustreza ali enakovredno STAHL 8064/21.

kos 2

I. 5 Dobava in montaža Instalacijski odklopnik, 230/400V, 
Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C 2 A, ustreza ali 
enakovredno npr. ETIMAT (Eti)

kos 1

I. 6 Dobava stigmaflex cevi Φ50 mm m 10

7 Izkop jarka, položitev stigmaflex cevi ter zasutje jarka. m 10

8 Dobava, montaža in priklop kabla LINCY 4 x 0,75 mm2. m 15

9 Dobava valjanec FeZn 25x4 mm. m 120

- križnih sponk.
- bitumenske mase za zaščito križnih spojev.
- izkop jarka globine 0,80 m, ter zasutje po položitvi  
- Izvesti ozemljitev ograje na valjanc.

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:
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415 POPIS DEL - Elektro - SOČP-M5 RP Jarše

S2. STRELOVOD
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL

I. 1 Nabava in montaža nosilnega droga z vodnikom sive 
barve ter lovilno palico. HVI vodnik; tipa A.

kos 2

I. 2 Nabava in montaža nosilca droga - teleskopski kos 4

I. 3 Nabava in montaža izoliranih merilnih spojev. kos 2

I. 4 Nabava in montaža nosilcev HVI vodnika 20/23 mm. kos 10

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:
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415 POPIS DEL - Elektro - SOČP-M5 RP Jarše

S3. OSTALI STROŠKI

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon kpl 1

I. 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ: 0

 List: Ostali stroški
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POPIS DEL - Elektro - OČP-R51 RP Jarše

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

4- Načrtelektričnih inštalacij in električne 
opreme 4/22

Investitor: PLINOVODI d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: OČP-R51 RP Jarše

Številka načrta: 10311-422

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, marec 2012

v1.1

 List: Osnova

  List: Osnova

  Stran: 1
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4/22 POPIS DEL - Elektro - OČP-R51 RP Jarše

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. TELEREADING - ELEKTROMONTAŽNI DEL

S2. OSTALI STROŠKI 0,00

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: Rekapitulacija
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  Stran: 2
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4/22 POPIS DEL - Elektro - OČP-R51 RP Jarše

UVOD V PREDRAČUN

1 Vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 

cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

2 Stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega materiala skladno z zakonodajo na področju 

ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.).

3 Vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 

Varnostnega načrta.

4 Stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji ter z dobro 

gradbeno prakso.
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4/22 POPIS DEL - Elektro - OČP-R51 RP Jarše

S1. TELEREADING - ELEKTROMONTAŽNI DEL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL
I. 1 Dobava in montaža AMES naprave za prenos stanja BV 

ventila v omarico katodne zaščite, ustreza ali 
enakovreden npr GPRS Komander II.

kos 1

I. 2 Programiranje AMES naprave za prenos stanja BV 
ventila.

kos 1

I. 3 Dobava in montaža (v omaro katodne zaščite SMM8) ter 
priklop preklopnega izolatorja, 24 VDC, Ex 1G Eex ia II 
A5, ustreza ali enakovreden npr. MK13-22Ex0-/24V 
TURCK.

kos 1

I. 4 Dobava in montaža Instalacijski odklopnik, 230/400V, 
Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C 2 A, ustreza ali 
enakovredno npr. ETIMAT (Eti)

kos 1

I. 5 Dobava stigmaflex cevi Φ50 mm m 40

I. 6 Izkop jarka, položitev stigmaflex cevi ter zasutje jarka. m 40

I. 7 Dobava, montaža in priklop kabla LINCY 4 x 0,75 mm2. m 45

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:

 List: Telereading - RMRP Vo

  List: Telereading - RMRP Vo

  Stran: 4
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4/22 POPIS DEL - Elektro - OČP-R51 RP Jarše

S2. OSTALI STROŠKI

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon kpl 1

I. 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ: 0

 List: Ostali stroški

  List: Ostali stroški

  Stran: 5



 

REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

E4 

RP Jarše – NN priključek 
10311_416 
(elektro del) 

 

RP Jarše – TK priključek 
10311_417 
(elektro del) 

 

 

E4 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - Elektro - SOČP-M5 RP Jarše

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

4- Načrtelektričnih inštalacij in električne 
opreme 4/16

Investitor: PLINOVODI d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: RP Jarše (NN priključek)

Številka načrta: 10311-416

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, marec 2012
v1.1

 List: Osnova

  List: Osnova

  Stran: 1



�

4/16 POPIS DEL - Elektro - SOČP-M5 RP Jarše

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNI DEL

S2. OSTALI STROŠKI 0,00

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: Rekapitulacija

  List: Rekapitulacija

  Stran: 2



�

4/16 POPIS DEL - Elektro - SOČP-M5 RP Jarše

UVOD V PREDRAČUN

1 Vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 

cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

2 Stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega materiala skladno z zakonodajo na področju 

ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.).

3 Vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 

Varnostnega načrta.

4 Stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji ter z dobro 

gradbeno prakso.

 List: Opombe

  List: Opombe

  Stran: 3



�

4/16 POPIS DEL - Elektro - SOČP-M5 RP Jarše

S1. NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNI DEL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL

I. 1 Prostostoječa kabelska priključno merilna omarica 
M.P.O. je omarica tip  PS 5 NT zaščite IP 54, dim. 830 x 
540 x 320 mm, s  ključavnico elektrodistribucije (Elektro 
Ljubljana) s sledečimi elementi:

kos 1

I. 2 Prenapetostni zaščitni odvodnik razreda C, kot npr. 
PROTEC C (Iskra zaščite)

kos 4

I. 3 Trifazni dvotarifni števec delovne energije 400V, 5-85A, 
z dajalnikom impulzov, tip Iskraemeco MT300-D1A51-
V12

kos 1

I. 4 Tripolni ločilnik. kos 1

I. 5 NV varovalke 25A kos 3

I. 6 Drobni montažni, vezni in prtrdilni material, vrstne 
sponke, N zbiralka, PE zbiralka, uvodnice, obročkanje 
kablov, POK kanali, pertinaks, napisne ploščice, 
oznake, enopolna vezalna shema in podobno ...                                            

kpl 1

I. 7 Kabel NAYY-J 4x70+2,5 mm2. m 450

I. 8 Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz 
PVC mase (4x 25-50 mm2), montaža kabelskih čevljev 
Al-Cu, priklop kabla v M.P.O. in na obstoječem NN 
omrežju

kpl 2

I. 9 Rdeč PVC opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI 
KABEL" 

m 450

I. 10 Nabava in polaganje stigmaflex cevi 110 mm m 450

I. 11 Izkop jarka od TP Jarše do SOČP-M5 RP Jarše m 450

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:

 List: NN priključek

  List: NN priključek

  Stran: 4
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4/16 POPIS DEL - Elektro - SOČP-M5 RP Jarše

S2. OSTALI STROŠKI

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon kpl 1

I. 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ: 0

 List: Ostali stroški

  List: Ostali stroški

  Stran: 5
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POPIS DEL - TK priključek

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 4/17 Načrt električnih inštalaci in elektrine 
opreme (TK priključek)

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: RP Jarše

Številka načrta: 10311_417

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1

 List: 417 Osnova

  List: 417 Osnova
  Stran: 1



�

4/17. POPIS DEL - TK priključek

REKAPITULACIJA

Naziv posametnih sklopov popisa Vrednost

I. KABLI - TK
Za dograditev dostopovnega 
telekomunikacijskega kabelskega omrežja na 
trasi M5/R51 za MRP TE-TOL (Zaloška c.)

II. GRADBENA DELA IN MATERIA S PREVOZI
Za dograditev dostopovnega 
telekomunikacijskega kabelskega omrežja na 
trasi M5/R51 za RP-JARŠE

III. MONTAŽNA DELA, EVIDENČNA 
DOKUMENTACIJA
Za dograditev dostopovnega 
telekomunikacijskega kabelskega omrežja na 
trasi M5/R51 za RP-JARŠE

SKUPAJ: #VREDN!

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: 417 Rekapitulacija

  List: 417 Rekapitulacija

  Stran: 2
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4/17.POPIS DEL - TK priključek

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče 
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) 
se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
stroške:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo TK priključka izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob jarku;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta
- omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja.
- stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 
izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem
- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
- delo v nagnjenem terenu

 List: 417 Uvod v predračun

  List: 417 Uvod v predračun
  Stran: 3
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4/17. POPIS DEL - TK priključek
Za dograditev dostopovnega telekomunikacijskega 
kabelskega omrežja na trasi M5/R51 za RP-JARŠE

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. KABLI - TK
Za dograditev dostopovnega telekomunikacijskega 
kabelskega omrežja na trasi M5/R51 za MRP TE-
TOL (Zaloška c.)

I. 1 TK 59 3x4x0,6  M m 487,00

I. KABLI - TK - SKUPAJ:

II. GRADBENA DELA IN MATERIA S PREVOZI

Za dograditev dostopovnega telekomunikacijskega 
kabelskega omrežja na trasi M5/R51 za RP-JARŠE

II. 1 Trasiranje km 0,50
Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla, TK 
linije oz. kabelske kanalizacije z uprabo obstoječih načrtov in 
iskalca kablov oz po projektu

II. 2 Zakoličenje obstoječih komunalnih instalacij (elektro, 
vodovod, kanalizacija ) in nadzor ob izvajanju del

kpl 1

Asfaltiranje
II. 3 Strojno rezanje asfalta, odstranjevanje asfalta ali betona 

debeline od 11 do 15 cm, nakladanje in odvoz  ruševin na 
deponijo z upoštevanjem stroškov začasne in končne 
deponije s predajo evidenčnih listov upravljavca deponije in 
ureditev okolice

m 300

II. 4 Dobava in vgrajevanje asfalta na pripravljeno podlago v 
sistemu:                                                                                   
 - 7cm bitudrobirja                                                                                                                                              
- 3cm asfaltbetona

m2 150

Izdelava kabelske kanalizacije
II. 5 Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 

125mm na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah 
in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi), izkop v 
zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in 
zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala 
z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev 
opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz 
odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, 
čiščenje trase. Dobava PVC-110 cevi

m 440

 List: 417 Popis del

  List: 417 Popis del
  Stran: 4
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 6 Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi malega 
premera (40-75mm) na globini 0.8 m oz. 1,2 m na 
obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh 
zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava 
peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 
cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, 
dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, 
nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne 
in končne deponije, čiščenje trase. Dobava PE cevi - 50mm.

m 20

II. 7 Samo polaganje cevi malega premera (40-75mm ali dvojčka 
2x50mm), vključno z zaščito cevi z peskom (granul. 4-8 mm) 
v sloju 10 cm nad temenom zgornje cevi v izkopan jarek

m 10

II. 8 Dobava in ročno vgrajevanje betona C12/15 (MB15) za 
obbetoniranje kabelske kanalizacije

m3 12

II. 9 Dodatek za izdelavo križanja tk trase z ostalimi komunalnimi 
vodi v skladu s navodili upravljalca vodov, v dokumentaciji je 
potrebno izrisati detajl križanja, plačilo na podlagi vpisa v 
gradbeni dnevnik s stani upravljalca

kos 3

Jaški
II. 10 Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.80cm izkop 

v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, 
montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh 
potrebnih uvodov,  nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna 
obdelava jaška, čiščenje okolice. Dobave LŽ-lahkega 
pokrova.

kos 1

II. 11 Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.100cm 
izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z 
betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , 
izdelava vseh potrebnih uvodov,  nakladanje in odvoz 
odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, 
ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice. 
Dobave LŽ-lahkega pokrova..

kos 2

II. 12 Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dimenzije 
1.20x1.20x1.20m, izkop v zemljišču III. do V. ktg., jašek 
opremljen LŽ težkim pokrovom, (enostranski opaž), 
nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne 
in končne deponije, čiščenje terena, izdelava jaška vključno z 
armaturo po tipskem načrtu iz projektne dokumentacije, 
komplet z dobavo gradbenega materiala. Dobave LŽ-težkega 
pokrova..

kos 3

II. 13 Dodatek za dvostranski opaž m2 15

II. 14 Izdelava enocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski 
jašek z obdelavo odprtine.

kos 0

II. 15 Dodatek za zajem obstoječih kablov v kabelskem jašku 
(neglede na število obstoječih kablov in cevi)

kos 1

 List: 417 Popis del

  List: 417 Popis del
  Stran: 5
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

Omare
II. 16 Vzidava zidne TK omare ZTO-AB  v opečni zid, vzidava cevi 

malega premera (40mm-50mm), grobo in fino popravilo 
fasade in hidroizolacije, pleskanje fasade, nakladanje in 
odvoz ruševin ter stroški začasne in končne deponije, 
čiščenje okolice  - komplet z gradbenim materialom in barvo. 
Dobava omarice

kos 1

II. 17 Dodatek za vzidavo cevi malega premera v opečni zid, 
vključno z grobim in finim popravilom fasade, pleskanje 
fasade, nakladanje in odvoz ruševin ter stroški začasne in 
končne deponije, čiščenje okolice -  komplet z gradbenim 
materialom in barvo, brez dobave cevi.

m 4

Razno
II. 18 Izdelava elaborata za zaporo cestišča, pridobitev dovoljenja 

za zaporo in postavitev prometne signalizacije, predvideno 
3% za objekte nad 40.000 EUR in 8% za objekte do 40.000 
EUR -  obračun po dejanskih stroških + 2% MS

kpl 0

II. 19 Priprava in zavarovanje gradbišča kos 0

II. 20 Pridobitev služnostne pogodbe z lastniki zemljišč z notarsko 
uveritvijo brez stroška notarja

kos 0

II. 21 Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij - predvideno 
predvideno 3% za objekte nad 40.000 EUR in 8% za objekte 
do 40.000 EUR -  obračun po dejanskih stroških + 2% MS

eur 1

II. GRADBENA DELA IN MATERIA S PREVOZI - SKUPAJ:

III. MONTAŽNA DELA, EVIDENČNA 
DOKUMENTACIJA
Za dograditev dostopovnega telekomunikacijskega 
kabelskega omrežja na trasi M5/R51 za RP-JARŠE

III. 1 Dobava in montaža priključne letvice 10x2 KRONE s 
priključitvijo kabla

kos 2

III. 2 Dobava in montaža nosilca 2-polnih odvodnikov, komplet z 
odvodniki (KRONE)

kos 12,0

III. 3 Dobava in montaža nosilca letvic KRONE 1/10 kos 2,0

III. 4 Uvlačenje predvleke v plastično kab.kanalizacijo m 440

III. 5 Uvlačenje telef.kabla kap.do 5x4 v plastično kab.kanalizacijo. m 450

 List: 417 Popis del

  List: 417 Popis del
  Stran: 6
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. 6 Izdelava spoja na ozemljitvenem traku položenem v zemljo s 
križno sponko dim.60x60mm in zaščita spoja z bitumenskim 
premazom.

kos 1,0

III. 7 Montaža ozemljitvene pletenice Cu -P/F 16mm2 dolžine 2m 
opremljene z dvema čeveljčkoma 16/8 in križno sponko 
60x60mm - komplet.

kos 1,0

III. 8 Električne meritve kabla na bobnu  kapacitete kabla do 50x4 par 6,0

III. 9 Električne meritve položenih  kabelskih dolžin (po polaganju) 
kapacit. do 50x3

par 6,0

Dokumentacija
III. 10 Izdelava geodetskega posnetka trase kabla s posnetjem 

karakterističnih točk za izdelavo ITD
km 0,5

III. 11 Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije (ITD) 
kabelske kanalizacije, kjer je osnova  geodetski posnetek

km 0,5

III. 12 Izdelava načrta kabelskega jaška, ki obsega situacijo in plašč 
jaška (ITD) 

kod 3,0

III. 13 Digitalizacija obstoječe izvršilno tehnične dokumentacija, za 
list A4

kos 1,0

III. 14 Izdelava VARNOSTNEGA NAČRTA skladu z zakonom ZGO-
1

kos 1,0

III. 15 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

III. 16 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

III. 17 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence skladno z 
zakonom ZGO-1, 3K+digitalni izvod

kos 1,0

III. MONTAŽNA DELA, EVIDENČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ:

SKUPAJ TK PRIKLJUČEK : #VREDN!

 List: 417 Popis del

  List: 417 Popis del
  Stran: 7



 

REKAPITULACIJA SKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

F PRENOSNI PLINOVOD R51:  

F1 

Cevovod R51 
10311_321 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na R51 - železnice 
10311_3241 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na R51 - ceste 
10311_3242 

(gradbeni del) 
 

Optična kanalizacija ob R51 
10311_325 

(gradbeni del) 
 

Plinovod R51 (statika) 
10311_326 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_321 

F2 

Cevovod R51 
10311_521 
(strojni del) 

 

Posebne točke na R51 - železnice 
10311_5241 
(strojni del) 

 

Posebne točke na R51 - ceste 
10311_5242 
(strojni del) 

 

F3 Cevovod R51 - katodna zaščita 
10311_421 
(elektro del) 

 

 

F1-F3 REKAPITULACIJA SKLOPA Skupaj:  

 

  



 

REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

F1 

Cevovod R51 
10311_321 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na R51 - železnice 
10311_3241 

(gradbeni del) 
 

Posebne točke na R51 - ceste 
10311_3242 

(gradbeni del) 
 

Optična kanalizacija ob R51 
10311_325 

(gradbeni del) 
 

Plinovod R51 (statika) 
10311_326 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_321 

 

F1 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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3/21 POPIS DEL - GRADBENI

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

G1. GRADBENA DELA - PLINOVOD

G2. GRADBENA DELA - ŽELEZNICE

G3. GRADBENA DELA - CESTE

PZI

G4. GRADBENA DELA - KABELSKA KANALIZACIJA

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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3/21 OPIS POPISA

UVOD V POPIS
OPOMBA: Uvod v popis velja za vse načrte v sklopu tega projekta!

1 Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi 

objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja 

prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 

priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati vse naslednje 

stroške:
- pridobitev začasnih površin za gradnjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, ipd.),

- začasni odvoz, deponiranje in ponovni dovoz izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno 

deponirati ob plinovodnem jarku,

PZI

- sanacija in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov,

- postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne 

operativne sestanke velikosti ca. 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem,

- zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev varnostnega 

načrta.

DELOVNE POVRŠINE IZVEN DELOVNEGA PASU

1 Pred pričetkom gradnje
Pred pričetkom gradnje izvajalec izdela načrt organizacije gradbišča, v katerem opredeli in točno določi 

obseg javnih cest in poti izven delovnega pasu plinovoda, ki se bodo uporabljale za dostop na gradbišče v 

času gradnje. Obseg cest izvajalec uskladi s pristojnimi upravljavci javnih cest in poti ter lokalnimi 

skupnostmi. Izvajalec se za dostop do gradbišča po parcelah in poteh, ki niso javne, dogovori z lastniki 

parcel sam in na lastne stroške.

Izvajalec mora izvesti kvalitativni pregled in izdelati poročilo o stanju javnih cest in poti pred pričetkom 

uporabe le teh. Poročilo mora vsebovati:
- točen prikaz odsekov cest in poti, ki jih bo izvajalec uporabljal, na karti v merilu vsaj 1 : 5.000, s 

potrdilom investitorja

- dokumentacijo o stanju javnih cest in poti (opis, foto ali/in video gradivo oz. v skladu z zahtevami 

upravljavci cest in lokalnimi skupnostmi),

- izvajalec z upravljavci cest in lokalnimi skupnostmi definira izvajanje »monitoringa«, 

- potrjen zapisnik o pregledu, na katerem so prisotni izvajalec, upravljavec cest in predstavniki lokalnih 

skupnosti,

- pisno soglasje upravljavcev in lokalnih skupnosti na poročilo,

- vse stroške v zvezi z organizacijo pregleda in izdelavo poročila nosi izvajalec in jih mora vključiti v 

strošek izvedbe plinovoda.
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2 Po končani gradnji
Izvajalec je po končani gradnji dolžan morebitne poškodbe in poslabšanje stanja prometnih površin 

sanirati. Obseg sanacije mora biti usklajen in zapisniško potrjen z upravljavci cest in lokalnimi 

skupnostmi.

Izvajalec mora izdelati poročilo o stanju javnih cest in poti po zaključku uporabe le teh. Poročilo mora 

vsebovati:

- točen prikaz saniranih odsekov cest in poti na karti v merilu vsaj 1 : 5.000,

- dokumentacijo o stanju javnih cest in poti tik pred sanacijo in po opravljeni sanaciji (opis poškodb, opis 

sanacije, foto ali/in video gradivo oz. v skladu z zahtevami upravljavci cest in lokalnimi skupnostmi),

- potrjen zapisnik o kvalitativnem pregledu po končani sanaciji, na katerem so prisotni izvajalec, 

upravljavec cest in predstavniki lokalnih skupnosti,

- pisno soglasje upravljavcev in lokalnih skupnosti na poročilo,

- vse stroške v zvezi z organizacijo pregleda in izdelavo poročila, kakor tudi stroške morebitnih sanacij 

javnih površin, oziroma s uporabo javnih prometnih površin povezanih s stroškov nosi izvajalec in jih 

predvidi v pogodbeni ceni.

OPAZOVANJE OBJEKTOV OB TRASI

1 Pred pričetkom gradnje je izvajalec dolžan naročiti kontrolni pregled nosilnih konstrukcij na stanovanjskih 

in nestanovanjskih objektih. Kontrolni pregled se izvede na objektih, za katere se smatra, da bi lahko bil 

vpliv nanje v času gradnje, ali na zahtevo nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik. Pooblaščena 

organizacija

 - izvede ogled nosilnih konstrukcij pred pričetkom gradnje in po potrebi vgradi kontrolne plombe,

 - v času gradnje redno izvaja opazovanja,

 - po končani gradnji izdela Poročilo o pregledu na nosilnih konstrukcijah.

Poročilo mora vsebovati:

 - opis ničelnega stanja z evidenco objektov, evidenco in stanja razpok na njih,

 - evidenco vgrajenih plomb,

 - začetne, vmesne in končne ugotovitve ter zaključno mnenje.

2 Opazovanje vodnjakov, ki so v vplivnem območju gradnje plinovoda.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 

izgradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 

potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa z uporabo črpalk, če 

je potrebno
- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

- delo v nagnjenem terenu

- v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 

prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.
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 POPIS DEL - GRADBENI

G1. GRADBENA DELA - PLINOVOD
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE

I. 1 Geodetska dela na trasi v času gradnje m1 3.194
Postavka zajema: trasa plinovoda z vsemi podzemnimi in 
nadzemnimi objekti ter spremljajočo obstoječo in 
predvideno infrastrukturo

Zakoličba osi plinovoda, lomnih točk, krivin, označitev 
stacionaže(lokacij prehoda različnih debelin sten cevi, tipa 
cevi, izolacij) s postavitvijo količkov in tablic, meje 
delovnega pasu, zavarovanje zakoličbe.
Zakoličba platojev in objektov na platojih, postavitev 
profilov, zavarovanje zakoličbe.
Zakoličba jaškov kabelske kanalizacije, nadzemna 
signalizacija in kontrola skladnosti s sklenjenimi 
služnostnimi pogodbami.
Zakoličba kabelske kanalizacije na območju vrtanj in 
prevzem le-te s strani geodetskega nadzora.
Zakoličba predvidenih komunalnih vodov (elektrika, TK) ter 
objektov in napeljav katodne zaščite.
Posnetek vrha plinovodne cevi in kote terena nad njo, 
izolacije cevi (velja za celotno traso, tudi za vodotoke), 
kategorije zemljine, kakršnihkoli izvedenih zaščit plinovoda.
Izvajanje neprekinjene geodetske kontrole pri vgradnji 
plinovoda s tehnologijo HDD.
Posnetek varov plinovodne cevi z označitvijo v skladu z 
označbami varov iz varilne knjige. Izvajanje kontrole 
usklajenosti varilne knjige in geodetskega posnetka za 
potrebe izdelave vzdolžnega profila. Izvajalec skladno z 
dinamiko napredovanja del izstavlja parcialna poročila, ki 
jih prevzame in potrdi geodetski nadzor. 
Posnetek jaškov kabelske kanalizacije ter kabelske 
kanalizacije, kjer le-ta poteka izven plinovodnega jarka.

PZI Posnetek obstoječih in prestavljenih komunalnih vodov na 
trasi plinovoda in izvedenih zaščit.
Posnetek kamnitih oblog v vodotokih in jarkih, drenažne 
cevi in jarki.
Izdelava pisanega vzdolžnega profila plinovoda. Izdelava 
geodetskega načrta novega stanja.
Vse aktivnosti za postavitev signalizacije na plinovodu 
(zračne oznake, opozorilne tablice).
Evidentiranje infrastrukture in objektov za potrebe vpisa v 
uradne evidence (elaborat za vpis kataster stavb in 
evidentiranje zemljišča pod stavbo, elaborat za vpis v 
kataster GJI).
Ostala geodetska dela in storitve, ki jih narekujejo tehnični 
pogoji gradnje (npr. pomoč monterjem pri izvedbi 
vertikalnih/horizontalnih krivin ipd.). Nepredvidena 
geodetska tehnična dela.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 2 Zakoličenje obstoječih podzemnih komunalnih vodov kos 97
Zakoličenje vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov 
ob prisotnosti upravljavca; (komunalni vodi, ki so prikazani 
na načrtih služijo samo kot orientacija npr.: elektrika, 
vodovod, TK, kabelska televizija, plinovod, vročevod itd. )

SKUPAJ:

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
Opomba:
Gradbeni izvajalec se mora že v fazi pogajanja dogovoriti z 
montažerjem plinovoda:
- o kvaliteti transportnih poti po delovnem pasu, ki jih mora 
pripraviti gradbeni izvajalec
- o odsekih, kjer bo zožen delovni pas oziroma kjer bo 
montažer čelno polagal cevi ali varil cevi v jarku
- v popisu ni zajeta priprava delovnega pasu na območju 
gradbenih jam za vrtanja. Popis je zajet v strojnem delu.

II. 1 Priprava delovnega pasu v območju gozdov m1 44
Priprava delovnega pasu v območju gozdov in površin 
poraslih z grmovjem z odstranitvijo dreves, grmovja in 
štorov ter morebitnega širokega izkopa s prečno in 
vzdolžno izravnavo, planiranjem terena, vključno z vsemi 
potrebnimi zacevitvami jarkov za prehod gradbene 
mehanizacije, ki niso zajeti v postavki "prečkanje 
vodotokov".

Rodovitno zemljo ločiti od ostalega izkopa za ponovno 
uporabo in vzpostavitev zemeljskih mas v prvotno stanje 
po končanju montažerskih del, če nadzornik ne odloči 
drugače itd.
Uporaben les je potrebno razrezati in zložiti ob delovnem 
pasu; neuporaben les, vejevje, grmovje in štore je potrebno 
odstraniti z delovnega pasu in odpeljati na stalno deponijo, 
ki jo priskrbi izvajalec.
Odkazilo dreves pred posekom izvede pristojni revirni 
gozdar!
Obračun po m1 trase.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 2 Priprava posebnega delovnega pasu v območju gozda 
s posebnim namenom (Obrije)

m1 72

Priprava posebnega delovnega pasu v v območju gozda s 
posebnim namenom (zavarovano območje) in površin 
poraslih z grmovjem z odstranitvijo posameznih dreves, 
grmovja in štorov ter morebitnega širokega izkopa s prečno 
in vzdolžno izravnavo, planiranjem terena, vključno z vsemi 
potrebnimi zacevitvami jarkov za prehod gradbene 
mehanizacije, ki niso zajeti v postavki "prečkanje 
vodotokov".
Rodovitno zemljo ločiti od ostalega izkopa za ponovno 
uporabo in vzpostavitev zemeljskih mas v prvotno stanje 
po končanju montažerskih del, če nadzornik ne odloči 
drugače itd.
Uporaben les je potrebno razrezati in zložiti ob delovnem 
pasu; neuporaben les, vejevje, grmovje in štore je potrebno 
odstraniti z delovnega pasu in odpeljati na stalno deponijo, 
ki jo priskrbi izvajalec.  Odstranitev visokodebelnih 
dreves ni dovoljena. Odstranitev dreves po odkazilu 
Zavoda za gozdove.
Obračun po m1 trase.

II. 3 Priprava delovnega pasu po obdelovalnih površinah in 
območju vrtičkov

m1 1.005

Priprava delovnega pasu po obdelovalnih površinah za 
prehod mehanizacije (travnikih, poljih, pašnikih in drugih 
neobdelanih površinah) s čiščenjem nizkega rastlinstva, 
posekom in spravilom posameznih dreves, kot je to 
opisano v postavki II.1; planiranje terena, morebiten izkop 
s prečno izravnavo, vključno z vsemi potrebnimi 
zacevitvami jarkov za prehod gradbene mehanizacije, ki 
niso zajeti v postavki "prečkanje vodotokov".
Obračun po m1 trase.

II. 4 Rušenje vrtičkarskih lop kos 18
Kompletna izvedba rušenja vrtičkarskih lop, odstranitev 
temeljev in prečna izravnava.

II. 5 Priprava delovnega pasu po območjih deponij 
gradbenih odpadkov/nasipov

m1 386

Priprava delovnega pasu po območjih deponij gradbenih 
odpadkov/nasipov za prehod mehanizacije s čiščenjem 
nizkega rastlinstva, posekom in spravilom posameznih 
dreves, kot je to opisano v postavki II.1, planiranjem 
terena, morebitnim izkopom s prečno izravnavo.

II. 6 Priprava delovnega pasu na neobdelovalnih površinah m1 258

Priprava delovnega pasu na območjih neobdelovalnih 
površin za prehod mehanizacije s čiščenjem nizkega 
rastlinstva, posekom in spravilom posameznih dreves, kot 
je to opisano v postavki II.1, planiranjem terena, 
morebitnim izkopom s prečno izravnavo.
Čiščenje trase: obračun po m1 trase.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 7 Ravnanje z gradbenimi odpadki m3 1.476
Odstranitev gradbenih odpadkov, v širini območja 
delovnega pasu, do kote raščenega terena na območjih, 
kjer so nasuti gradbeni odpadki, odstranitev gradbenih 
odpadkov na območju vrtičkov in vrtičkarskih lop, odvoz in 
deponiranje odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja 
ravnanje z odpadki. 
Prisotnost azbestnih odpadkov! Lokacijo potrdi gradbeni 
nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik.Količina je ocenjena! 
Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.

II. 8 Ravnanje s komunalnimi odpadki m3 40
Odstranitev komunalnih odpadkov, ki se mestoma 
pojavljajo vzdolž trase, v širini območja delovnega pasu, 
odvoz in deponiranje odpadkov skladno z zakonodajo, ki 
ureja ravnanje z odpadki. 
Lokacijo potrdi gradbeni nadzor z vpisom v gradbeni 
dnevnik. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, 
ki izhaja iz evidenčnih listov.

II. 9 Odstranitev gramoznega nasipa m3 680
Začasna odstranitev dela gramoznega nasipa z odvozom 
na začasno deponijo, ki jo priskrbi izvajalec, ter prečna 
izravnava z okoliškim terenom. Vzpostavitev prvotnega 
stanja (ponovni dovoz gramoza) po zasipanju jarka.
Količina se obračuna v utrjenem stanju.

II. 10 Zavarovanje z zagatnicami m2 510
Komplet zavarovanje z zagatnicami v dolžini dolžine 
predvidoma 6m ca. 85 m ob gramoznem nasipu (npr. tip 
Larsen) za zagotovitev varnega dela v plinovodnem jarku. 
Dobava, montaža in odstranitev zagatnic po zasipanju 
jarka.

II. 11 Odstranitev objekta kos 1
Kompletna izvedba rušenja lesenega objekta na p.š. 
1239/1, k.o. Moste, odstranitev temeljev in prečna 
izravnava.

II. 12 Ravnanje z gradbenimi odpadki m3 60
Kompletna odstranitev gradbenih odpadkov, ki nastanejo 
zaradi rušenja objekta, odvoz in deponiranje odpadkov 
skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. 
Prisotnost azbestnih odpadkov!
Lokacijo potrdi gradbeni nadzor z vpisom v gradbeni 
dnevnik. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, 
ki izhaja iz evidenčnih listov.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 13 Priprava delovnega pasu v močvirnem terenu in 
območju gozdnih površin

m2 1

Priprava delovnega pasu v močvirnem terenu: izdelava 
transportne poti in delovne površine v širini 6m npr. v 
sledeči sestavi: a) geomreža na travni ruši z gramoznim 
nasutjem 30cm ter odstranitev po končanju gradnje ali b) 
polaganje lesenih oblic ter njihova odstranitev po končanju 
gradnje ter kompletna ureditev delovne poti za dostop na 
prej omenjeno območje (samo v območju delovnega pasu). 
Odobri in potrdi nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik. 
Obračun po dolžini transportne in delovne poti.

SKUPAJ:

III. IZKOP IN ZASIP JARKA

III. 1 Površinski izkop rodovitne zemlje m1 1.121
Površinski izkop rodovitne zemlje v širini približno 8,0 m 
predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do roba 
delovnega pasu. Večja debelina humusa se odstrani po 
naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.

III. 2 Izkop jarka za cevovod z odmetom na stran
Izkop jarka za cevovod z odmetom na stran v globini in 
širini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in 
odstraniti kamenje, večja zrna gramoza in druge predmete, 
ki bi lahko poškodovali izolacijo cevi. 
Obodne strani jarka pod prometnimi površinami (občinske 
ceste) morajo biti vertikalne. Če zemljina tega ne dopušča, 
je potrebno jarek razpirati. Vsa dela za vzdrževanje jarka 
do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno 
vkalkulirati v ceno izkopa.
Izkop izvajati strojno ali ročno. Stroške zaradi prečnega ali 
podolžnega nagiba terena je potrebno vkalkulirati v ceno 
izkopa.
V količini za izkope so zajete tudi razširitve in poglobitve 
jarka na mestih varjenja cevi kakor tudi vse ostale potrebne 
razširitve in poglobitve na trasi plinovoda. V količini za 
izkope niso zajete izdelave gradbenih jam za potrebe 
vrtanja ter cestne površine, ki se izvajajo s prekopom! 
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v II. ktg. m3 218

Izkop v III. ktg. m3 5.609

Izkop v IV. ktg. m3 274

III. 3 Ročni odkop komunalnih vodov m3 38
Ročni odkop komunalnih vodov v zemljišču III. ktg. Globine 
do 2,0 m1 z odmetom izkopanega materiala  na rob 
izkopa. Pri odkopu je potrebno paziti da ne bi prišlo do 
poškodb komunalnih vodov. Obvezna je prisotnost 
upravljavca komunalnega voda.
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III. 4 Dobava in nasipanje peska granulacije 0-4 mm m3 918
Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm za 
posteljico in obsip cevi. Pesek mora biti brez ostrih robov, 
ki bi lahko poškodovali izolacijo. 
Peščeni obsip je potrebno izdelati na odsekih, kjer cev ni 
tovarniško obbetonirana, pod vsemi prometnimi površinami 
in na odsekih, kjer zahteva projekt zaradi geomehanskih 
razmer.
Količina je ocenjena.

OPOMBA: peščena posteljica v deb. 0,10 m1 iz peska 
granulacije 0-4 mm se izdela na celotni trasi plinovoda; 
Na odsekih, kjer je tovarniško obbetonirana cev, peščeni 
obsip ni potreben, razen pod prometnimi površinami. 

III. 5.1 Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 8 mm m3 1
Enako kot pozicija III.5, le rečni pesek z zaobljenimi zrni 
granulacije 0 - 8 mm 

III. 5 Zasip jarka z izkopanim materialom m3 6.063
Zasip jarka z izkopanim materialom takoj po položitvi 
cevovoda v prisotnosti nadzornika.
Zasip je potrebno izvajati pazljivo, da ne bi prišlo do 
poškodb izolacije ali cevi.

Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
Odvečni material razplanirati v območju delovnega pasu.

III. 6 Ročni zasip komunalnuih vodov m3 38
Enako kot prejšnja postavka, le ročni zasip jarkov z 
izkopanim materialom na mestih križanj z obstoječimi 
komunalnimi vodi. 
Pri zasipanju je potrebno paziti, da ne pride do poškodb 
komunalnih vodov. Pred pričetkom zasipa mora 
upravljavec pregledati pravilnost izvedbe z vpisom v 
gradbeni dnevnik. Količina je ocenjena.

III. 7 Opozorilni trak z napisom "Pozor plinovod"
OPOMBA: Dobava in vgradnja opozorilnega traku je 
upoštevana v sklopu popisa za strojni del, načrt št. 
10311_521.

III. 8 Signalna vrvica m1 6.000
Dobava in vgradnja signalne vrvice za označitev gradbišča. 
Količina je ocenjena!

SKUPAJ:
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IV. ZAŠČITE

IV. 1 Križanje  podzemnih  cevovodov kos 19
Križanje podzemnih  cevovodov  (kanalizacija, elektrika, TK 
itd.) na opisani način oziroma po dogovoru z upravljavcem 
cevovoda:
- cevovod naj bo spodkopan na čim krajšem odseku (do 
1,5m)
-jarek je potrebno zasuti z nosilnim gramoznim materialom 
z nabijanjem v slojih po 10 cm, s podbijanjem cevovoda. 
Posedki morajo biti preprečeni stoodstotno.
Opisan način zaščite se izvede, kjer plinovod poteka pod 
obstoječim cevovodom.

IV. 2 Zaščita  podzemnih  cevovodov m1 114
Zaščita obstoječih podzemnih cevovodov (kanalizacija, 
elektrika, TK itd) z zaščitno PVC cevjo, premer zaščitne 
cevi odvisen od premera obstoječega voda (oz. po naročilu 
nadzornika ali upravljavca voda) na dolžini  3m od osi 
plinovoda, z dobavo cevi. Izvedba po naročilu nadzornika. 
Obračun po dolžini cevi.

IV. 3 Kompletna izdelava zaščite plinovoda z AB ploščami m1 0

Kompletna izdelava zaščite novega plinovoda z 
armiranobetonskimi ploščami velikosti 1,60x0,80x0,15m iz 
betona C25/30 in armaturo ca. 110kg/m3. Plošče so 
položene v vzdolžni smeri.
Obračun po dolžini zaščitenega plinovoda.

IV. 4 Obtežitev plinovodne cevi kos 6
Obtežitev plinovodne cevi z betonskimi utežmi (jahači) na 
poplavnih področjih, področjih visoke podtalnice ali 
močvirnatih območjih na razdalji a=12m, vključno z 
mehansko zaščito pod jahači.

IV. 5 Stabilizacija zemljine v zasutem jarku s sidrnimi 
vrečami 

t 16

Stabilizacija zemljine v zasutem jarku s sidrnimi vrečami 
(plastičnimi, tkanimi) napolnjenimi s peskom granulacije 0-
8 mm. Okrog cevi se položijo vreče v vzdolžni smeri. Na 
mestu sidranja se jarek razširi za 15 cm obojestransko. 
Masa napolnjenih vreč je približno 50 kg. Obračun po masi 
vgrajene suhe mešanice.

IV. 6 Obbetoniranje kanalizacijskih cevi m3 1
Komplet obbetoniranje kanalizacijskih cevi z dobavo in 
vgradnjo zemeljsko vlažnega betona C 12/15, vključno z 
varovanjem in podpornimi ukrepi.
Izvedba po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik. Obračun po prostornini vgrajenega betona.

SKUPAJ:
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V. GRADBENA DELA, KI IZHAJAJO IZ 
LASTNIŠKIH ZAHTEV

V. 1 Odmera plinovoda in vzpostavitev nove parcele, parc. 
št. 292/3, k.o. Šmartno ob Savi, Studen Stanko, Obrije 
23b, 1000 Ljubljana

kos 1

Odmera trase plinovoda in izvedba parcelacije 
služnostnega pasu.

V. 2 Odmera plinovoda in vzpostavitev nove parcele, parc. 
št. 345/1, k.o. Šmartno ob Savi, Studen Stane, Obrije 
23b, 1000 Ljubljana

kos 1

Odmera trase plinovoda in izvedba parcelacije 
služnostnega pasu.

V. 3 Odmera plinovoda in vzpostavitev nove parcele, parc. 
št. 344, 362/2, k.o. Šmartno ob Savi, Studen Stane, 
Obrije 23b, 1000 Ljubljana

kos 2

Odmera trase plinovoda in izvedba parcelacije 
služnostnega pasu.

SKUPAJ:

VI. UREDITEV DELOVNEGA PASU 
(GRADBIŠČA)

Območje gradbišča in delovnega pasu plinovoda mora 
izvajalec po končanju montažerskih del v celoti sanirati in 
kultivirati z upoštevanjem navodil nadzornika. Po končani 
gradnji je treba relief terena vzpostaviti v prvotno stanje 
(zasipanje jam, odstranitev kupov jalovine itd.)

VI. 1 Humusiranje s transportom humusa m3 1.121
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

VI. 2 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m1 1.121

Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
na travnikih in v gozdu z dobavo semena, zakrivanjem 
semena s predhodnim strojnim in ročnim pobiranjem 
kamenja z odvozom na urejeno deponijo izvajalca. Velja za 
celotno širino delovnega pasu. Izmera po dolžini očiščene 
trase.

VI. 3 Intenzivna zatravitev z biotorkretom m2 570
Intenzivna zatravitev z biotorkretom za zaščito pred 
izpiranjem ali zaščita z drugim primernim načinom po 
odobritvi nadzornika. Izvedba po naročilu nadzornika z 
vpisom v gradbeni dnevnik.  Obračun po m2.
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VI. 4 Rahljanje tal na obdelovalnih površinah m1 1.005
Rahljanje tal na obdelovalnih površinah, ki so bile zbite ob 
izgradnji plinovoda z ustrezno napravo (kultivator, plug). 
Globino in način rahljanja predlaga izvajalec, potrdi pa 
predstavnik naročnika. Obračun po m1 za celo širino 
delovnega pasu. Količina je ocenjena. 

VI. 5 Kemično izboljšanje plodne zemlje m1 1.121
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2 po celotni širini delovnega pasu. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

VI. 6 Dobava in polaganje geotekstila m2 500
Dobava in polaganje geotekstila za zaščito rodovitne 
zemlje pod začasno deponiranim izkopanim materialom 
vzdolž plinovodnega jarka. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba po 
naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

VI. 7 Začasna odstranitev obstoječih ograj m1 10
Začasna odstranitev obstoječih vrtnih ograj, plotov, 
električnih pastirjev in podobno z odvozom na urejeno 
deponijo v območju delovnega pasu in izdelava enake 
nove ograje po končanju del - vzpostavitev v prvotno 
stanje.
Obračun po m1.

VI. 8 Zasaditev gozdnega roba m1 186
Zasaditev gozdnega roba ob delovnem pasu z domačimi 
drevesnimi in grmovnimi vrstami po navodilu nadzornika. 
Predvidoma ena sadika na 2 m1.  Obračun po dolžini 
zasajenega gozdnega roba. Upoštevana eno ali dvo 
stranska zasaditev.
Pred izvedbo je obvezna uskladitev in potrditev Zavoda 
za gozdove!

VI. 9 Obnovitev namakalnega sistema kos 11
Komplet obnovitev namakalnega sistema Šmartno - 
Sneberje, predvidoma LTŽ DN 80, na mestu prečkanja v 
primeru poškodbe. Postavka zajema 2m cevi PE 80 90 x 
12,5, 2 spojki multijoint ter montažo. Število prečkanih cevi 
in premer nista poznana, količina je ocenjena. Izvedba po 
naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

SKUPAJ:
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VII. RAZNA DELA 

VII. 1 Uradna vzpostavitev mejnikov kos 15
Evidentiranje mejnikov znotraj delovnega pasu in izvedba 
zavarovanja za ponovno vzpostavitev mejnikov, vključno z 
odstranitvijo, začasnim deponiranjem in ponovno 
vzpostavitvijo mejnikov.

VII. 2 Prevezava vodovoda kpl 1
Začasna prevezava vodovoda ob gradnji gradbene jame 
GJ3. Komplet prevezava z dobavo materiala, začasna 
odstranitev in postavitev hidranta, pridobitev ustreznih 
soglasij, vzpostavitev prvotnega stanja.
Izvedba po naročilu nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik.

VII. 3 Postavitev stebrička OT kos 22
Komplet postavitev stebrička OT, vključno z izkopom in 
zasipom, dobavo in vgradnjo betona C16/20 za temelj ter 
dobavo in vgradnjo vroče cinkanega stebrička 2,5" dolžine 
270cm. Izdelati po detajlu.
Dobava in montaža tablice s pritrdilnim materialom je 
zajeta v popisu načrta strojnih inštalacij in strojne opreme.

VII. 4 Postavitev stebrička ZM kos 10
Komplet postavitev stebrička ZM, vključno z izkopom in 
zasipom, dobavo in vgradnjo betona C16/20 za temelj ter 
dobavo in vgradnjo vroče cinkanega stebrička 3" dolžine 
270cm. Izdelati po detajlu.
Dobava in montaža markerja s pritrdilnim materialom je 
zajeta v popisu načrta strojnih inštalacij in strojne opreme.

VII. 5 Naravovarstveni nadzor ura 25
Angažiranje in stroški naravovarstvenega nadzora, Zavod 
Republike Slovenije za varstvo narave, območna enota 
Ljubljana.  Velja za celotno območje trase.

VII. 6 Kulturnovarstveni nadzor ura 25
Angažiranje in stroški kulturnovarstvenega nadzora, Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota 
Ljubljana.  Velja za celotno območje trase.

VII. 7 Arheološki nadzor ura 20
Angažiranje in stroški areološkega nadzora.  Velja za 
celotno območje trase.
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VIII. PROMETNE POTI ZNOTRAJ DELOVNEGA PASU 

VIII. 1 Obnova OC1 m2 58
Komplet obnova vozišča in bankin v celotni širini 
delovnega pasu. Obnova zajema rezanje, odstranitev in 
deponiranje asfalta, odstranitev in deponiranje tampona, 
dobavo in vgradnjo novega tampona v vozišče in bankine, 
s planiranjem, utrjevanjem po plasteh do ustrezne zbitosti, 
asfaltiranje v debelini predvidoma 6+4cm, dobavo in 
vgrajevanje peščenega posipa na bankinah. Izvedba po 
naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.

VIII. 1 Obnova OC2 m2 55
Komplet obnova vozišča in bankin v celotni širini 
delovnega pasu. Obnova zajema rezanje, odstranitev in 
deponiranje asfalta, odstranitev in deponiranje tampona, 
dobavo in vgradnjo novega tampona v vozišče in bankine, 
s planiranjem, utrjevanjem po plasteh do ustrezne zbitosti, 
asfaltiranje v debelini predvidoma 6+4cm, dobavo in 
vgrajevanje peščenega posipa na bankinah. Izvedba po 
naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.

VIII. 1 Obnova OC4 m2 32
Komplet obnova vozišča in bankin v celotni širini 
delovnega pasu. Obnova zajema rezanje, odstranitev in 
deponiranje asfalta, odstranitev in deponiranje tampona, 
dobavo in vgradnjo novega tampona v vozišče in bankine, 
s planiranjem, utrjevanjem po plasteh do ustrezne zbitosti, 
asfaltiranje v debelini predvidoma 6+4cm, dobavo in 
vgrajevanje peščenega posipa na bankinah. Izvedba po 
naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.

VIII. 1 Obnova OC18 m2 37
Komplet obnova vozišča in bankin v celotni širini 
delovnega pasu. Obnova zajema rezanje, odstranitev in 
deponiranje asfalta, odstranitev in deponiranje tampona, 
dobavo in vgradnjo novega tampona v vozišče in bankine, 
s planiranjem, utrjevanjem po plasteh do ustrezne zbitosti, 
asfaltiranje v debelini predvidoma 6+4cm, dobavo in 
vgrajevanje peščenega posipa na bankinah. Izvedba po 
naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.

IX. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

IX. 1 Upoštevano v uvodu v predračun

SKUPAJ:
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X. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

X. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

X. 2 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

X. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - G1.GRADBENA DELA - PLINOVOD

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU

III. IZKOP IN ZASIP JARKA

IV. ZAŠČITE

V. GRADBENA DELA, KI IZHAJAJO IZ LASTNIŠKIH ZAHTEV

VI. UREDITEV DELOVNEGA PASU (GRADBIŠČA)

VII. RAZNA DELA 

VIII. PROMETNE POTI ZNOTRAJ DELOVNEGA PASU 

IX. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

X. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

SKUPAJ:
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3/241 OPIS POPISA

UVOD V POPIS

Za uvod v popis glej načrt št. 10311_321!
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3/241 POPIS DEL - GRADBENI

G2. GRADBENA DELA - ŽELEZNICE
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE
Opomba:
Vsa geodetska dela na trasi v času gradnje so upoštevana 
v sklopu plinovoda, načrt št. 10311_321.

SKUPAJ:

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
Opomba:
Priprava delovnega pasu je upoštevana v sklopu priprave 
delovnega pasu plinovoda, mapa 10311_321 in v sklopu 
priprave gradbenih jam za vrtanja pod železnicami, načrt 
št. 10311_5241.

SKUPAJ:

III. VRTANJE POD ŽELEZNICAMI
Opomba:
Vrtanje pod železnicami je obdelano v načrtu št. 
10311_5241.

SKUPAJ:

IV. UREDITEV DELOVNEGA PASU 
(GRADBIŠČA)
Opomba:
Ureditev delovnega pasu je upoštevana v sklopu ureditve 
delovnega pasu plinovoda, načrt št. 10311_321 in v 
sklopu priprave gradbenih jam za vrtanja pod železnicami, 
načrt št. 10311_5241.

SKUPAJ:

V. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

V. 1 Upoštevano v uvodu v predračun

SKUPAJ:
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VI. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

VI. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VI. 2 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VI. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - G2.GRADBENA DELA - ŽELEZNICE

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU

III. VRTANJE POD ŽELEZNICAMI

IV. UREDITEV DELOVNEGA PASU (GRADBIŠČA)

V. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

VI. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

SKUPAJ:
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3/242 OPIS POPISA

UVOD V POPIS

Za uvod v popis glej načrt št. 10311_321!
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3/242 POPIS DEL - GRADBENI

G3. GRADBENA DELA - CESTE
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE
Opomba:
Vsa geodetska dela na trasi v času gradnje so upoštevana 
v sklopu plinovoda, načrt št. 10311_321.

SKUPAJ:

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
Opomba:
Priprava delovnega pasu je upoštevana v sklopu priprave 
delovnega pasu plinovoda, mapa 10311_321 in v sklopu 
priprave gradbenih jam za vrtanja pod cestami, načrt št. 
10311_5242.

SKUPAJ:

III. PREKOPI CEST 

III. 1 Zapora cest v času prekopa kos 3
Zapora cest OC1, OC2, OC18 v času prekopa, pridobitev 
potrebnih soglasij, varnostni ukrepi ob prekopu, stroški 
vse potrebne prometne signalizacije, elaborat začasne 
prometne ureditve. 
Stroške za morebitne zapore ostalih cest na trasi 
plinovoda mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni 
ceni. Količina je ocenjena.

III. 2 Rezanje in rušenje asfalta m2 22
Rezanje in rušenje asfalta  z odvozom na stalno urejeno 
deponijo skladno z veljavno zakonodajo na področju 
ravnanja z odpadki. Postavka vključuje vertikalne stene 
jarka, stopničenje obojestransko ter rezkanje 
obojestransko.
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III. 3 Izkop jarka m3 244
Izkop jarka v povoznih površinah (asfaltirane ceste, 
makadamske ceste, gozdne poti, kolovozi), predvidoma v 
zemljini IV. kat., za cevovod z odmetom na stran v globini 
in širini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in 
odstraniti kamenje, večja zrna gramoza in druge 
predmete, ki bi lahko poškodovali izolacijo cevi.

Obodne strani jarka pod prometnimi površinami morajo 
biti vertikalne, po potrebi se jih zaščiti s cementnim 
obrizgom. Če zemljina ne dopušča, je potrebno jarek 
razpirati. Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve 
cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati 
v ceno izkopa. V količini za izkope je zajeto tudi 
stopničenje na asfaltiranih površinah.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

III. 4 Dobava in nasipanje peska 0/4 m3 47
Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm za 
posteljico in obsip cevi. Pesek mora biti brez ostrih robov, 
ki bi lahko poškodovali izolacijo. 
Peščeni obsip je potrebno izdelati pod vsemi prometnimi 
površinami (asfaltirane ceste, makadamske ceste, gozdne 
poti, kolovozi).
Količina je ocenjena.

III. 4.1 Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 8 mm m3 1
Enako kot pozicija III.5, le rečni pesek z zaobljenimi zrni 
granulacije 0 - 8 mm 

III. 5 Zasip jarka s prebranim izkopanim materialom m3 122
Zasip jarka z izkopanim materialom takoj po položitvi 
cevovoda v prisotnosti nadzornika.  
Zasip je potrebno izvajati pazljivo, da ne bi prišlo do 
poškodb izolacije ali cevi.
Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
Odvečni material se razplanira v območju delovnega pasu.

III. 6 Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja m3 64
Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja deb. 50 cm pod 
asfaltom in v bankinah, z utrjevanjem v plasteh. V 
količinah je upoštevano stopničenje pod asfaltiranimi 
površinami in bankinah. M2 zgoraj =100 Mpa/m2. 
Obračun po m3.

III. 7 Dobava in vgrajevanje betonskega sloja m3 5
Dobava in vgradnja betona C 16/20 (MB 20) v dveh slojih 
(20+10 cm), ki se ju loči s strešno lepenko, s kasnejšim 
rušenjem in odvozom na deponijo. Izdelati le po naročilu 
nadzornika.

III. 8 Obnova asfaltnega vozišča m2 22
Obnova asfaltnega cestišča enake kakovosti kot je 
obstoječe. Priprava podlage s planiranjem in utrjevanjem 
do točnosti +-1cm. Predvidena skupna deb. asfalta je 10 
cm (6+4 cm).
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. 9 Obnova peščenega posipa na bankinah m2 2
Obnova peščenega posipa na bankinah vključno z dobavo 
in vgradnjo materiala, v debelini 5cm, enake kakovosti kot 
je obstoječe. V skupni količini je upoštevanje stopničenje 
bankine.

III. 10 Obnova makadamskega vozišča m2 68
Obnova makadamskega vozišča, ki mora biti enake 
kakovosti kot pred prekopom - utrjen tampon deb. 50 cm 
in 5 cm finega uvaljanega peska. Količine tamponskega 
materiala so zajete v postavki Dobava in vgrajevanje 
tamponskega sloja.

III. 11 Obnova poljske in gozdne poti m3 0
Obnova poljske in gozdne poti enake kakovosti kot pred 
prekopom - utrjen tampon deb. 20 cm.  Količine so 
upoštevane v postavki Dobava in vgrajevanje 
tamponskega sloja.

SKUPAJ:

IV. VRTANJE CEST
Opomba:
Vrtanje pod občinskimi in državnimi cestami je obdelano v 
načrtu št. 10311_5242.

SKUPAJ:

V. UREDITEV DELOVNEGA PASU 
(GRADBIŠČA)
Opomba:
Ureditev delovnega pasu je upoštevana v sklopu ureditve 
delovnega pasu plinovoda, načrt št. 10311_321 in in v 
sklopu priprave gradbenih jam za vrtanja pod cestami, 
načrt št. 10311_5242.

SKUPAJ:

VI. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

VI. 1 Upoštevano v uvodu v predračun

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

VII. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

VII. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VII. 2 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VII. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - G3.GRADBENA DELA - CESTE

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE

II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU

III. PREKOPI CEST 

IV. VRTANJE CEST

V. UREDITEV DELOVNEGA PASU (GRADBIŠČA)

VI. PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU 

VII. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

SKUPAJ:
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3/25 OPIS POPISA

UVOD V POPIS

Za uvod v popis glej načrt št. 10311_321!

  List: 325_Uvod
  Stran: 1
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3/25 POPIS DEL - GRADBENI

G4.
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

OPOMBA: V popisu so zajeta gradbena dela za položitev 
kabelske kanalizacije v jarek ob plinovodni cevi. Skupni izkop 
jarka je zajet v sklopu popisa Gradbena dela - plinovod.

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE
Opomba:
Vsa geodetska dela na trasi v času gradnje so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311_311.

SKUPAJ:

II. KABELSKA KANALIZACIJA - PRIPRAVA

II. 1 Priprava posteljice in obsip cevi m1 1.979

Komplet priprava posteljice z izravnavo peščenega obsipa 
plinovodne cevi, povprečni izkop 5cm, z zasipom kabelske 
cevi s peščenim materialom 0/4, min. nadkritje 10cm. Delo je 
potrebno izvajati s plastičnim topim orodjem, da se ne 
poškoduje izolacija plinovodne cevi. 
Obračun po dolžini položene kabelske kanalizacije!

II. 2 Dobava in nasipanje peska granulacije 0-4 mm m3 30

Dobava in nasipanje peska granulacije 0 - 4 mm za obsip 
cevi. Pesek mora biti brez ostrih robov, ki bi lahko poškodovali 
izolacijo. 
Količina je ocenjena.

II. 3 Vgradnja zaščitne cevi pod prekopi cest m1 121

Komplet dobava in vgradnja zaščitne cevi pod prekopi cest 
PEHD φ 160, SDR 17, PN8, s pritrditvijo na plinovodno cev s 
plastično objemko (a=cca 3 m),  vključno z dobavo objemke L 
x š x d = 719 x 12,7 x 2,2 mm. Vgradnja enako kot prejšnja 
postavka.
Obračun po dolžini položene zaščitne cevi.

II. 4 Vgradnja zaščitne cevi z vrtanjem - ceste
Opomba:
Vgradnja zaščitne cevi z vrtanjem v cestna telesa (občinske, 
državne ceste), obdelano v načrtu št. 10311_5242.

II. 5 Vgradnja zaščitne cevi z vrtanjem - železnice
Opomba:
Vgradnja zaščitne cevi z vrtanjem v cestna telesa (občinske, 
državne ceste), obdelano v načrtu št. 10311_5241.

GRADBENA DELA - KABELSKA KANALIZACIJA
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 6 Vgradnja zaščitne cevi pri prečkanju komunalnih vodov m1 114

Komplet dobava in vgradnja zaščitne cevi pod križanjem 
komunalnih vodov (npr. TK, vodovod, kanalizacija ipd.) PEHD 
φ 160, SDR 17, PN8, s pritrditvijo na plinovodno cev s 
plastično objemko (a=cca 3 m), vključno z dobavo objemke L 
x š x d = 719 x 12,7 x 2,2 mm. Vgradnja enako kot prejšnja 
postavka.
Obračun po dolžini položene zaščitne cevi.

II. 7 Pritrditev kabelske kanalizacije kos 17

Pritrditev kabelske kanalizacije 2 x fi 50 na betonske uteži 
(jahače) s plastičnimi objemkami na poplavnih področjih, na 
razdalji ca. a=4m, vključno z dobavo objemke L x š x d = 719 
x 12,7 x 2,2 mm.

II. 8 Vgradnja opozorilnega traku m1 1.979

Komplet dobava in vgradnja opozorilnega traku "POZOR 
OPTIČNI KABEL" nad kabelsko kanalizacijo.

SKUPAJ:

III. KABELSKA CEV V PLINOVODNEM 
JARKU

III. 1 Polaganje kabelske kanalizacije v jarek m1 1.979

Komplet dobava in polaganje PEHD 2 x fi 50/42 mm kabelske 
kanalizacije v pripravljen jarek.

III. 2 Polaganje kabelske kanalizacije v zaščitno cev m1 1.215

Komplet dobava in polaganje PEHD 2 x fi 50/42 mm kabelske 
kanalizacije v zaščitno cev. Velja za vrtanje, izvajanje s 
prekopom ali prečkanje komunalne infrastrukture.

III. 3 Spajanje PEHD cevi kos 21

Spajanje PEHD cevi fi 50 mm , z dobavo spojke. 

III. 4 Zapiranje PEHD cevi s čepom kos 42

Zapiranje PEHD cevi s čepom, kompletno z dobavo čepa.

SKUPAJ:

IV. KABELSKI JAŠKI

IV. 1 Kompletna izdelava vidnega kabelskega jaška kos 15

Kompletna izdelava vidnega kabelskega jaška iz betonske 
cevi fi 100 cm. Dobava in vgradnja betonske cevi, betonskega 
pokrova z vgrajenim okroglim LTŽ pokrovom DN600 
(nosilnost 250kN, povozne površine 400kN) z zaklepom in 
tesnjenjem, v Fe okvirju z oznako "Telekomunikacije", 
izdelava temeljne plošče z drenažo na dnu, izdelava uvodov v 
betonsko cev ter tesnjenjem.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

V. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

V. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

V. 2 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

V. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE

II. KABELSKA KANALIZACIJA - PRIPRAVA

III. KABELSKA CEV V PLINOVODNEM JARKU

IV. KABELSKI JAŠKI

V. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - G4.GRADBENA DELA - KABELSKA 
KANALIZACIJA
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Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

F2 

Cevovod R51 
10311_521 
(strojni del) 

 

Posebne točke na R51 - železnice 
10311_5241 
(strojni del) 

 

Posebne točke na R51 - ceste 
10311_5242 
(strojni del) 
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POPIS DEL - STROJNI

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5/21. Načrt strojnih inštalacij in strojne oprme

Investitor: PLINOVODI d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: Prenosni plinovod R51

Številka načrta: 10311_521

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 01.03.2012
v1.1

 List: OSNOVA_stroj
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5/21. POPIS DEL - STROJNI

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 10m, na področjih zožanega 
delovnega pasu 10m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v območju 
bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
stroške:

- vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča;

- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

- stroški za izdelavo PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija
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SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 
izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

- delo v nagnjenem terenu

- v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.
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5/21. POPIS DEL - STROJNI

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. PRENOSNI PLINOVOD R51

S2. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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5/21. POPIS DEL - STROJNI

S1. PRENOSNI PLINOVOD R51
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. ARMATURA

I. 1 Plinovodna cev
Standard: SIST EN10208-2
Material: L360MB (No. 1.0578)
Dobava in montaža ključno z varjenjem (in varilnim 
materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih 
cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji 
primerne tudi za polaganje po postopku podvrtavanja ali 
podbijanja. 
Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti 
horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem 
odreza in razgibanosti terena (dodatek 3,5%). 
Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno 
izvedbo polipropilena debeline 4 mm v rumeni ali beli 
barvi.                                                                                             
Za maksimalno delovno temperaturo 70°C.                        
Oznaka: DIN30678 PP-D.
Ni namenjena vgradnji v zaščitno cev. 
Minimalna dolžina cevi 12,0 m.                                              
(Navedene količine veljajo tudi za naslednje načrte št.: 
10311_5241 in 10311_5242).
Ø273,0x8,0 mm m 1.224
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 2 Plinovodna cev
Standard: SIST EN10208-2
Material: L360MB (No. 1.0578)
Dobava in montaža vključno z varjenjem (in varilnim 
materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih 
cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji za 
polaganje na poplavnih območjih ter območjih s 
predvideno pozidavo. 
Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti 
horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem 
odreza in razgibanosti terena (dodatek 3,5%). 
Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s polietilenom 
debeline 3 mm v rumeni ali črni barvi.                                                                                               
Za maksimalno delovno temperaturo 70°C in normalne 
obremenitve.
Plinovodna cev mora biti dodatno obbetonirana z 
cementno oblogo debeline minimalno 9 mm, skladno s 
SIST EN197-1, DIN1164.                                                     
Oznaka: DIN30670 PE tip S-n-FZM. 
Minimalna dolžina cevi 12,0 m.                                               
(Navedene količine veljajo tudi za naslednje načrte št.: 
10311_5241 in 10311_5242).
Ø273,0x8,0 mm m 2.100

I. 3 Koleno R=10 D
Standard: SIST EN10208-2
Material: L360MB (No. 1.0578)
Dobava in montaža vključno z varjenjem (in varilnim 
materialom) kolen za zemeljski plin namenjenih podzemni 
vgradnji.
Kolena so tovarniško antikorozijsko zaščitena s 
polietilenom debeline 3 mm v rumeni ali črni barvi.                                                                                    
Za maksimalno delovno temperaturo 70°C in normalne 
obremenitve.                                                                        
Oznaka: DIN30670 PE tip S-n.                                              
(Navedene količine veljajo tudi za naslednje načrte št.: 
10311_5241 in 10311_5242).  
Ø273,0x8,0 mm / 90° kos 3

Ø273,0x8,0 mm / 81° kos 1

Ø273,0x8,0 mm / 75° kos 2

Ø273,0x8,0 mm / 60° kos 2

Ø273,0x8,0 mm / 50° kos 1

Ø273,0x8,0 mm / 45° kos 3

I. 4 Zaključna kapa
Standard: ASME 16.9
(Navedene količine veljajo tudi zanaslednje načrte št.: 
10311_5241 in 10311_5242).
Ø273,0x8,0 mm kos 14

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. MATERIAL IN DRUGA DELA

II. 1 Opozorilni trak z napisom "POZOR PLINOVOD" m 1.873
Dobava in vgradnja opozorilnega traku rumene barve z 
napisom "POZOR PLINOVOD".

II. 2 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 200
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

II. 3 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 5
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

II. 4 Porušna kontrola zvarov kpl 1
Standard: SIST EN 288-3 in SIST EN 288-9
Porušno kontrolo zvarov je potrebno obvezno izvesti v 
obsegu kot to zahteva SIST EN 12732.

II. 5 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 200

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 6 Obbetoniranje zvarnih mest na FZM kpl 200
Obbetoniranje zvarnih mest izvesti po postopku iz 
tehničnega poročila in po navodilih proizvajalca 
obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.                                                              
Malto nabaviti pri proizvajalcu obbetoniranih cevi.  

II. 7 Naknadno obbetoniranje kolen kpl 10
Obbetoniranje kolen izvesti po postopku iz tehničnega 
poročila in po navodilih proizvajalca obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.                                                              
Malto nabaviti pri proizvajalcu obbetoniranih cevi.  

II. 8 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 1.873

-

II. 9 Inertizacija plinovoda kpl 1
Inertizacija na tlak 0,5 bara se izvede z dušikom in sicer 
obvezno na segmentih plinovoda, kateri bodo predhodno 
grajeni in ne bodo takoj povezani z osnovnim plinovodom.
(Velja za celoten plinovod)

II. 10 Čiščenje cevoda s komprimiranim zrakom in 
kalibracijo

kpl 1

(Velja za celoten plinovod)

II. 11 Trdnostni preizkus cevovoda po načinu iz TP. kpl 1
(Velja za celoten plinovod)

II. 12 Sušenje cevovoda s stisnjenim zrakom do točke 

rosišča -20oC.

kpl 1

(Velja za celoten plinovod)

II. 13 Prvo polnjenje in zagon plinovoda kpl 1
(Velja za celoten plinovod)

II. 14 Postavitev opozorilne tablice (OT) kpl 54
Komplet dobava in montaža OT iz AL in napisom: 
"POZOR VISOKOTLAČNI PLINOVOD", vključno z 
komplet nerjavečim pritrdilnim materialom. OT se montira 
na predviden stebriček, kar je obdelano v popisu načrta 
št.: 10311_321.                                                                  
Izdelati po detajlu.
(Velja za celoten plinovod)

II. 15 Postavitev zračnega markerja (ZM) kpl 13
Komplet dobava in montaža ZM, vključno z komplet 
nerjavečim pritrdilnim materialom. ZM se montira na 
predviden stebriček, kar je obdelano v popisu načrta št.: 
10311_321.                                                                  
Izdelati po detajlu.
(Velja za celoten plinovod)
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 16 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

II. 17 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S1.PRENOSNI PLINOVOD R51

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. ARMATURA

II. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:

  List: PLINOVOD_R51
  Stran: 10



�

5/21. POPIS DEL - STROJNI

S2. OSTALI STROŠKI
Opombe:

Upoštevati IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o..                             
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                
Vse spremembe in odstopanja morajo biti vnešene v PID.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 2 Navodila za obratovanje in vzdrževanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

  List: OSTALI_STROSKI
  Stran: 11



�

POPIS DEL - STROJNI

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5/241. Načrt strojnih inštalacij in strojne 
oprme

Investitor: GEOPLIN PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: Posebne točke na R51 - Železnice

Številka načrta: 10311_5241

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 01.03.2012
v1.1

 List: OSNOVA_stroj

  List: OSNOVA_stroj
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5/241. POPIS DEL - STROJNI

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 10m, na področjih zožanega 
delovnega pasu 10m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v območju 
bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
stroške:

- vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča;

- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

- stroški za izdelavo PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija
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SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 
izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

- delo v nagnjenem terenu

- v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.
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5/241. POPIS DEL - STROJNI

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. CEVOVOD Ž1

S2. VRTANJE Ž1

S3. CEVOVOD Ž2

S4. VRTANJE Ž2

S5. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

  List: REKAPITULACIJA_5_241
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5/241. POPIS DEL - STROJNI

S1. CEVOVOD Ž1
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 12
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 10
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 12

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Obbetoniranje zvarnih mest na FZM kpl 12
Obbetoniranje zvarnih mest izvesti po postopku iz 
tehničnega poročila in po navodilih proizvajalca 
obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.                                                              
Malto nabaviti pri proizvajalcu obbetoniranih cevi.  

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 102

-

I. 6 Jeklena zaščitna cev.
Standard: SIST EN10208-2
Material: L360MB (No. 1.0578)
Dobava in montaža vključno z varjenjem (in varilnim 
materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih 
zaščitnih cevi namenjenih podzemni vgradnji primerne tudi 
za polaganje po postopku podvrtavanja ali podbijanja.                                                                           
Namenjeno zaščiti pri prečkanju železniške proge
Minimalna dolžina cevi 12,0 m.                                              

Ø406,4x7,1 mm m 96

I. 7 Izvedba plinovoda skozi zaščitno cev kpl 1
Izvedba plinovoda skozi zaščitno cev zajema:                         
Polaganje tovarniško obbetonirane plinovodne cevi skozi 
jekleno zaščitno cev vse na mestu prečkanja železniške 
proge. 
Okoli tovarniško obbetonirane plinovodne cevi je potrebno 
na medsebojni razdalji minimalno 1,0 m namestiti 
distančne obroče. 
Konce zaščitnih cevi je potrebno zatesniti z gumijastimi 
manšetami katere se z cevnimi objemkami pritrdi tako na 
plinovodno, kot tudi na zaščitno cev. 
izvesti je potrebno tudi dve nadzemni oddušni cevi, kateri 
višina odduha mora znašati minimalno 2,0 m iznad 
terena. 
Opozorilne tablice niso vključene.                                          
Izvesti po priloženem detajlu.        

I. 8 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 9 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S1.CEVOVOD Ž1

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/241. POPIS DEL - STROJNI

S2. VRTANJE Ž1

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost
Opombe:

Splošni pogoji

Časovni potek del

Opomba k cenam

Organizacija gradbišča

Statični račun gradbenih jam

Odstranjevanje gradbenih odpadkov

Predmetni popis del s količinami se nanaša na vgradnjo plinovoda po metodi vrtanja po tehnologiji 
horizontalnega vodenega vrtanja "HDD", to je kompletna izdelava vrtine z vgradnjo plinovodne cevi ter 
zapolnitev tunela z bentonitno mešanico in zajema vgradnjo plinovodne cevi na razdalji vrtine in najmanj 3 m 
izven vrtine tako v vstopni kot v izstopni gradbeni jami.
Predmetna dela po tem popisu del lahko izvaja le podjetje, ki ima dokazljivo znanje in izkušnje, osebje in 
stroje za izvedbo podvrtavanja, kar mora dokazati z dokazili, skladno z zahtevami razpisnih pogojev.

Cene zajemajo vse stroške v zvezi z zagotavljanjem odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala, ki 
nastane pri vrtanju, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki.

Delovni dan pomeni dan za izvedbo del, medtem ko neprekinjena dela niso predvidena in načrtovana. Dela, 
ki zahtevajo neprekinjen angažma, se izvajajo neprekinjeno, kar pomeni ne glede na dan v tednu, vključno in 
ne omejeno na državne praznike.

Dobava in vgradnja plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Cene vključujejo dobavo vseh materialov za izvedbo opisanih del, razen če ni v posamezni poziciji ali v 
razpisni pogojih drugače določeno, kot npr., da material preskrbi naročnik. Izvajalec mora v navedenih cenah 
upoštevati vse stroške potrebne za varno izvedbo del. Izvajalec si mora pridobiti vse informacije že v fazi 
ponujanja, se z njimi seznaniti, ugotoviti vso problematiko glede izvedbe del, ki se nanašajo na predmetno 
lokacijo.
Izvajalec mora v navedenih cenah upoštevati vse varnostne ukrepe za varno delo v skladu s predpisi o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vse varnostne ukrepe, ki izhajajo iz pogojev v 
Varnostnem načrtu. Izvajalec mora urediti in zavarovati gradbišče proti tretjim osebam.
Izvajalec mora v ceni vzdrževanja jarka ali gradbene jame upoštevati tudi črpanje talne vode.

Investitor priskrbi delovne površine znotraj delovnega pasu. 
Izvajalec je dolžan zagotoviti lastniške odnose, odškodnine, zapore cest itd. izven delovnega pasu za 
dovozno pot za potrebe mehanizacije ter prostor za postavitev plinovodne cevi pred uvlačenjem cevi, v 
kolikor ugotovi, da ni možna gradnja znotraj delovnega pasu.

V cene je potrebno vključiti vse stroške z vsemi morebitnimi dodatnimi predvidenimi ali nepredvidenimi deli 
ali deli, ki po mnenju izvajalca morebiti niso zajeta v popisu, za izvedbo predmetnih del, predvsem za 
stroške, ki nastanejo v zvezi z zagotavljanjem kakovosti, poročili (protokoli), pregledi in dokumentacijo. Poleg 
zahtev v popisu del in zahtev naročnika v razpisu morajo cene vsebovati tudi vse stroške v zvezi z 
zahtevami, navedenih v ustreznih predpisih in standardih.

Statični račun gradbenih jam izdela izvajalec glede na uporabljeno vrsto zaščite in tehnologijo varovanja 
brežin gradbene jame.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost
Opombe:

I. VRTANJA

I. 1 Vrtanje pod železniško progo (plinovod) m 96
Vrtanje pod železniško progo s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z radijskim vodenjem HDD.                                        
Vgradnja zaščitne cevi 406,4x7,1.
Vgradnja plinovodne cevi DN 250.                                      
Vključeno večkratno povrtavanje (čiščenje) vrtine pred 
uvlačenjem cevi. Vrtina mora biti ca 30% večja od 
premera cevi.
Izvajalec mora izvesti vrtanje tako, da ne pride do poškodb 
obstoječih objektov, naprav ali posedanja železniških tirov.
Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec del.

Geodetske meritve višine železniških tirov zaradi 
morebitnega posedanja tirov ob vrtanju:

- izdelava izhodiščne fiksne geodetske točke,
- izvedba začetne meritve pred vrtanjem,
- izvedba meritve - spremljanje višin med vrtanjem,
- izvedba meritev po vrtanju.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

I. 2 Vrtanje pod železniško progo (kabelska kanalizacija) m 96
Vrtanje pod železniško progo s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z radijskim vodenjem HDD. Dobava in vgradnja 
(uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ160, SDR 17, PN80.                                                                   
Izvajalec mora izvesti vrtanje tako, da ne pride do poškodb 
obstoječih objektov, naprav ali posedanja železniških tirov.                                                                           
Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec.

Geodetske meritve višine železniških tirov zaradi 
morebitnega posedanja tirov ob vrtanju:

- izdelava izhodiščne fiksne geodetske točke,
- izvedba začetne meritve pred vrtanjem,
- izvedba meritve - spremljanje višin med vrtanjem,
- izvedba meritev po vrtanju.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost
Opombe:

II. GRADBENI ODPADKI

II. 1 Ravnanje z gradbenimi odpadki m3 16
Odstranitev gradbenih odpadkov, ki nastanejo zaradi 
vrtanja, odvoz in deponiranje odpadkov skladno z 
zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. 
Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja 
iz evidenčnih listov.

II. 2 Recikliranje betonitne izplake m3 156
Odvoz in deponiranje ostankov reciklirane betonitne 
izplake, odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje 
z odpadki.                                                             V ceni je 
upoštevana celotna količina predvidene količine betonitne 
izplake! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih 
listov.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost
Opombe:

III. RAZNA DELA

III. 1 Priprava začasnih podpor kpl 33
Komplet dobava, montaža in priprava začasnih podpor za 
razvito in pripravljeno sekcijo pred uvlačenjem v 
pripravljeno vrtino.                                                                             
Zajema začasne podpore za dvig cevi v inklinaciji vrtine, 
zagotavljanje ustreznih drsnih podpor (npr. valjčki) na 
ustrezni podlagi (npr. jeklene plošče) na razdalji ca. 12 m.                                                                                                      
Plinovodno cev do uvlačenja v vrtino vzdržuje montažer. 
Cev namesti na podpore in na uvlačenje pripravi 
montažer.                                                                            
Obračun po dejanskem številu podpor z vpisom v 
gradbeni dnevnik. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost
Opombe:

DELNA REKAPITULACIJA - S2.VRTANJE Ž1

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VRTANJA

II. GRADBENI ODPADKI

III. RAZNA DELA

SKUPAJ:
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5/241. POPIS DEL - STROJNI

S3. CEVOVOD Ž2
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                 
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 6
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 4
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 6

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Obbetoniranje zvarnih mest na FZM kpl 6
Obbetoniranje zvarnih mest izvesti po postopku iz 
tehničnega poročila in po navodilih proizvajalca 
obbetoniranih cevi.                                                             
Minimalna debelina steklocementne obloge znaša 9 mm s 
toleranco +/- 2 mm.   

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 37

-

I. 6 Jeklena zaščitna cev.
Standard: SIST EN10208-2
Material: L360MB (No. 1.0578)
Dobava in montaža vključno z varjenjem (in varilnim 
materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih 
zaščitnih cevi namenjenih podzemni vgradnji primerne tudi 
za polaganje po postopku podvrtavanja ali podbijanja.                                   

Ø406,4x7,1 mm m 34

I. 7 Izvedba plinovoda skozi zaščitno cev kpl 1
Izvedba plinovoda skozi zaščitno cev zajema:                         
Polaganje tovarniško obbetonirane plinovodne cevi skozi 
jekleno zaščitno cev vse na mestu prečkanja železniške 
proge. 
Okoli tovarniško obbetonirane plinovodne cevi je potrebno 
na medsebojni razdalji minimalno 1,0 m namestiti 
distančne obroče. 
Konce zaščitnih cevi je potrebno zatesniti z gumijastimi 
manšetami katere se z cevnimi objemkami pritrdi tako na 
plinovodno, kot tudi na zaščitno cev. 
izvesti je potrebno tudi dve nadzemni oddušni cevi, kateri 
višina odduha mora znašati minimalno 2,0 m iznad 
terena. 
Opozorilne tablice niso vključene.                                          
Izvesti po priloženem detajlu.        

I. 8 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 9 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S3.CEVOVOD Ž2

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/241. POPIS DEL - STROJNI

S4. VRTANJE Ž2

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 88
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 164
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.
Izkop v I. ktg m3 0
Izkop v II. ktg m3 0
Izkop v III. ktg m3 189
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm.

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m2 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 189
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 88
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 88
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 9 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 88
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 9 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 22
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 61
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.
Izkop v I. ktg m3 0
Izkop v II. ktg m3 0
Izkop v III. ktg m3 37
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 37
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 22
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 22
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 22
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 0
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 0
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 0
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 0
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 0
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 0
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 0
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje pod železniško progo (plinovod) m 33
Vrtanje pod železniško progo s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem.                                        
Vgradnja zaščitne cevi 406,4x7,1.
Vgradnja plinovodne cevi DN 250.                                      
Izvajalec mora izvesti vrtanje tako, da ne pride do poškodb 
obstoječih objektov, naprav ali posedanja železniških tirov.
Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec del.

Geodetske meritve višine železniških tirov zaradi 
morebitnega posedanja tirov ob vrtanju:

- izdelava izhodiščne fiksne geodetske točke,
- izvedba začetne meritve pred vrtanjem,
- izvedba meritve - spremljanje višin med vrtanjem,
- izvedba meritev po vrtanju.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje pod železniško progo (kabelska kanalizacija) m 33
Vrtanje pod železniško progo s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z radijskim vodenjem HDD.                                        
Dobava in vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ160, 
SDR 17, PN80.                                                                   
Izvajalec mora izvesti vrtanje tako, da ne pride do poškodb 
obstoječih objektov, naprav ali posedanja železniških tirov.                                                                           
Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec.

Geodetske meritve višine železniških tirov zaradi 
morebitnega posedanja tirov ob vrtanju:

- izdelava izhodiščne fiksne geodetske točke,
- izvedba začetne meritve pred vrtanjem,
- izvedba meritve - spremljanje višin med vrtanjem,
- izvedba meritev po vrtanju.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S4.VRTANJE Ž2

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/241. POPIS DEL - STROJNI

S5. OSTALI STROŠKI
Opombe:

Upoštevati IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o..                       
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                
Vse spremembe in odstopanja morajo biti vnešene v PID.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 2 Navodila za obratovanje in vzdrževanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:
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POPIS DEL - STROJNI

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5/242. Načrt strojnih inštalacij in strojne 
oprme

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: Posebne točke na M51 - Ceste

Številka načrta: 10311_5242

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 01.03.2012

v1.1

 List: OSNOVA_stroj
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5/242. POPIS DEL - STROJNI

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 16m, na področjih zožanega 
delovnega pasu 16m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v območju 
bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
stroške:

- vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča;

- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

- omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na območju RP 
Vodice

- stroški za izdelavo PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija
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SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 
izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

- delo v nagnjenem terenu

- v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.
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5/242. POPIS DEL - STROJNI

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. CEVOVOD OC4 in OC5

S2. VRTANJE OC4 in OC5

S3. CEVOVOD DC1 in OC5

S4. VRTANJE DC1 in OC5

S5. CEVOVOD I., II. in III.

S6. VRTANJE I., II. in III.

S7. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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5/242. POPIS DEL - STROJNI

S1. CEVOVOD OC4 in OC5
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 5
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 3
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 5

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 5
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 48

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:

  List: PLINOVOD_OC4_OC5
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S1.CEVOVOD OC4 in OC5

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:

  List: PLINOVOD_OC4_OC5
  Stran: 7
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5/242. POPIS DEL - STROJNI

S2. VRTANJE OC4 in OC5

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 88
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 135
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 0
Izkop v II. ktg m3 31
Izkop v III. ktg m3 124
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m2 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 155
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

 List: VRTANJE_OC4_OC5
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 88
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 88
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 88
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 22
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 50
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 0
Izkop v II. ktg m3 6
Izkop v III. ktg m3 24
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 30
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 22
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 22
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 22
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 43
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 43
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 8
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 0
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 43
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 43
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 43
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 48
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 250 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 48
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in 
vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, 
PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S2.VRTANJE OC4 in OC5

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/242. POPIS DEL - STROJNI

S3. CEVOVOD DC1 in OC5
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                 
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 5
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 3
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 5

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 5
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 48

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S3.CEVOVOD DC1 in OC5

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA

SKUPAJ:
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5/242. POPIS DEL - STROJNI

S4. VRTANJE DC1 in OC5

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 88
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

I. 2 Izdelava zagatne stene m2 164
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

I. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 0
Izkop v II. ktg m3 38
Izkop v III. ktg m3 151
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 4 Ureditev dna gradbene jame m3 10
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko 
vlažnim betonom C12/15 predvidoma v povprečni debelini 
15cm

I. 5 Vgrajevanje betona v nearmirane kosnstrukcije m3 3
Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 0,2 m3/m2. 
Podložni beton zajet v prejšnji postavki.

I. 6 Opaženje oporne stene m2 9
Opaženje oporne stene za potrebe vrtalne garniture, 
vključno z razopaženjem.

I. 7 Zasip gradbene jame m3 189
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Humusiranje s transportom humusa m2 88
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 9 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 88
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 10 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 88
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

I. 11 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 22
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo 
dreves, grmovja in štorov.

II. 2 Izdelava zagatne stene m2 63
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

II. 3 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa 
dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 0
Izkop v II. ktg m3 8
Izkop v III. ktg m3 30
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

II. 4 Zasip gradbene jame m3 38
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 22
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 22
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 22
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 25
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN 
IZSTOPNA GRADBENA JAMA)

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 20
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

III. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 20
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba 
samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

III. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 6
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

III. 4 Izkop tamponskega materiala m3 6
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 20
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 20
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice 
z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

III. 7 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 20
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. VRTANJA

IV. 1 Vrtanje (plinovod) m1 48
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 250 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IV. 2 Vrtanje (kabelska kanalizacija) m1 48
Vrtanje pod občinsko cesto s tehnologijo usmerjenega 
vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in 
vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD φ 160, SDR 17, 
PN80.
Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med 
izvajanjem del nosi izvajalec del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S4.VRTANJE DC1 in OC5

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. VSTOPNA GRADBENA JAMA

II. IZSTOPNA GRADBENA JAMA

III. DOSTOPNA POT (VSTOPNA IN IZSTOPNA 
GRADBENA JAMA)

IV. VRTANJA

SKUPAJ:
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5/242. POPIS DEL - STROJNI

S5. CEVOVOD I., II. in III.
Opombe:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi 
veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so 
zajeti v ceni. Priložena morajo biti navodila za
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti
materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in 
ITS družbe Plinovodi d.o.o..                                                      
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                                               
Vsa armatura je zajeta v popisu osnovega cevovoda.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL IN DRUGA DELA ZA 
VRTANJE I.

I. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 24
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

I. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 20
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

I. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 24

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 24
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

I. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 250

-

I. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

I. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. MATERIAL IN DRUGA DELA ZA 
VRTANJE II.

II. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 36
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

II. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 32
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

II. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 36

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.

II. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 36
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

II. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 385

-

II. 6 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

II. 7 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. MATERIAL IN DRUGA DELA ZA 
VRTANJE III.

III. 1 Neporušna radiografska kontrola zvarov kpl 38
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je 
potrebno izvesti v obsegu 100%. 
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je 
potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko 
metodo.

III. 2 Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov kpl 34
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno 
izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali 
nedostopni.

III. 3 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan 
del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz PEHD.

kpl 38

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja,
*glajenje spoja z rokavico,
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.

III. 4 Dodatna zaščita spojev na mestu uvlačenja. kpl 38
Ročna zaščita spojev s termo krčnim materialom ojačanim 
s kompozitnim materialom po EN10268 - Class C50.                                                                                  
Širina traku 600 mm.

III. 5 Preizkus neprobojnosti z električnim 
visokonapetostniom detektorjem z maksimalno 
napetostjo 25 kV.

m 403

III. 13 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1
-

III. 14 Transportni ter manipulativni stroški in zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

-

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S5.CEVOVOD I., II. in III.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL IN DRUGA DELA ZA VRTANJE I.

II. MATERIAL IN DRUGA DELA ZA VRTANJE II.

III. MATERIAL IN DRUGA DELA ZA VRTANJE III.

SKUPAJ:

  List: PLINOVOD_I_II_III
  Stran: 29



�

5/242. POPIS DEL - STROJNI

S6. VRTANJE I., II. in III.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. GRADBENA JAMA GJ1

I. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 99
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo dreves, 
grmovja in štorov.

I. 2 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa dela 
za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 0
Izkop v II. ktg m3 21
Izkop v III. ktg m3 83
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

I. 3 Varovanje brežin gradbene jame m2 29
Komplet varovanje in odstranitev varovanja brežin gradbene 
jame s cementnim obrizgom, armiranim z armaturno mrežo 
S500-Q189 ter sidrano s sidrnimi kljukami.

I. 4 Zasip gradbene jame m3 104
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

I. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 99
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

I. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 99
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice z 
dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

I. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 99
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 150
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba samo 
po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. GRADBENA JAMA GJ2

II. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 205
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo dreves, 
grmovja in štorov.

II. 2 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa dela 
za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 0
Izkop v II. ktg m3 0
Izkop v III. ktg m3 253
Izkop v IV. ktg m3 63
Izkop v V. ktg m3 0

II. 3 Varovanje brežin gradbene jame m2 173
Komplet varovanje in odstranitev varovanja brežin gradbene 
jame s cementnim obrizgom, armiranim z armaturno mrežo 
S500-Q189 ter sidrano s sidrnimi kljukami.

II. 4 Zasip gradbene jame m3 316
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

II. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 205
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

II. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 205
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice z 
dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

II. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 205
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 200
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba samo 
po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. GRADBENA JAMA GJ3

III. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 75
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo dreves, 
grmovja in štorov.

III. 2 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa dela 
za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 0
Izkop v II. ktg m3 0
Izkop v III. ktg m3 185
Izkop v IV. ktg m3 0
Izkop v V. ktg m3 0

III. 3 Izdelava zagatne stene m2 178
Komplet izdelava zagatne stene z zagatnicami (npr. tip 
Larsen) s transportom opreme za vtiskanje in izvlačenje, 
transportom, najemom, zabijanjem, odstranitvijo ter 
morebitnim sidranjem zagatnic. Obračun po dejanskih 
količinah.

III. 4 Zasip gradbene jame m3 185
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

III. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 75
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

III. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 75
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice z 
dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

III. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 75
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 100
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba samo 
po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. GRADBENA JAMA GJ4

IV. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 0
Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno 
jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do 
roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo dreves, 
grmovja in štorov.

IV. 2 Izkop gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in 
zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, 
največ do roba delovnega pasu,  z izravnavo dna. Vsa dela 
za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in 
položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa.
Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma 
utrjenem stanju.

Izkop v I. ktg m3 0
Izkop v II. ktg m3 0
Izkop v III. ktg m3 366
Izkop v IV. ktg m3 91
Izkop v V. ktg m3 0

IV. 3 Varovanje brežin gradbene jame m2 124
Komplet varovanje in odstranitev varovanja brežin gradbene 
jame s cementnim obrizgom, armiranim z armaturno mrežo 
S500-Q189 ter sidrano s sidrnimi kljukami.

IV. 4 Zasip gradbene jame m3 457
Zasip gradbene jame z izkopanim materialom.

IV. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 0
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

IV. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 0
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice z 
dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo.

IV. 7 Kemično izboljšanje plodne zemlje m2 0
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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IV. 8 Dobava in vgradnja geotekstila m2 0
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba samo 
po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.
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V. DOSTOPNA POT GJ1

V. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 120
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

V. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 120
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba samo 
po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

V. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 27
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

V. 4 Izkop tamponskega materiala m3 27
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

V. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 120
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

V. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 120
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice z 
dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

V. 7 Kemično izboljšanje plodne m2 120
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 

SKUPAJ:

 List: VRTANJE_I_II_III

  List: VRTANJE_I_II_III
  Stran: 38



�

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

VI. DOSTOPNA POT GJ2

VI. 1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 120
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

VI. 2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 115
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba samo 
po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

VI. 3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 21
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

VI. 4 Izkop tamponskega materiala m3 21
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

VI. 5 Humusiranje s transportom humusa m2 85
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

VI. 6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 85
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice z 
dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

VI. 7 Kemično izboljšanje plodne m2 85
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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VII. DOSTOPNA POT GJ3

VII.1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 50
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

VII.2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 50
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba samo 
po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

VII.3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 9
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

VII.4 Izkop tamponskega materiala m3 9
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

VII.5 Humusiranje s transportom humusa m2 50
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

VII.6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 50
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice z 
dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

VII.7 Kemično izboljšanje plodne m2 50
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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VIII. DOSTOPNA POT GJ4

VIII.1 Površinski odkop rodovitne zemlje m2 0
Površinski izkop rodovitne zemlje za potrebe izdelave 
dostopnih poti, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom na 
stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu.

VIII.2 Dobava in vgradnja geotekstila m2 0
Dobava in vgradnja geotekstila za zaščito rodovitne zemlje 
pod začasno deponiranim izkopanim materialom. 
Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba samo 
po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.

VIII.3 Dobava ter vgradnja tamponskega materiala m3 0
Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za 
izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z 
utrjevanjem.

VIII.4 Izkop tamponskega materiala m3 0
Komplet izkop tamponskega materiala z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

VIII.5 Humusiranje s transportom humusa m2 0
Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije 
znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. 
Izmera v raščenem stanju.

VIII.6 Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje trave m2 0
Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice z 
dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim 
strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na 
deponijo, ki jo priskrbi izvajalec.

VIII.7 Kemično izboljšanje plodne m2 0
Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-
25, poraba 0,08 kg/m2. 
Obračun po m2. Količina je ocenjena. 
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Splošno, vrtanje I., II., III.:

Splošni pogoji

Časovni potek del

Opomba k cenam

Organizacija gradbišča

Statični račun gradbenih jam

Odstranjevanje gradbenih odpadkov

Predmetni popis del s količinami se nanaša na vgradnjo plinovoda po metodi vrtanja po tehnologiji 
horizontalnega vodenega vrtanja "HDD", to je kompletna izdelava vrtine z vgradnjo plinovodne cevi ter 
zapolnitev tunela z bentonitno mešanico in zajema vgradnjo plinovodne cevi na razdalji vrtine in najmanj 3 m 
izven vrtine tako v vstopni kot v izstopni gradbeni jami.
Predmetna dela po tem popisu del lahko izvaja le podjetje, ki ima dokazljivo znanje in izkušnje, osebje in stroje 
za izvedbo podvrtavanja, kar mora dokazati z dokazili, skladno z zahtevami razpisnih pogojev.

Cene zajemajo vse stroške v zvezi z zagotavljanjem odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala, ki 
nastane pri vrtanju, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki.

Delovni dan pomeni dan za izvedbo del, medtem ko neprekinjena dela niso predvidena in načrtovana. Dela, ki 
zahtevajo neprekinjen angažma, se izvajajo neprekinjeno, kar pomeni ne glede na dan v tednu, vključno in ne 
omejeno na državne praznike.

Dobava in vgradnja plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Cene vključujejo dobavo vseh materialov za izvedbo opisanih del, razen če ni v posamezni poziciji ali v razpisni 
pogojih drugače določeno, kot npr., da material preskrbi naročnik. Izvajalec mora v navedenih cenah upoštevati 
vse stroške potrebne za varno izvedbo del. Izvajalec si mora pridobiti vse informacije že v fazi ponujanja, se z 
njimi seznaniti, ugotoviti vso problematiko glede izvedbe del, ki se nanašajo na predmetno lokacijo.
Izvajalec mora v navedenih cenah upoštevati vse varnostne ukrepe za varno delo v skladu s predpisi o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vse varnostne ukrepe, ki izhajajo iz pogojev v 
Varnostnem načrtu. Izvajalec mora urediti in zavarovati gradbišče proti tretjim osebam.
Izvajalec mora v ceni vzdrževanja jarka ali gradbene jame upoštevati tudi črpanje talne vode.

Investitor priskrbi delovne površine znotraj delovnega pasu. 
Izvajalec je dolžan zagotoviti lastniške odnose, odškodnine, zapore cest itd. izven delovnega pasu za dovozno 
pot za potrebe mehanizacije ter prostor za postavitev plinovodne cevi pred uvlačenjem cevi, v kolikor ugotovi, 
da ni možna gradnja znotraj delovnega pasu.

V cene je potrebno vključiti vse stroške z vsemi morebitnimi dodatnimi predvidenimi ali nepredvidenimi deli ali 
deli, ki po mnenju izvajalca morebiti niso zajeta v popisu, za izvedbo predmetnih del, predvsem za stroške, ki 

Statični račun gradbenih jam izdela izvajalec glede na uporabljeno vrsto zaščite in tehnologijo varovanja brežin 
gradbene jame.
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IX. VRTANJA I.

IX. 1 Vrtanje I. (plinovod) m1 222
Vrtanje I (obvoznica - vključuje tudi DC2, OC7, OC8, OC9, 
OC10) s tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim 
vodenjem HDD, brez zaščitne cevi. Vključeno večkratno 
povrtavanje (čiščenje) vrtine pred uvlačenjem cevi. Vrtina 
mora biti ca. 30% večja od premera cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 250 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške, ki bi nastali zaradi poškodbe vozišča, 
ostalih objektov in naprav med izvajanjem del, nosi izvajalec 
del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IX. 2 Vrtanje I. (kabelska kanalizacija) m1 222
Vrtanje I (obvoznica - vključuje tudi DC2, OC7, OC8, OC9, 
OC10) s tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim 
vodenjem HDD.
Dobava in vgradnja (uvlačenje) jeklene zaščitne cevi 
159x4,5mm, St.37. Vrtina mora biti cca. 30% večja od 
premera cevi.
Morebitne stroške, ki bi nastali zaradi poškodbe vozišča, 
ostalih objektov in naprav med izvajanjem del, nosi izvajalec 
del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

IX. 3 Priprava začasnih podpor kos 19
Komplet dobava, montaža in priprava začasnih podpor za 
razvito in pripravljeno sekcijo pred uvlačenjem v pripravljeno 
vrtino. Zajema začasne podpore za dvig cevi v inklinaciji 
vrtine, zagotavljanje ustreznih drsnih podpor (npr. valjčki) na 
ustrezni podlagi (npr. jeklene plošče) na razdalji ca. 12m. 
Plinovodno cev do uvlačenja v vrtino vzdržuje montažer. 
Cev namesti na podpore in na uvlačenje pripravi montažer.
Obračun po dejanskem številu podpor z vpisom v gradbeni 
dnevnik.

IX. 4 Zapora odstavnega pasu kpl 2
Zapora odstavnega pasu na državni cesti DC2 HC-H3 
(Zadobrova-Šmartinska), ods. 0085, ods. 0685 v času 
izvajanja vrtanja, z izdelavo vloge, plačilom takse, elaborata 
začasne prometne ureditve, postavitvijo in odstranitvijo 
signalizacije, plačilom kontrole signalizacije in stroškov 
obrabnine signalizacije. Predvideno trajanje zapore 10 dni.

SKUPAJ:

 List: VRTANJE_I_II_III

  List: VRTANJE_I_II_III
  Stran: 43



�

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

X. VRTANJA II.

X. 1 Vrtanje II. (plinovod) m1 372
Vrtanje II (obvoznica-Tuš vključuje tudi OC11, OC12, OC13) 
s tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim vodenjem 
HDD, brez zaščitne cevi. Vključeno večkratno povrtavanje 
(čiščenje) vrtine pred uvlačenjem cevi. Vrtina mora biti ca. 
30% večja od premera cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 250 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške, ki bi nastali zaradi poškodbe vozišča, 
ostalih objektov in naprav med izvajanjem del, nosi izvajalec 
del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

X. 2 Vrtanje II. (kabelska kanalizacija) m1 372
Vrtanje II (obvoznica-Tuš vključuje tudi OC11, OC12, OC13) 
s tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim vodenjem 
HDD.
Dobava in vgradnja (uvlačenje) jeklene zaščitne cevi 
159x4,5mm, St.37. Vrtina mora biti cca. 30% večja od 
premera cevi.
Morebitne stroške, ki bi nastali zaradi poškodbe vozišča, 
ostalih objektov in naprav med izvajanjem del, nosi izvajalec 
del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

X. 3 Priprava začasnih podpor kos 31
Komplet dobava, montaža in priprava začasnih podpor za 
razvito in pripravljeno sekcijo pred uvlačenjem v pripravljeno 
vrtino. Zajema začasne podpore za dvig cevi v inklinaciji 
vrtine, zagotavljanje ustreznih drsnih podpor (npr. valjčki) na 
ustrezni podlagi (npr. jeklene plošče) na razdalji ca. 12m. 
Plinovodno cev do uvlačenja v vrtino vzdržuje montažer. 
Cev namesti na podpore in na uvlačenje pripravi montažer.
Obračun po dejanskem številu podpor z vpisom v gradbeni 
dnevnik.
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XI. VRTANJA III.

XI. 1 Vrtanje III. (plinovod) m1 396
Vrtanje (Tuš-Letališka - vključuje tudi OC14, OC15, OC16, 
OC17) s tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim 
vodenjem HDD, brez zaščitne cevi. Vključeno večkratno 
povrtavanje (čiščenje) vrtine pred uvlačenjem cevi. Vrtina 
mora biti ca. 30%večja od premera cevi.
Vgradnja plinovodne cevi DN 250 (brez zaščitne cevi).
Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu.
Morebitne stroške, ki bi nastali zaradi poškodbe vozišča, 
ostalih objektov in naprav med izvajanjem del, nosi izvajalec 
del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

XI. 2 Vrtanje III. (kabelska kanalizacija) m1 396
Vrtanje III (Tuš-Letališka - vključuje tudi OC14, OC15, 
OC16, OC17) s tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim 
vodenjem HDD.
Dobava in vgradnja (uvlačenje) jeklene zaščitne cevi 
159x4,5mm, St.37. Vrtina mora biti cca. 30% večja od 
premera cevi.
Morebitne stroške, ki bi nastali zaradi poškodbe vozišča, 
ostalih objektov in naprav med izvajanjem del, nosi izvajalec 
del.

Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.

XI. 3 Priprava začasnih podpor kos 33
Komplet dobava, montaža in priprava začasnih podpor za 
razvito in pripravljeno sekcijo pred uvlačenjem v pripravljeno 
vrtino. Zajema začasne podpore za dvig cevi v inklinaciji 
vrtine, zagotavljanje ustreznih drsnih podpor (npr. valjčki) na 
ustrezni podlagi (npr. jeklene plošče) na razdalji ca. 12m. 
Plinovodno cev do uvlačenja v vrtino vzdržuje montažer. 
Cev namesti na podpore in na uvlačenje pripravi montažer.
Obračun po dejanskem številu podpor z vpisom v gradbeni 
dnevnik.
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XII. GRADBENI ODPADKI

XII.1 Ravnanje z gradbenimi odpadki
Odstranitev gradbenih odpadkov, ki nastanejo zaradi 
vrtanja, odvoz in deponiranje odpadkov skladno z 
zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. 
Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz 
evidenčnih listov.

Vrtanje I. m3 26

Vrtanje II. m3 44

Vrtanje III. m3 47

XII.2 Recikliranje bentonitne izplake
Odvoz in deponiranje ostankov reciklirane bentonitne 
izplake, odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z 
odpadki. 
V oceni je upoštevana celotna količina predvidene količine 
bentonitne izplake! Obračun glede na količino, ki izhaja iz 
evidenčnih listov.

Vrtanje I. m3 130

Vrtanje II. m3 229

Vrtanje III. m3 249

SKUPAJ:

 List: VRTANJE_I_II_III

  List: VRTANJE_I_II_III
  Stran: 46
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA - S6.VRTANJE I., II. in III.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. GRADBENA JAMA GJ1

II. GRADBENA JAMA GJ2

III. GRADBENA JAMA GJ3

IV. GRADBENA JAMA GJ4

V. DOSTOPNA POT GJ1

VI. DOSTOPNA POT GJ2

VII. DOSTOPNA POT GJ3

VIII. DOSTOPNA POT GJ4

IX. VRTANJA I.

X. VRTANJA II.

XI. VRTANJA III.

XII. GRADBENI ODPADKI

SKUPAJ:

 List: VRTANJE_I_II_III

  List: VRTANJE_I_II_III
  Stran: 47



�

5/242. POPIS DEL - STROJNI

S7. OSTALI STROŠKI
Opombe:

Upoštevati IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o..                            
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, 
da izvajalec pridobi soglasje projektanta.                                
Vse spremembe in odstopanja morajo biti vnešene v PID.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 2 Navodila za obratovanje in vzdrževanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

  List: OSTALI_STROSKI
  Stran: 48



 

REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

F3 Cevovod R51 - katodna zaščita 
10311_421 
(elektro del) 

 

 

F3 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - ELEKTRO - R51 - KZ

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

4/21- Načrt električnih inštalacij in električne 
opreme št. 10311_421

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: Prenosni plinovod R51

Številka načrta: 10311_421

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012

v1.1

 List: OSNOVA_R51

  List: OSNOVA_R51
  Stran: 1
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4/21 POPIS DEL - ELEKTRO - R51 - KZ

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. KATODNA ZAŠČITA

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: REKAPITULACIJA_R51   Stran: 2
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4/21 POPIS DEL - ELEKTRO - R51 - KZ

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 12m, v gozovih 14m, na področjih 
zožanega delovnega pasu 10m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v 
območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje stroške:

3 - vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

4 - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer 
ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

5 - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje 
in odstranitev gradbišča;

6 - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

7 - stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne 
operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

8 - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

9 - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na 
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

10 - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

11 - omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na Odcepu Šmarje pri 
Jelšah

12 - stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo 
plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

3 - eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

4 - odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

5 - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

6 - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

7 - delo v nagnjenem terenu

8 - v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

9 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

 List: OPOMBE_R51   Stran: 3
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4/21 POPIS DEL - ELEKTRO - R51 - KZ

S1. KATODNA ZAŠČITA
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. KZ

I. 1 Dobava in montaža merilnega mesta katodne zaščite 
(interferenca, potencial, ipd. ) komplet s kabli, 
priključitvijo, omarico, opozorilnim PVC trakom in 
izkopom.

kos 2

I. 2 Nepredvidena interferenčna merilna mesta, komplet s 
kabli, priključitvijo, omarico, opozorilnim PVC trakom 
in izkopom.

kos 2

I. 3 Dobava in montaža prostostoječe omarice INOX dim. 
1000x600x320 mm, komplet s temeljem in zasutjem v 
zaščiti IP67 (RP Jarše) komplet s kabli, priključitvijo, 
sponkami, opozorilnim PVC trakom z vgrajeno 
naslednjo opremo:
• PlPro40A LEUTRON - 2 kos
• ER coupon Metricorr 500µm - 1 kos
• ER coupon Metricorr 100µm - 1 kos
• trajna merilna sonda STHELT - 1 kos
• NN panel z varovalkami in vtičnicami

kpl 1

I. 4 Dobava in montaža merilnega senzorja za nadzor 
katodne zaščite MiniTrans, komplet z napajalnikom, 
baterijo, anteno in MiniControl modulom, ter 
priklopom, oprema se vgradi v INOX omarico (RP 
Jarše)

kos 1

I. 5 Dobava in polaganje kabla (izkop je zajet v gradbenem 
delu projekta), komplet z opozorilnim trakom.

• kabel NYY 1x16mm2 m 150

• kabel NYY 4x2,5mm2 m 100

• kabel NYY 1x6mm2 m 30

• H07V-K 1x16mm2 m 30

I. 6 Dobava in polaganje PVC cevi Ø63 (izkop je zajet v 
gradbenem delu projekta)

m 100

I. 7 Dobava in montaža betonskega jaška Ø80 z lahkim 
litoželeznim pokrovom (izkop je zajet v gradbenem 
delu projekta)

kos 2

 List: KZ_R51

  List: KZ_R51
  Stran: 4
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 8 Meritve specifične upornosti zemljine in določitve Ph 
vrednosti na lokaciji anodnega ležišča ter na lokacijah 
merilnih mest.
Meritve se izvedejo za zemljino na globini plinovoda.

kos 4

I. 9 Meritve, ki jih je potrebno izvesti pri vodenem 
podvrtavanju plinovodne cevi.

kpl 1

I. 10 Zagon sistema, nastavitve parametrov in meritve 
katodne zaščite, komplet z merilnim poročilom.

kpl 1

I. 11 Dokazila za opremo, transportni stroški, zavarovanje, 
drobni material.

kpl 1

I. 12 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 13 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - S1.KATODNA ZAŠČITA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. KZ

SKUPAJ:

 List: KZ_R51

  List: KZ_R51
  Stran: 5



 

 

REKAPITULACIJA SKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

G MRP TE-TOL:  

G1 

Načrt arhitekture MRP TE-TOL 
10311_10 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_331 

SČP-R51 na območju MRP TE-TOL 
10311_323 

(gradbeni del) 
 

SČP-R51 na območju MRP TE-TOL (statika) 
10311_3231 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_322 

MRP TE-TOL 
10311_331 

(gradbeni del) 
 

MRP TE-TOL (statika) 
10311_332 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_331 

G2 
MRP TE-TOL 

10311_53 
(strojni del) 

 

SČP-R51 na območju MRP TE-TOL 
10311_523 
(strojni del) 

 

G3 

SČP-R51 na območju MRP TE-TOL 
10311_423 
(elektro del) 

 

MRP TE-TOL - el. del, telemetrija, ozemljitve 
10311_433 
(elektro del) 

 

MRP TE-TOL – katodna zaščita 
10311_434 
(elektro del) 

 

G4 
MRP TE-TOL - NN priključek 

10311_431 
(elektro del) 

 

MRP TE-TOL - TK priključek 
10311_432 
(elektro del) 

 

 

G1-G4 REKAPITULACIJA SKLOPA Skupaj:  

 

  



 

REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

G1 

Načrt arhitekture MRP TE-TOL 
10311_10 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_331 

SČP-R51 na območju MRP TE-TOL 
10311_323 

(gradbeni del) 
 

SČP-R51 na območju MRP TE-TOL (statika) 
10311_3231 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_322 

MRP TE-TOL 
10311_331 

(gradbeni del) 
 

MRP TE-TOL (statika) 
10311_332 

(gradbeni del) 
Upoštevano v 
10311_331 

 

G1 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 3/23 Načrt gradbenih konstrukcij

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: SČP-R51 na območju MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311_323

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1

 List: 323 Osnova

  List: 323 Osnova
  Stran: 1
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3/23.POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

REKAPITULACIJA

Vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Naziv posametnih sklopov popisa Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. BETONSKA DELA

IV. TESARSKA DELA

V. ZIDARSKA DELA

VI. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: 323 Rekapitulacija 2
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3/23.POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče 
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) 
se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.),
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku,
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča,
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem,
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.,
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta,
-stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja, 
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
- stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja, 
- stroški za izdelavo PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo 
plinovodov, internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
- črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je 
- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
- delo v nagnjenem terenu
- stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi,  prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

 List: 323 Uvod v predračun 3
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3/23. POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

Opombe:

Pri izvedbi del je potrebno striktno upoštevati vse zahteve 
v zvezi z varstvom pri delu, tako zaposlenih kot 
mimoidočih. Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in 
označeni ter nemoteči za uporabnike sosednjih objektov 
oz. zemljišč. Izvajalec del si mora ogledati delovišče na 
licu mesta. Stroški ureditve grdbišča so zajeti v cenah z 
enoto mere po opisanih postavkah in jih nikakor ne bo 
mogoče dodatno zaračunavati (gradbiščna deponija, 
kontejneri, sanitarna kabina, opozorilne table...).

Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

I. 1 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov
Vse potrebne zakoličbe obstoječih komunalnih vodov so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 
10311-321.

I. 2 Geodetska dela v času gradnje
Vsa potrebna geodetska dela v času gradnje so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 
10311-321.

I. PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA

Opombe:
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se 
obračunajo po prostornini zenljine v raščenem stanju. Vsa 
nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v 
zbitem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega 
materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno 
upoštevati v enotnih cenah.

II. 1 Planiranje dna temeljev m3 4
Izdelava kvalitetnega gramoznega nasutja (tampon) pod 
temelje in ploščo z utrditvijo do Ev= 80 Mpa.

II. 2 Izdelava posteljice in obsip s peščenim nasutjem m3 18 33,00 594,00
Izdelava posteljice v deb. 0,10 m in obsip plinovodne cevi 
0,20 m nad cevjo iz peska 0-4 mm, ter namestitev 
opozorilnega traka "POZOR PLINOVOD". Vključena 
dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala.

II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:

 List: 323 Popis gradbenih del

  List: 323 Popis gradbenih del
  Stran: 4
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. BETONSKA DELA
Opombe:

Pri betonskih delih je potrebno upoštevati vsa pripravljalna 
in zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, 
prevoze in transporte, vibriranje in negovanje betona, 
vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilcev za ostala 
gradbena in obrtniška dela.

III. 1 Izdelava in ročna montaža armature 
Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 
armature iz armaturnega jekla B500B po armaturnem 
izvlečku.

armatura do fi 12 mm kg 385

III. 2 Izdelava in ročna montaža armature 
Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 
armature iz armaturnih mrež po armaturnem izvlečku.

Q242 kg 88

III. 2 Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije m3 2
Dobava in vgradnja betona C12/15 v nearmirane 
konstrukcije preseka do 0,2 m3/m2/m z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi do mesta vgraditve.

III. 4 Vgradnja betona v armirane konstrukcije m3 8,5
Dobava in vgradnja betona C25/30 v armirane 
konstrukcije preseka do 0.30 m3/m2/m z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

III. 5 Dodatek za vremensko odporen beton m3 1,0
Doplačilo za beton odporen na vremenske vplive - razred 
FX3 po standardu EN 206-1.

III. 6 Montaža cevnih objemk in sidrnih vijakov kos 16
Dobava, izdelava in vgradnja sidrnih vijakov  vključno z 
sidrnimi ploščami s fiksiranjem v opaž.
Kasnejša montaža cevnih objemk ter objemk za podporo 
SČP.

Dobava in izdelava sidrnih plošč, cevnih objemk in podpor 
SČP je zajeta v popisu strojnih inštalacij in strojne opreme 
št. načrta 10311-523.

III. 7 Podlivanje nosilcev plinovoda m3 0,1
Podlivanje nosilcev plinovoda komplet z dobavo in 
vgradnjo podlivne malte z ekspanzijskim dodatkom, 

C25/30. Količina podlivne mase je ca. 0,04 m³/kos. 

III. BETONSKA DELA - SKUPAJ:

 List: 323 Popis gradbenih del

  List: 323 Popis gradbenih del
  Stran: 5
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. TESARSKA DELA
Opomba:

Pri opaženju je potrebno upoštevati: vsa pripravljalna in 
zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, 
transporte in prevoze, opaž vidnih betonov iz gladkih 
opažnih elementov in trikotnih letvic, če je to v poz. 
posebej zahtevano, vsa vezanja in podpiranja opažev, 
razopaženje po končanih delih.

IV. 1 Opaž temeljev, opaženje, razpažanje m2 14,3
Opaženje, razpažanje in čiščenje - dvostranski opaž.

IV. 2 Opaž vidnega betona, opaženje, razpažanje m2 9
Opaženje, razpažanje in čiščenje - dvostranski opaž.

IV. TESARSKA DELA - SKUPAJ:

V. ZIDARSKA DELA
Opombe

V ceni tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela, 
ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport, 
stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni 
in vertikalni smeri, upoštevati vse predpise in standarde za 
področje veznih sredstev in elementov.

V. 1 Izdelava hidroizolacije m2 6,1
Horizontalna in vertikalna hidroizolacija temeljev s hladnim 
bitumenskim premazom in polnovarjenim plastomernim 
bitumenskim trakom deb. 5 mm. Hidroizolira se vse 
temelje, ki segajo nad teren, zaradi dviga kapilarne vlage. 
Hidroizolacija sega od pete temelja do nivoja terena. 
Vključena je dobava in vgradnja vsega potrebnega 
materiala.

V. 2 Zaščita hidroizolacije m2 6,1
Zaščita hidroizolacije z dobavo in namestitvijo plošč 
ekspandiranega polistirena deb. 5 cm.

V. ZIDARSKA DELA - SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

VI. OSTALI STROŠKI

I. 3 Projektantski nadzor
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 4 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 5 Projekt obratovanja in vzdrževanja (POV)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

VI. OSTALI STROŠKI - SKUPAJ:

GRADBENA DELA - SKUPAJ #VREDN!
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POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 3/31 Načrt gradbenih konstrukcij

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311_331

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1
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3/31.POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

REKAPITULACIJA

Vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Naziv posametnih sklopov popisa Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. BETONSKA DELA

IV. TESARSKA DELA

V. ZIDARSKA DELA

VI. ZUNANJA UREDITEV

VII. OGRAJA

VIII KROVSKA DELA

IX. KLJUČAVNIČARSKA DELA

X. KLEPARSKA DELA

XI. TLAKI

XII. SLIKOPLESKARSKA DELA

XIII. MIZARSKA DELA

XIV. OSTALI STROŠKI #SKLIC!

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: 331 Rekapitulacija 2
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3/31.POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče 
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) 
se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.),
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku,
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča,
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem,
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.,
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta,
-stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja, 
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
- stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja, 
- stroški za izdelavo PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo 
plinovodov, internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
- črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je 
- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
- delo v nagnjenem terenu
- stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi,  prekop potokov itd.

3 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.
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3/31. POPIS DEL - Gradbene konstrukcije

Opombe:
Pri izvedbi del je potrebno striktno upoštevati vse zahteve v 
zvezi z varstvom pri delu, tako zaposlenih kot mimoidočih. 
Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in označeni ter 
nemoteči za uporabnike sosednjih objektov oz. zemljišč. 
Izvajalec del si mora ogledati delovišče na licu mesta. 
Stroški ureditve grdbišča so zajeti v cenah z enoto mere po 
opisanih postavkah in jih nikakor ne bo mogoče dodatno 
zaračunavati (gradbiščna deponija, kontejneri, sanitarna 
kabina, opozorilne table...).

Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. PRIPRAVLJALNA DELA

I. 1 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov
Vse potrebne zakoličbe obstoječih komunalnih vodov so 
upoštevana v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 10311-
321.

I. 2 Geodetska dela v času gradnje
Vsa potrebna geodetska dela v času gradnje so upoštevana 
v sklopu plinovoda, načrt št. 10311-311 in 10311-321.

I. 3 Odstranitev strojne inštalacije m3 9,4
Odstranitev strojnih inštalacij v kineti z nakladanjem ter 
odvozom na krajevno deponijo v oddaljenosti do 15 km.

I. 4 Rušenje kinete m3 21
Strojno rušenje AB kinete z nakladanjem ter odvozom na 
krajevno deponijo v oddaljenosti do 15 km.

I. 5 Prestavitev obstoječega vodovoda m 85
Prestavitev obstoječega vodovoda.

I. 6 Prestavitev telekomunikacijskega voda m 50
Prestavitev telekomunikacijskega voda in nosilnih drogov.

I. PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. ZEMELJSKA DELA

Opombe:

Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se 
obračunajo po prostornini zenljine v raščenem stanju. Vsa 
nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v zbitem 
stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in 
potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v 
enotnih cenah.
Pregled temeljnih tal in nasipa s strani geomehanika 
"nadzor".

II. 1 Širok odriv humusa m3 280
Širok odriv humusa na deponijo na gradbišču na razdaljo do 
100 m za kasnejšo uporabo. Debelina humusa je ca. 20 cm. 

II. 2 Ročni odkop komunalnih vodov m3 10
Ročni odkop komunalnih vodov v zemlji III. kat., globina do 2 
m z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa. Pri 
odkopu je potrebno paziti da nebi prišlo do poškodbe 
komunalnih vodov. Obvezna je prisotnost upravljalca 
komunalnega voda.

II. 3 Širok izkop gradbene jame m3 180
Široki izkop zemlje III. ktg.  z odvozom na trajno deponijo v 
oddaljenosti do 15 kmi. Obseg odkopa določi geomehanik na 
osnovi dejanskega stanja na terenu.

II. 4 Izkop za temelje m3 660
Izkop za temelje v terenu III. kat.  z  odmetom izkopanega 
materiala najman 1 m od rob izkopa. 

Temelj podpornega zidu, kineta.

II. 5 Planiranje dna temeljev m3 320
Dobava in vgradnja kvalitetnega tamponskega materiala pod 
temelje AB podpornega zida v debelini 80 cm z utrditvijo 
(250kPa).

AB podporni zid.

II. 6 Zasipanje m3 140
Zasipanje temelja z izkopanim materialom, v plasteh po 20 
cm s strojnim nabijanjem in groba izravnava.

Podpornega zidu, kinete.

II. 7 Izdelava nasipa m3 1.500
Izdelava nasipa z dovozom kamnitega materiala z 
nabijanjem in utrjevanjem v slojih po 30 cm. Pri vgradnji je 
bovezno treba doseči modul stisljivosti Ms ≥ 40 MN/m².
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 8 Izdelava uvoza m3 40
Izdelava uvozne poti iz kamnitega materiala z nabijanjem in 
utrjevanjem v slojih po 30 cm. Pri vgradnji je bovezno treba 
doseči modul stislivosti Ms ≥ 40 MN/m².

II. 9 Planiranje dna temeljev m3 15
Dobava in vgradnja kvalitetnega gramoznega nasutja 
(tampon) pod pasovne temelje objekta in ploščo kinete z 
utrditvijo do Ev= 60 Mpa.

Objekt, kineta.

II. 10 Zasipanje m3 52
Dobava in vgradnja gramoznega materiala med temelji v 
deb. 30 cm do podložnega betona, strojno komprimiranje na 
nosilnost 60MPa.

Objekt.

II. 11 Ročni zasip komunalnih vodov m3 10
Ročni zasip jarkov z izkopanim materialom na mestih križanj 
z obstoječimi komunalnimi vodi. Pri zasipanju je potrebno 
paziti, da ne pride do poškodb komunalnih vodov. Pred 
pričetkom zasipa mora upravljavec pregledati pravilnost 
izvedbe z vpisom v gradbeni dnevnik. 

VI. 12 Izdelava nosilnega sloja nevoznih površin m3 110
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/22 
mm, vključno z raztiranjem ter uvaljanjem do Ev ≥ 60 Mpa. 
Debelina tamponskega nasutja v ugrajenem stanju je ca. 20 
cm. 

VI. 13 Izdelava nosilnega sloja voznih površin m3 140
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32 
mm, vključno z raztiranjem ter uvaljanjem do Ev ≥ 80 Mpa. 
Debelina tamponskega nasutja v ugrajenem stanju je ca. 40 
cm.

II. 14 Ozemljitev m 205
Izkop in zasip jarka za ozemljitev vel. 40/80 cm v terenu III. 
kat. z nabijanjem v plasteh po 20 cm. 

II. 15 Izdelava posteljice in obsip s peščenim nasutjem m3 18
Izdelava posteljice v deb. 0,10 m in obsip plinovodne cevi 
0,20 m nad cevjo iz peska 0-4 mm, ter namestitev 
opozorilnega traka "POZOR PLINOVOD". Vključena dobava 
vsega potrebnega materiala.

II. 16 Preizkus nosilnosti tal kpl 1
Izvedba ustreznega preizkusa - meritve nosilnosti tal.

II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. BETONSKA DELA

III. 1 Izdelava in ročna montaža armature 
Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 
armature iz armaturnega jekla B500B po armaturnem 
izvlečku.

armatura do fi 12 mm kg 5.960

armatura nad fi 12 mm kg 2.160

III. 2 Izdelava in ročna montaža armature 
Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 
armature iz armaturnih mrež po armaturnem izvlečku.

R157 kg 375

Q226 kg 2.850

Q335 kg 7.360

Q402 kg 880

III. 3 Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije m3 40
Dobava in vgradnja betona C12/15 v nearmirane konstrukcije 
preseka od 0,8 do 0,12 m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve.

III. 4 Vgradnja betona v armirane konstrukcije m3 53,0
Dobava in vgradnja betona C25/30 v armirane konstrukcije 
preseka od 0.12 do 0,2 m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve. 

III. 5 Vgradnja betona v armirane konstrukcije m3 297
Dobava in vgradnja betona C25/30 v armirane konstrukcije 
preseka do 0,3 m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi 
do mesta vgraditve. 

III. 6 Dodatek za vremensko odporen beton m3 80
Doplačilo za beton odporen na vremenske vplive - razred 
FX3 po standardu EN 206-1.

III. BETONSKA DELA - SKUPAJ:

IV. TESARSKA DELA

IV. 1 Opaž vidnega betona m2 1.000
Opaženje, razpažanje in čiščenje - dvostranski opaž.

Vidni del podpornega zidu, objekta.

IV. 2 Opaž nevidnega betona m2 550
Opaženje, razpažanje in čiščenje - dvostranski opaž.

Temelji, kineta.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

IV. 3 Opaž plošče in venca m2 130
Opaženje, razpažanje in čiščenje - enostranski opaž. 
Podpiranje do višine 4 m.

IV. 4 Opaž odprtin m2 21
Opaženje, razpažanje in čiščenje - enostranski opaž.

IV. 5 Opaž podpornega stebra m2 13
Opaženje, razpažanje in čiščenje - dvostranski opaž.

IV. TESARSKA DELA - SKUPAJ:

V. ZIDARSKA DELA

V. 1 Obdelava betonskih površin m2 130
Obdelava betonskih površin z brušenjem in krpanjem s fino 
cementno malto 1:2, z dodatkom elastosila. Ocenjeno 20% 
površine vidnih betonov. Vključena dobava vsega potrebnega 
materiala.

Stene in plošča objekta.

V. 2 Izdelava horizontalne hidroizolacije m2 240
Komplet dobava in izvedba horizontalne talne hidroizolacije s 
hladnim bitumenskim premazom in polnovarjenim 
plastomernim bitumenskim trakom deb. 5 mm. 

V. 3 Izdelava vertikalne hidroizolacije m2 85
Komplet dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije s 
hladnim bitumenskim premazom in polnovarjenim 
plastomernim bitumenskim trakom deb. 5 mm. Hidroizolira 
se vse temelje, ki segajo nad teren, zaradi dviga kapilarne 
vlage. Hidroizolacija sega od pete temelja do nivoja terena. 

Temelj objekta.

V. 4 Priprava betonskih površine m2 197
Doplačilo za pripravo betonske površine talne plošče za 
polaganje epoksi tlaka in zunanjih tlakov za metličenje. 
Površina betona mora biti popolnoma ravna in zaribana z 
granulatom 1,5 mm istočasno z betoniranjem. 

V. 5 Zaščita hidroizolacije m2 85
Zaščita hidroizolacije z dobavo in vgradnjo gumbaste 
membrane.

V. ZIDARSKA DELA - SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

VI. ZUNANJA UREDITEV

ODVODNJAVANJE
VI. 1 Izdelava kanalizacijskega jarka m 60

Izdelava kanalizacijskega jarka v terenu III. kategorije z 

odmetom na stran, planiranje in nabijanje jarka do točnosti ± 

3 cm ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem v 
slojih po 20 cm.

VI. 2 Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi na peščeno 
podlago, obsipom ter nadsutjem s peskom ter ostalimi 
pomožnimi deli, vključno z dobavo peska.

DN 200 m 40

DN 250 m 52

VI. 3 Izdelava peskolova kos 2
Komplet izdelava peskolova iz betonske cevi premera 0,50 
m, globine do 1,5 m z kanalizacijsko odtočnim pokrovom in 
okvirjem nosilnosti 125 kN.

VI. 4 Izdelava revizijskega jaška kos 2
Komplet dobava in izdelava revizijskega jaška iz betonske 
cevi fi 80 cm, globine do 150 cm. Izdelava dna iz 
vodotesnega betona C25/30, obdelava priključkov, izdelava 
armirano betonskega venca z ležiščem za pokov in LŽ 
rešetko 600x600 mm, nosilnosti 250 kN. 

VI. 5 Izdelava cestnega požiralnika kos 4
Komplet dobava in izdelava cestnega požiralnika iz betonske 
cevi fi 50 cm, globine do 150 cm. Izdelava dna iz 
vodotesnega betona C25/30, obdelava priključkov, izdelava 
armirano betonskega venca z ležiščem za pokov in LŽ 
rešetko 400x400 mm, nosilnosti 250 kN.

VI. 6 Lovilec olja kos 1
Dobava in montaža lovilca mineralnih olj premera 124 cm, z 
akumulacijo  0,07 m³ izločenih tekočin z vsemi deli in 
dokumentacijo o ustreznosti.

VI. 7 Ponikovalnica kos 1
Dobava ponikovalnega jaška za meteorno vodo vgradne 
dolžine 410 cm, premera 320 cm, volumna 18,03 m ³ ter 
prispevne površine 1330 m². Pri vgradnji upoštevati navodila 
proizvajalca.
V kolikor je potrebno se pred izvedbo ponikovalnice izvede 
kontrolni preizkus ponikanja in po potrebi koregira lokacijo, 
globino in velikost ponikovalnice.

 List: 331 Popis del

  List: 331 Popis del
  Stran: 9



�

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

ELEKTRO  KABEL
VI. 8 Temelj M.P.O. omarice kos 1

Vgraditev temelja M.P.O. omaric, vključno z izkopom, 
izdelavo temelja "opaži, dobavo in vgradnjo betona C25/30", 
zasip z utrjevanjem po plasteh po 30 cm  z vsemi pomožnimi 
deli.

VI. 9 Izkop in zasip jarka za polaganje elektrokabla  m 16
Izkop in zasip jarka za polaganje el. kabla za postajo v ter. 
III.kat., globine 80 cm, širine dna 90 cm, s planiranjem dna 
in izdelavo posteljice iz peska granulacije 0-4 mm, ter 10 cm 
nadkritja iz istega peska. Zasipanje in utrjevanje v plasteh po 
20 cm ter položitev rdečega PVC opozorilnega traku z 
napisom "Pozor energetski kabel". Vključena dobava vsega 
potrebnega materiala.

VI. 10 Dobava in polaganje kabelskih cevi m 16
Dobava in polaganje kabelskih cevi stigmaflex premera 110 
mm.

KATODNA ZAŠČITA
VI. 11 Izkop in zasip jarka za katodno zaščito m 300

Izkop in zasip jarka za polaganje kabla katodne zaščite v ter. 
III.kat., globine 120 cm, širine dna 90 cm, s planiranjem dna 
in izdelavo posteljice iz peska granulacije 0-4 mm, ter 10 cm 
nadkritja iz istega peska. Vključena dobava vsega 
potrebnega materiala.

VI. 12 Izkop za jaške m3 5
Izkop in zasip gradbene jame za vgradnjo katodnih revizijskih 
jaškov, vključno z odvozom odvečnega materiala na krajevno 
deponijo. Jama dim 100x100x150 cm.

UREDITEV PLATOJA
VI. 13 Izdelava tlaka iz pranih plošč m2 545

Izdelava tlaka znotraj platoja iz pranih betonskih plošč 
50x50x4cm, položenih na pesek deb. 5 cm, stiki so zaliti s 
f.c. malto. Vključena dobava vsega potrebnega materiala.

VI. 14 Asfaltiranje parkirnih in voznih površin m ² 357
Izdelava asfaltne prevleke iz 6 cm bitudrobirja "BD16" in 4 
cm bitumenskega betona "BB 8". Vključena dobava vsega 
potrebnega materiala.

VI. 15 Izdelava robnikov m 95
Komplet dobava in vgradnja cestnih robnikov 100x15x25 cm 
v betonski temelj iz betona C12/15.

VI. 16 Humuziranje pasu okoli podpornega zidu m ² 120
Humuziranje pasu okoli podpornega zidu s transportom 
humusa, v debelini do 20 cm. Vključena dobava in vgradnja 
vsega potrebnega materiala.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

VI. 17 Zatravitev m ² 120
Zatravitev na pripravljenih površinah z dobavo semen, 
sejanjem valjanjem in zalivanjem.

VI. 18 Dobava in postavitev prometnih znakov kos 1
Dobava in postavitev prometnega znaka II-2 "STOP",  
kompletno z betonskim temeljem in stebričkom.

VI. 19 Dobava in postavitev prometnih znakov kos 1
Dobava in postavitev prometnega znaka II-3 "Prepovedan 
promet v obeh smereh" z dopolnilno tablo IV-5 "Dovoljeno za 
Geoplin",  kompletno z betonskim temeljem in stebričkom

VI. ZUNANJA UREDITEV - SKUPAJ:

VII. OGRAJA

VII. 1 Dobava in montaža zaščitne ograje m 123
Komplet dobava in montaža tipske panelne ograje (npr. tip 
BASTIPLI proizvajalca Palisada d.o.o.), vključno s stebrički . 
Vrh ograje je zaščiten z tremi bodečimi žicami tip NATO. Vsi 
elementi ograje so jekleni termično cinkani in plastificirani s 
poliestrom. Skupna višina ograje je 2,3 m.

VII. 2 Dobava in montaža vhodnih ograjnih vrat kos 1
Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih vrat z nosilnima 
stebričkoma, iz jeklenih vroče cinkanih in dodatno 
plastificiranih profilov s kljuko, cilindrično ključavnico in 
talnim zapahom. Izdelati po detajlu. Vrata so dimenzije 4x2 
m.

VII. 3 Dobava in montaža zasilnih ograjnih vrat kos 1
Dobava in montaža enokrilnih vrat z nosilnima stebričkoma, 
iz jeklenih vroče cinkanih in dodatno plastificiranih profilov s 
kljuko nameščeno na strani znotraj platoja, tako da je 
omogočeno odpiranja vrat samo znotrajh platoj. Izdelati po 
detajlu. Vrata so dimenzije 1x2 m.

VII. OGRAJA - SKUPAJ:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

VIII KROVSKA DELA

VIII 1 Dobava in pokrivanje  strehe m ² 340
Dobava in pokrivanje  strehe z ognjevarnimi strešnimi paneli 
(nap. kot TRIMO SNV 60), dolžine 300 cm kompletno s 
snegolovoma po dolžini strehe, slemenjakom, stransko in 
kapno obrobo. Barva strešnih panelov, obrobe in ostalih 
delov strehe je RAL 8017. Montaža po tipskih detajlih 
proizvajalca.

VIII 2 Dobava in montaža varovalnih sidrišč kos 16
Dobava in montaža varovalnih sidrišč (npr. tip INNOTECH 
SANDWICH-10). Pri montaži je potrebno upoštevati navodila 
proizvajalca.

VIII KROVSKA DELA - SKUPAJ:

IX. KLJUČAVNIČARSKA DELA

IX. 1 Dobava in montaža vrat
Dobava in montaža (suha montaža)  vrat iz vlečenih 
aluminjastih profilov, sendvič izvedbe z ognjevarnim 
polnilom. Vrata so enokrilna in dvokrilna s kljuko in tipsko 
cilindrično ključavnico Geoplin, omejevalcem odpiranja z 
možnostjo fiksiranja krila v odprtem položaju. Vsi stiki vrat, 
tečaji, omejilci gibanja vrat oz. deli, ki se medsebojno tarejo, 
morajo biti izvedeni v neiskreči izvedbi oz. iz neiskrečega 
materiala. Vrata se odpirajo navzven. Barva vrat je RAL 
8017.
Dvokrilna 2000X2200 kos 2
Enokrilna 1000X2200 kos 2

IX. 2 Dobava in montaža rešetk - stene
Dobava in montaža prezračevalne jeklene akustične 
pravokotne rešetke za stenske odprtine s pripadajočim 
vgradnim okvirjem. Rešetke so iz pocinkane pločevine in 
opremljene s pocinkano mrežico. Barva rešetk je RAL 8017.

JAR/3 1200X655 kos 4
JAR/3 1400X655 kos 6
JAR/3 1600X655 kos 2

IX. 3 Dobava in montaža rešetk - streha kos 2
Dobava in montaža prezračevalne jeklene akustične 
pravokotne rešetke dim. 1600x655 mm za strešne odprtine 
(npr. tip JAR proizvajalec IMP Klima). Rešetke so iz 
pocinkane pločevine in opremljene s pocinkano mrežico. 
Barva rešetk je RAL 8017.
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IX. 4 Dobava in montaža rešetk - kotlovnica
Dobava in montaža prezračevalne aluminijaste pravokotne 
rešetke. Rešetke so idelane iz vlečenih aluminijastih profilov 
in opremljene s pocinkano mrežico.

V steno kotlovnice se vgradi sestav treh rešetk s 
pripadajočim jeklenim okvirjem za vgradnjo. V vratno krilo se 
vgradi enojna rešetka z možnostjo nadaljnje vgradnje.
Barva rešetk je RAL 8017.

AZR - 4/3 400x400 kos 4

IX. 5 Izdelava in montaža jeklene strešne konstrukcije kg 10.469
Dobava, izdelava in montaža jeklene strešne konstrukcije iz 
profilov HEA, kvadratne cevi, vezne pločevine in sider. 
Izdelana je iz jekla St 37-2 po DIN 17100.

IX. 6 Dobava in montaža - Ročni mostni žerjav kos 1
Dobava in montaža mostnega žerjava in žerjavne proge, vse 
izdelano v neiskreči izvedbi v skladu z vsemi standardi in 
normativi:

- enonosilčni ročni mostni žerjav,
- žerjav v neiskreči izvedbi,
- razpon 11 m,
- nosilnost 1.500 kg,
- verižni pogon,
- jeklene tirnice montirane na betonske konzole,
- montaža v skladu z DIN 4132 klasa 2,
- dolžina proge 12.60 m.

Ustreza ali enakovreden:
iNSEM Atmos tipNRMŽ 1.5 x 11 m

IX. 7 Izdelava premičnega odra za potrebe vzdrževalnih del 
nadzemnih delov plinovoda

kg 120

Izdelava premičnega odra iz kvadratnih profilov in jeklene 
pločevine z ustrezno antikorozijsko zaščito in pokrivnim 
premazom.

IX. KLJUČAVNIČARSKA DELA - SKUPAJ:
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X. KLEPARSKA DELA

X. 1 Dobava in montaža strešnega žleba m 37

Dobava in montaža strešnega žleba ø 180, razvite širine 400 
cm iz Fe. Barvna pločevine je enaka barvi strešne kritine, 
RAL 8017.

X. 2 Vertikalna odtočna cev m 10
Dodava in montaža vertikalna odtočne cevi premera 10 cm z 
vsem pritrdilnim materialom, s priključki in koleni ter zbirnim 
kotličkom. Barvna pločevine je enaka barvi strešne kritine, 
RAL 8017.

X. 3 Obroba venca - notranji žleb m 36
Dobava in montaža venca iz razvite pločevine širine 600 cm. 
Barvna pločevine je enaka barvi strešne kritine, RAL 8017.

X. KLEPARSKA DELA - SKUPAJ:

XI. TLAKI

XI. 1 Premaz tal z epoksidnim premazom m2 203
Premaz tal znotraj objekta z epoksidnim sredstvom z vsem 
potrebnim materialom. Premaz mora zagotoviti prehodno 
upornost ki je manjša od 10⁶ Ω. 

XI. TLAKI - SKUPAJ:

XII. SLIKOPLESKARSKA DELA

XII. 1 Oplesk notranjih površin m2 410
Oplesk notranjih betonskih površin s poldisperzijsko barvo s 
pripravo podlage, osnovni premaz in dvakrat barvanje z belo 
barvo. Vključena dobava vsega potrebnega materiala.

XII. 2 Oplesk zunajih sten m2 275
Zunanje stene se obrizga s fasadnim ometom v barvi 
podobni JUB akrilat 3050. Spodni pas fasade (cokel) ki sega 
od kote terena pa do višine 60 cm je v barvi RAL 8017. 
Vključen ves potrebni material. 

XII. 3 Premaz vmesne stene m2 50
Premaz vmesne stene v prostoru redukcije z 
dvokomponentnim poliuretanskim premazom s predhodno 
pripravo betonske površine. Vključena dobava vsega 
potrebnega materiala.
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XII. 4 AK zaščita jeklenih konstrikcij m2 120
AK zaščita jeklene konstrukcije strehe po pravilniku o AK 
zaščiti jeklenih konstrukcij.
Ostrešje je zaščiteno s temeljnim epoksi dvokomponentnim 
osnovnim premazom ter s pokrivnim poliuretanskim 
premazom. 

Priprava površine: površina mora biti suha, očiščena vseh 
nečistoč (rje, masti) - peskanje Sa2.5.

Temeljni premaz: epoxy dvokomponentni osnovni premaz (1-
2 nanosa) npr.: Rezistol osnovna barva E-Zp; deb. suhega 
filma 60 mikronov. 

Pokrivni premaz: poliuretanski polsijajni debeloslojni premaz 
(2 nanosa) npr.: Rezistol emalj 2K PUR. Suhega filma 60 
mikronov. Pokrivni premaz je barve RAL 8017.

XII. SLIKOPLESKARSKA DELA - SKUPAJ:

XIII.MIZARSKA DELA

XIII. 1. Leseni pult kos 1
Dobava in montaža pisalnega pulta dim. 40/50 cm, globine 
predala spodaj 9 cm in zadaj 16 cm iz vezane plošče 
debeline 12 mm, pritrjenega na AB zid z dvema vijakoma 
M10 z vložkom. Pisalna deska je dvižna okoli horizontalne 
osi, odmaknjene 6 cm zadnje stene pulta.

XIII. MIZARSKA DELA - SKUPAJ:

XIV.OSTALI STROŠKI

I. 1 Projektantski nadzor 0,00
Upoštevati v skupni rekapitulaciji.

I. 2 Projekt izvedenih del (PID) 1.932,00
Upoštevati v skupni rekapitulaciji.

I. 3 Načrt obratovanja in vzdrževanja (NOV) 1.932,00
Upoštevati v skupni rekapitulaciji.

XIV. OSTALI STROŠKI - SKUPAJ:
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POPIS DEL - STROJNI - MRP TE-TOL

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5 - Načrt strojnih inštalacij in strojne 
opreme 5/3

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt:

Prenosni plinovod M5/R51 
Vodice - TE-TOL, MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311_53

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1
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5/3 POPIS DEL - STROJNI - MRP TE-TOL

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. MERILNO REGULACIJSKA LINIJA

S2. PLINSKI DEL KOTLOVNICE

S3. OGREVALNI DEL

S4. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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5/3 POPIS DEL - STROJNI - MRP TE-TOL

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 12 m, v gozovih 14 m, na 
področjih zožanega delovnega pasu 10 m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih 
vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi 
dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
stroške:

3 - vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

4 - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

5 - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča;

6 - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

7 - stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

8 - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

9 - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

10 - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

11 - omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na Odcepu Šmarje 
pri Jelšah

12 - stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija
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SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 
izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

3 - eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

4 - odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

5 - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

6 - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

7 - delo v nagnjenem terenu

8 - v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

9 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

 List: OPOMBE_MRP TE-TOL   Stran: 4



�

5/3 POPIS DEL - STROJNI - MRP TE-TOL

S1. MERILNO REGULACIJSKA LINIJA
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. ARMATURA

I. 1 Krogelna pipa za ZP, prirobnična,  DN250, ANSI600 kos 4
Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 

I. 2 Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN200, ANSI600 kos 9
Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 

I. 3 Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN200, ANSI300 kos 3
Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 

I. 4 Krogelna pipa za ZP, prirobnična/uvarna, DN200, 
ANSI300

kos 1

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnica po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
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I. 5 Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN150, ANSI600 kos 1
Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 

I. 6 Plinski filter za ZP, prirobnični, DN250, ANSI600 kos 1
Plinski filter za ZP prirejen za hitro odpiranje in menjavo 
filter vložkov, opremljen z diferenčnim manometrom za 
območje 0 do 1 bar razreda 1, na dnu z drenažnim 
izpustom, opremljen s podatkovno tablico in CE 
certifikatom. Pvmin=35 bar, Pvmax=50 bar, 
Qmax=85.000 Sm3/h, Tmax=50°C, Tmin=-25°C, 
izločanje trdnih in tekočih delcev velikosti 1µm v obsegu 
99,9%. Načrtovani tlak: DP = 73,9 bar.
Vsi prirobnični priključki RF izvedbe skladno z ANSI/ASME 
B16.5. Fiter separator mora biti zunanje zaščiten z 
alkidnim sistemom brvanja (min 135 µm) z barvo po DIN 
RAL 6009

I. 7 Filter separator za ZP, prirobnična,  DN250, ANSI600 kos 1

Filter separator za ZP horizontalne izvedbe, načrtovan in 
preizkušen kot tlačna posoda po PED 97/23/EC in skladno 
metodo po eni izmed priznanih normativov (A.D.2000, 
ASNE, API, TEMA, BS). Pvmin=35 bar, Pvmax=50 bar, 
Qmax=85.000 Sm3/h. Tmax=+60°C, Tmin=-25°C, 
izločanje trdnih in tekočih delcev velikosti 1µm v obsegu 
99,9%. Načrtovani tlak: DP = 73,9 bar.
Število filter vložkov mora biti preračunano za padec tlaka 
na izstopnem delu p=0,2 bar. Dimenzije filter vložkov 
morajo biti vsklajene z dimenzijami vložkov, ki so v 
uporabi v Geoplin plinovodi. Revizijska odprtina - 
horizontalno ob strani, vstopni in izstopni prirobnični 
priključki DN250 po ANSI600, drenažne odprtine na dnu 
rezervoarja, opremljen s podatkovno tablico in CE 
certifikatom. Vsi prirobnični priključki RF izvedbe skladno 
z ANSI/ASME B16.5. Fiter separator mora biti zunanje 
zaščiten z alkidnim sistemom brvanja (min 135 µm) z 
barvo po DIN RAL 6009.

I. 8 Plinski grelnik - toplovodni za ZP, prirobnični, DN200, 
ANSI600

kos 2

Toplovodni plinski grelnik za ZP temperaturnega režima 
90/70°C, grelni medij voda/glikol ali glikol, vgradna dolžina 
950 mm, prirobnice na vodni strani DN100/ANSI600 z 
orentiranostjo po načrtu, prirobnica na vrhu za 
odzračevanje DN25/ANSI600 in izvedbo po detajlu, višina 
podnožja določena v grafiki načrta. Cevni register in plašč 
grelnika mora ustrezati tlačni stopnji ANSI600. Pvmin=35 
bar, Pvmax=50 bar, Qmax=55.000 Sm3/h.  Grelna 
površina 16 m2.
Načrtovani tlak: DP = 73,9 bar
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 9 Varnostno zaporni ventil (VZV) za ZP, prirobnični, 
DN100, ANSI600

kos 2

izvedeni z mehanskim kazalcem položaja zaporne lopute 
ter stikalom za signalizacijo zaprtja, z obtočnim vodom z 
ventilom za izenačenje tlaka, vgradne dolžine 430 mm, 
Pvmax=50 bar, Pvmin=35 bar, Pimin=28 bar, Pimax=33 
bar, Qmax=55.000 Sm3/h, direktno delujoč, razred 
točnosti zapiranja AG1. Območje aktivacije 18-50 bar.

I. 10 Regulator tlaka za ZP, prirobnični DN100/200, ANSI600 
s prigrajenim VZV. 

kos 2

območje delovanja Pvmax=50 bar, Pvmin= 35 bar, 
Pimax=33 bar, Pimin=28 bar, Qmax=55.000 Sm3/h, 
KG=5500, vgradna dolžina 550 mm, glasnost pri Qmax ne 
sme presegati 85dB, indirektno delujoč, "fail to close", s 
prigrajenim VZV izvedenim z mehanskim kazalcem 
položaja zaporne lopute ter stikalom za signalizacijo 
zaprtja, z obtočnim vodom z ventilom za izenačenje tlaka, 
direktno delujoč, stopnja natačnosti vklopa AG1, stopnja 
točnosti regulatorja AC1, stopnja zapiranja regultorja SG5, 
vse z atestom o opravljenih tlačnih preizkusih, s 
podatkovno tablico, dobavljen s tehničnimi navodili za 
montažo, obratovanje in vzdrževanje ter listo rezervnih 
delov.

I. 11 Varnostno izpušni ventil (VIV) za ZP, prirobnični, 
DN25, PN100

kos 1

za pretok 2% od Qmax linije ki znaša 55.000 Sm3/h in 
tlaku odpiranja od 10 do 40 bar. Actuator RMG 670, 
stopnja točnosti odpiranja AG1.

I. 12 Indikator odprtja varnostno izpušnega ventila (VIV) za 
ZP, navojni, DN25, PN100

kos 1

za vertikalno vgraditev na izpušno stran VIV, temperaturno 
območje od -25°C  do +60°C, opremljen s magnetnim 
stikalom (Reed contact) za signalizacijo odprtja. 

I. 13 Protipovratani ventil za ZP, prirobnična, DN200, 
ANSI600

kos 2

Izdelan v skladu ASME B16.34 ali API 6D, aksialen 
dinamičen pomični diski z hitro odzivnostjo, minimalna 
tlačna izguba na izhodu - rezultat v min. iztoku plina, 
prirobnične izvedbe ASME B16.10, vgradne dolžine 787 
mm, Qmax=55.000 Sm3/h. 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 14 Slepi disk - spectacle blind, DN250, ANSI600 kos 4
Izdelan v skladu ASME B16.48 ali API 590, debelina stene 
skladno ASME/ANSI B31.3.
Material: AISI 304 SS (A240)
Disk mora ustrezati za medprirobnični spoj DN250 ANSI 
600 po ANSI B 16.5.

I. 15 Slepi disk - spectacle blind, DN200, ANSI600 kos 4
Izdelan v skladu ASME B16.48 ali API 590, debelina stene 
skladno ASME/ANSI B31.3.
Material: AISI 304 SS (A240)
Disk mora ustrezati za medprirobnični spoj DN200 ANSI 
6000 po ANSI B 16.5.

I. 16 Turbinski merilnik pretoka za ZP, DN200, A300, G1000, 
smer pretoka levo-desno

kos 1

skladen s standardom EN 12261 in ISO 9951 in 
Pravilnikom o merilnih instumentih (MI-002). Omogočati 
mora kratkotrajni 20% višji pretok kot je Qmax, opremljen 
z glavo z mehansko številčnico, z električnim izhodom za 
impulze pretoka, z najmanj enim nizkofrekvenčnim 
impulznim izhodom in visokofrekvenčnim izhodom na 
glavi oz. ohišju plinomera. Plinomer mora biti preizkušen 
na visokem tlaku na podlagi EN 12261.

I. 17 Manometer v kompletu s tripotnim manometrskim 
ventilom in testnim priključkom
Manometer:

- delitev skale po EN 837
- priključek radialno spodaj G1/2 B CrNi jeklo,
- ohišje NG160 inox,
- klasa 1,0.
Tripotni manometrski ventil:

- izvedba po DIN 16271-A, 
- material: 1.0460 po EN 10222, galvaniziran,
- PN 400,
- dimenzija 1/2",
- spodnji priključek zunanji NPT 1/2",
- zgornji priključek mufa G 1/2" (levi-desni),
- testni priključek (notranji) NPT 1/4".
Testni priključek:

- jeklena izvedba - galvaniziran,
- PN 400,
-spodnji priključek NPT 1/4",
-zgornji testni priključek M16x2,
- pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko 

merilno območje: 0 - 100 bar kpl 1
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 18 Manometer v kompletu s tripotnim manometrskim 
ventilom in testnim priključkom
Manometer:

- delitev skale po EN 837
- priključek radialno spodaj G1/2 B CrNi jeklo,
- ohišje NG160 inox,
- klasa 1,0.
Tripotni manometrski ventil:

- izvedba po DIN 16271-A, 
- material: 1.0460 po EN 10222, galvaniziran,
- PN 400,
- dimenzija 1/2",
- spodnji priključek zunanji NPT 1/2",
- zgornji priključek mufa G 1/2" (levi-desni),
- testni priključek (notranji) NPT 1/4".
Testni priključek:

- jeklena izvedba - galvaniziran,
- PN 400,
-spodnji priključek NPT 1/4",
-zgornji testni priključek M16x2,
- pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko 

merilno območje: 0 - 40 bar kpl 4

I. 19 Termometer-bimetalni z merilnim območjem 0/60°C kos 4

klase 2 (ali 1 ), tipalo zadaj aksialno G1/2 na zaščitni 
cevi,material (medenina ali inox) L=100mm, premer 
NG100mm (material : Al ali inox)

I. 20 Merilni pretvornik  tlaka z merilnim območjem med 
2,76 in 55,2 bar s tripotnom manometerskim ventilom 
DIN16271

kos

Merilnik obdelan v načrtu električnih inštalacij in elektro 
opreme št. 10311_433.

I. 21 Merilni pretvornik  temperature kos
Merilnik obdelan v načrtu električnih inštalacij in elektro 
opreme št. 10311_433.

I. 22 Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN25, ANSI600 kos 4
Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba, jeklena 
litina, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica.

I. 23 Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN20, ANSI600 kos 8
Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba, jeklena 
litina, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica.

Zajeto v popisu načrta električnih 
inštalacij in elektro opreme
št.: 10311_433

Zajeto v popisu načrta električnih 
inštalacij in elektro opreme
št.: 10311_433
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 24 Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN25, ANSI600 kos 4
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica.

I. 25 Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN25, ANSI300 kos 1
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica.

I. 26 Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN15, ANSI600 kos 8
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.

I. 27 Krogelna pipa za ZP, DN6 z NPT 1/4 notranjim
navojem, ANSI600, skupaj s testnim priključkom
EMA3 1/4 NPT.

kpl 5

z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica.
Testni priključek:

- jeklena izvedba - galvaniziran,
- PN 400,
-spodnji priključek NPT 1/4",
-zgornji testni priključek M16x2,
- pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko 

I. 28 Krogelna pipa za ZP, uvarna,  DN50, ANSI300 kos 1
z nereduciranim presekom, uvarna izvedba, polno 
zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla, temperaturno 
območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za odpiranje 
ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami.

I. 29 Krogelna pipa za ZP,  prirobnična, DN50, ANSI300, z 
ročnim pogonom in ključavnico za varovanje preklopa

kos 1

z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D, polno zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi 
smolami.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 30 Krogelna pipa za ZP, uvarna, DN25, ANSI600 kos 1
izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi 
smolami. 

I. 31 Monoblock izolacijska prirobnica, DN250, ANSI600 kos 1
dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 
Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 
po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj 
zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 
30671.

I. 32 Monoblock izolacijska prirobnica, DN200, ANSI300 kos 1
dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 
Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 
po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj 
zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 
30671.

SKUPAJ:

II. MATERIAL

II. 1 Prirobnica z grlom iz materiala A 234 WPB 
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.

DN100 kos 2

DN150 kos 1

DN200 kos 20

DN250 kos 14

II. 2 Prirobnica z grlom iz materiala A 234 WPB 
Standard:ASME B16.5 ANSI300
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.
DN50 kos 2

DN200 kos 10
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II. 3 Slepa prirobnica iz materiala A 234 WPB 
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.
DN150 kos 1

II. 4 Slepa prirobnica iz materiala A 234 WPB 
Standard: ASME B16.5 ANSI300
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.
DN50 kos 1

II. 5 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L360MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PP 
korozijsko zaščito D po DIN 30678, z dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez
Standard:SIST EN 10208-2 ANSI600

Ø273x8,0 m 24

II. 6 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L360MB 
Standard:SIST EN 10208-2/1998  ANSI600

Ø273x8,0 m 5,3

II. 7 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L245MB 
Standard:SIST EN 10208-2/1998  ANSI600

Ø219,1x8,0 m 4,0

II. 8 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L245MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PE 
korozijsko zaščito S-n po DIN 30670,  z  dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez

Standard:SIST EN 10208-2 ANSI300

Ø219,1x5,0 m 8,1

II. 9 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L245MB 
Standard:SIST EN 10208-2/1998  ANSI300

Ø219,1x5,0 m 9,0

II. 10 Brezšivna jeklena cev iz materiala L245MB
Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø33,7x4,0 m 27,0

II. 11 Koleno 90°°°° r=1,5 D (Bauart 3)  iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2605-2  

DN25  Ø33,7 x 3,2 kos 4

DN25  Ø33,7 x 4,0 kos 8

DN200   Ø219,1 x 5,0 kos 8

DN200  Ø219,1 x 7,1 kos 2

DN250  Ø273 x 8,8 kos 11
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II. 12 T-kos iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2615-2  

DN15  Ø21,3 x 2,6 kos 1

DN25  Ø33,7 x 3,2 kos 1

DN200  Ø219,1 x 5,0 kos 3

DN200  Ø219,1 x 7,1 kos 2

DN250  Ø273 x 8,8 kos 6

II. 13 Reducirni T-kos iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2615-2  

DN200/80/200  Ø219,1 x 5,0 - Ø89,1 x 4,0 kos 1

II. 14 Reducirni kos iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2616-2

DN80/50   Ø88,9 x 3,2 - Ø60,3 x 3,2 kos 1

DN200/100   Ø219,1 x 7,1 - Ø114,3 x 4,0 kos 2

DN250/150   Ø273 x 8,8 - Ø168,3 x 6,3 kos 1

DN250/200   Ø273 x 8,8 - Ø219,1 x 7,1 kos 2

II. 15 Cevna kapa iz materiala A 234 WPS
Standard:ASME B16.9

DN200   Ø219,1 x 7,1 kos 1

DN250   Ø273 x 8,8 kos 2

II. 16 Koničen holandski spoj
Standard:EN 10242

1˝ kos 3

II. 17 Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem
Standard:ASME B 1.20.1

1/4˝ kos 2

3/4˝ kos 1

1˝ kos 4

II. 18 Kotni varilni nastavek 45° z navojem - Thredolet
Standard: ASME B31.3

Ø219,1 x NPT 3/4˝ kos 2

II. 19 Izdelava cevi za impulzne vode vključno z 
instrumentacijskimi vodi po detajlu

kpl 2

Standard:DIN 2391

Tip: Cev DIN 2391-St-35 NBK 10x2.

II. 20 Nerjaveča cev premera 6 mm za tlačno povezavo 
plinomera in korektorja oz. pretvornika tlaka.
Standard:DIN 2391

Tip: Cev DIN 2391-St-35 NBK 6x1. m 3

II. 21 Izdelava nastavitvenega kosa pred VIV po detajlu. 
Dimenzije 60x60x60 mm, material RSt 37.2. Spodnji in 
zgornji priključek NPT 3/4", stranska priključka NPT 
1/4".

kos 1

II. 22 Izdelava kape izipha iz MRP po detajlu. kos 2
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II. 23 Zaščitna PEHD cev za prehod plinskih cevi skozi 
steno, skupaj z elastičnimi manšetami, dolžine cca 0,3 

kpl 2

Standard: ISO EN 12162

DN200

II. 24 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev in kolen 
za vkopane plinovode.

kpl 8

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,  
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,  
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,  
*obdelava robnih pasov (širina 100mm), 
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala z 
čistilnim sredstvom,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca), 
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, 
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino, 
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80, 
*segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico,

*segrevanje kompletne izolirane površine, 
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom, 
*vizuelna kontrola spoja.

II. 25 Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom  
v dolžini 40cm nad in pod zemljino

kos 2

II. 26 Izdelava podpore in nosilne konstrukcije iz 
konstrukcijskega jekla po detajlu.

kg 710

II. 27 Zaščita podpor, nosilnih konstrukcij, cevovoda, 
spojnega materiala, armatur.

m2 25

*Zaščita z 2x temeljni epoksi premaz in 2x pokrivni premaz 
podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur. 
Skupna debelina premaza 135 µm z alkidnimi premazi.

 *Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2x 
pokrivni alkaidni premaz.
* Ročno čiščenje vroče cinkanega in kromatiranega 
spojnega materiala in 1x temeljni premaz in 2x prekrivni 
premaz.

II. 28 Rentgenska kontrola zvarov MRP in plinovodov 100%. 
Kjer zaradi geometrije vara ni možna rentgenska 
kontrola je potrebno zvare kontrolirati z ultrazvočno 
ali penetrantsko metodo. Število je ocenjeno.

kpl 96

II. 29 Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in 
trdnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter 
sušenje cevi po preskusu.

kpl 1

II. 30 Tesnostni in funkcionalni preskus. kpl 1
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II. 31 Označevalna ploščica za označevanje delov 
podzemnega plinovoda(ANDO tablica) pritrjena na 
mrežo ograje.

kpl 2

II. 32 Označevalni znak pri glavni izstopni zaporni pipi. 
Dopolnilni znak mora biti po standardu JUS Z.SO.001 
v rumeni barvi s črnim napisom GLAVNA ZAPORNA 
PIPA.

kpl 1

Biti mora skupaj z jeklenim stebričkom  (vroče cinkan 
100mm) Ø60,3x3,65mm po JUS C.B5.225, višine 2,5m 
oz. 2,0m nad terenom in temeljnim blokom.V betonskem 
temelju so stebrički učvrščeni s sidrnim rebrom, na vrhu 
pa zaprti s plastično kapo.

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - S1.MERILNO REGULACIJSKA LINIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. ARMATURA

II. MATERIAL

SKUPAJ:
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5/3 POPIS DEL - STROJNI - MRP TE-TOL

S2. PLINSKI DEL KOTLOVNICE
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. ARMATURA

I. 1 Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN25, ANSI600 kos 7
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D, prirobnice po ANSI B 16.5, temperaturno območje od -
20°C  do +60°C, plavajoča krogla. Mehanizem za 
odpiranje ročica. (Shema poz. 50)

I. 2 Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN50, ANSI600 kos 2
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D, prirobnice po ANSI B 16.5, temperaturno območje od -
20°C  do +60°C, plavajoča krogla. Mehanizem za 
odpiranje ročica. (Shema poz. 51)

I. 3 Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN50, PN16 kos 2
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D, prirobnice po ANSI B 16.5, deljeno ohišje, drsno 
vležajena krogla spodaj in zgoraj,  temperaturno območje 
od -25°C  do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica.
(Shema poz. 52)

I. 4 Krogelna pipa za ZP, prirobnična,  DN80, PN16 kos 5
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D, prirobnice po ANSI B 16.5, deljeno ohišje, drsno 
vležajena krogla spodaj in zgoraj,  temperaturno območje 
od -25°C  do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. 
(Shema poz. 53)

I. 5 Krogelna pipa za ZP s termičnim varovalom, 
prirobnična, DN80, PN16

kos 1

s samodejno zaporno varnostno napravo, jeklene izvedbe, 
odporne proti visokim temperaturam. Temperaturno 
območje do 80°C. Termična aktivacija pri 100°C. 
Preiskušena in registrirana s strani DVGW. Mehanizem za 
odpiranje ročica. (Shema poz. 54)

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 6 Plinski grelnik - toplovodni za ZP, prirobnični, 
horizontalni, DN25, ANSI600, izvedba po detajlu

kos 1

Toplovodni plinski grelnik za ZP temperaturnega režima 
90/70°C, grelni medij voda/glikol ali glikol, vgradna dolžina 
854 mm, prirobnice na vodni strani DN25/ANSI300 z 
orentiranostjo po načrtu, prirobnica na plinskem delu 
DN25/ANSI300, odzračevanje na vrhu - pipa in 
odzračevalni lonček, izpust vode na spodnji stani - pipa. 
Izvedba po detajlu. Pv=50 bar, Qmax=85 Sm3/h. (Shema 
poz. 55)

I. 7 Varnostno zaporni ventil (VZV) za ZP, prirobnični, 
DN25, ANSI600

kos 2

izvedeni z mehanskim kazalcem položaja zaporne lopute 
ter stikalom za signalizacijo zaprtja, dvojno ohišje, Pv=50 
bar, Pi= 2 bar, Qmax=85 Sm3/h, direktno delujoč, 
stopnja natačnosti vklopa AG2.5.
(Shema poz. 56)

I. 8 Regulator tlaka za ZP, prirobnični DN25, ANSI600 kos 2

območje delovanja Pv=50 bar, Pi=2 bar, Qmax=85 
Sm3/h, glasnost pri Qmax ne sme presegati 85 dB, 
direktno delujoč skladno z DIN EN 334, stopnja točnosti 
regulatorja AC2.5, stopnja zapiranja regultorja SG10, vse 
z atestom o opravljenih tlačnih preizkusih, s podatkovno 
tablico, dobavljen s tehničnimi navodili za montažo, 
obratovanje in vzdrževanje ter listo rezervnih delov. 
(Shema poz. 57)

I. 9 Regulator tlaka za ZP, prirobnični DN50, PN16 s 
prigrajenim VZV. 

kos 2

območje delovanja Pvmax=2 bar, Pi=24 mbar, Qmax=85 
Sm3/h, vgradna dolžina 190 mm, glasnost pri Qmax ne 
sme presegati 85dB, indirektno delujoč, "fail to close", s 
prigrajenim VZV izvedenim z mehanskim kazalcem 
položaja zaporne lopute ter stikalom za signalizacijo 
zaprtja, z obtočnim vodom z ventilom za izenačenje tlaka, 
direktno delujoč, stopnja točnosti regulatorja AC20, vse z 
atestom o opravljenih tlačnih preizkusih, s podatkovno 
tablico, dobavljen s tehničnimi navodili za montažo, 
obratovanje in vzdrževanje ter listo rezervnih delov. 
(Shema poz. 58)

I. 10 Varnostno izpušni ventil (VIV) za ZP, navojni, DN20, 
PN16

kos 1

za pretok 2% od Qmax linije ki znaša 85 Sm3/h in tlaku 
odpiranja 2.5 bar. Natančnost vklopa AG2,5. 
Temperaturno območje -20°C do +60°C. (Shema poz. 59)
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 11 Varnostno izpušni ventil (VIV) za ZP, navojni, DN20, 
PN16

kos 1

za pretok 2% od Qmax linije ki znaša 85 Sm3/h in tlaku 
odpiranja 33 mbar. Natančnost vklopa AG5. 
Temperaturno območje -20°C do +60°C. (Shema poz. 60)

I. 12 Rotacijski merilnik pretoka za ZP, DN80, PN16, G100, 
smer pretoka levo-desno

kos 1

skladen s standardom EN 12480 in Pravilnikom o merilnih 
instrumentih (MI-002). Omogočati mora kratkotrajni 20% 
višji pretok kot je Qmax, z nizkofrekvenčnim in 
visokofrekvenčnim dajalnikom impulzov, protiprirobnicama 
in s temperaturno tulko. (Shema poz. 61)

I. 13 Manometer v kompletu s tripotnim manometrskim 
ventilom in testnim priključkom

kos 1

Manometer:

- delitev skale po EN 837
- priključek radialno spodaj G1/2 B CrNi jeklo,
- ohišje NG160 inox,
- klasa 1,0.
Tripotni manometrski ventil:

- izvedba po DIN 16271-A, 
- material: 1.0460 po EN 10222, galvaniziran,
- PN 400,
- dimenzija 1/2",
- spodnji priključek zunanji NPT 1/2",
- zgornji priključek mufa G 1/2" (levi-desni),
- testni priključek (notranji) NPT 1/4".
Testni priključek:

- jeklena izvedba - galvaniziran,
- PN 400,
-spodnji priključek NPT 1/4",
-zgornji testni priključek M16x2,
- pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko 

merilno območje: 0 - 100 bar (Shema poz. 62) kpl 1 250,00

merilno območje: 0 - 6 bar (Shema poz. 63) kpl 2 250,00

merilno območje: 0 - 40 mbar (Shema poz. 64) kpl 2 250,00

I. 14 Termometer-bimetalni z merilnim območjem -20/60°C kos 2

klase 2 (ali 1 ), tipalo zadaj aksialno G1/2 na zaščitni 
cevi,material (medenina ali inox) L=100mm, premer 
NG100mm (material : Al ali inox) (Shema poz. 65)
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 15 Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN20, ANSI600 kos 4
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica. 
(Shema poz. 66)

I. 16 Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN20, PN16 kos 6
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica. 
(Shema poz. 66)

I. 17 Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN15, ANSI600 kos 5
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica. (Shema poz. 68)

I. 18 Krogelna pipa za ZP, DN6 z NPT 1/4 notranjim
navojem, ANSI600, skupaj s testnim priključkom 

kos 7

z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica.
Testni priključek:

- jeklena izvedba - galvaniziran,
- PN 400,
-spodnji priključek NPT 1/4",
-zgornji testni priključek M16x2,
- pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko  (Shema 
poz. 69)

SKUPAJ:

II. MATERIAL

II. 1 Prirobnica z grlom  iz materiala A 234 WPB 
Standard:ASME B16.5 ANSI300
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.
DN25 kos 14

DN50 kos 4

II. 2 Prirobnica z grlom  iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2633 PN16
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.

DN50 kos 4

DN80 kos 80

 List: PLIN_LINIJA_MRP TE-TOL

  List: PLIN_LINIJA_MRP TE-TOL
  Stran: 19



�

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 3 Brezšivna jeklena cev iz materiala L245MB
Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø33,7 x 4,0 m 20

Ø60,3 x 4,0 m 1

II. 4 Brezšivna jeklena cev iz materiala L235GA
Standard:SIST EN 10208-1

Ø26,9 x 3,2 m 50

Ø60,3 x 3,2 m 1

Ø88,9 x 3,6 m 10

II. 5 Koleno 90°°°° r=1,5 D (Bauart 3)  iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2605-2

DN25  Ø33,7 x 4,0 kos 8

II. 6 Koleno 90°°°° r=1,5 D (Bauart 3)  iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2605-1

DN20  Ø26,9 x 3,2 kos 11

DN80  Ø88,9 x 3,6 kos 8

II. 7 T-kos  iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2615-2

DN25  Ø33,7 x 4,0 kos 3

DN50  Ø60,3 x 4,0 kos 2

II. 8 T-kos  iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2615-1

DN20  Ø26,9 x 3,2 kos 3

DN80 Ø88,9 x 3,6 kos 3

II. 9 Reducirni kos  iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2616-2

DN50/25   Ø60,3 x 4,0 - Ø33,7 x 4,0 kos 2

II. 10 Reducirni kos  iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2616-1

DN80/50   Ø88,9 x 3,6 - Ø60,3 x 3,2 kos 2

II. 11 Koničen holandski spoj
Standard:EN 10242

3/4˝ kos 6

II. 12 Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem
Standard:ASME B 1.20.1

3/4˝ kos 12

II. 13 Izdelava cevi za impulzne vode vključno z 
instrumentacijskimi vodi po detajlu

kpl 2

Standard:DIN 2391

Tip: Cev DIN 2391-St-35 NBK 10x2.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 14 Nerjaveča cev premera 6 mm za tlačno povezavo 
plinomera in korektorja oz. pretvornika tlaka.
Standard:DIN 2391

Tip: Cev DIN 2391-St-35 NBK 6x1. m 3 30,00

II. 15 Izdelava nastavitvenega kosa pred VIV po detajlu. 
Dimenzije 60x60x60 mm, material RSt 37.2. Spodnji in 
zgornji priključek NPT 3/4", stranska priključka NPT 
1/4".

kos 1

II. 16 Izdelava kape izipha iz MRP po detajlu. kpl 3

II. 17 Izdelava podpore in nosilne konstrukcije iz 
konstrukcijskega jekla po detajlu.

kg 185

II. 18 Zaščita podpor, nosilnih konstrukcij, cevovoda, 
spojnega materiala, armatur.

m2 7

*Zaščita z 2x temeljni epoksi premaz in 2x pokrivni premaz 
podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur. 
Skupna debelina premaza 135 µm z alkidnimi premazi.
 *Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2x 
pokrivni alkaidni premaz.
* Ročno čiščenje vroče cinkanega in kromatiranega 
spojnega materiala in 1x temeljni premaz in 2x prekrivni 
premaz.

II. 19 Rentgenska kontrola zvarov MRP in plinovodov 100%. 
Število je ocenjeno.

kpl 86

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - S2.PLINSKI DEL KOTLOVNICE

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. ARMATURA

II. MATERIAL

SKUPAJ:
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5/3 POPIS DEL - STROJNI - MRP TE-TOL

S3. OGREVALNI DEL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. ARMATURA

I. 1 Kotel - kondezacijski, koaksialni dimniški sistem, 100
kW

kos 4

Nizkotemperaturni stenski kondenzacijski plinski kotel, za 
nemoteno delovanje neodvisno od zraka v kotlovnici, 
nazivne moči 100 kW. Posamezna enota opremljena z 
obtočno črpalko, plinsko pipo, ventilom za obtočno vodo s 
termometrom, manometrom, varnostnim ventilom, 
izpustom in nepovratnim ventilom.
Kotli opremljeni z avtomatiko in koaksialno dimno tuljavo 
za odvzem zunanjega zraka. Vse na tovarniški kaskadni 
enoti TR7 s pripadajočimi kolektorji- razdelilci za plin, 
odvod kondenzata in razvod ogrevane vode.
(Shema poz. 80)

I. 2 Krogelna pipa za vodo (ustreza za glikol), prirobnična, 
DN100, PN16

kos 9

z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D, temperaturno območje od -25°C  do +60°C, medij: 
voda-glikol, temperatura medija do +90°C. Mehanizem za 
odpiranje ročica. (Shema poz. 81)

I. 3 Krogelna pipa za vodo (ustreza za glikol), prirobnična, 
DN50, PN16

kos 3

ohišje GG-25, tesnilo EPDM, medij: voda-glikol, 
temperatura medija od -10°C do +130°C.
(Shema poz. 82)

I. 4 Varnostno zaporni ventil, medprirobnične izvedbe, 
DN100, ANSI600

kos 4

za vgradnjo na vstopni in izstopni priključek cirkulacije 
tople vode plinskega grelnika, možnost  vertikalne in 
horizontalne vgradnje, z vgrajenim varnosto izpustnim 
ventilom, aktivacija VIV 0.3 do 1.0 bar pred aktivacijo 
VZV, medij: voda-glikol temperaturno območje -20°C do 
+60°C. (Shema poz. 83)

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
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I. 5 Varnostno zaporni ventil, medprirobnične izvedbe, 
DN25, ANSI300

kos 2

za vgradnjo na vstopni in izstopni priključek cirkulacije 
tople vode plinskega grelnika, možnost  vertikalne in 
horizontalne vgradnje, z vgrajenim varnosto izpustnim 
ventilom, aktivacija VIV 2.5 do 3.5 bar pred aktivacijo 
VZV, medij: voda-glikol temperaturno območje -20°C do 
+60°C. (Shema poz. 84)

I. 6 Varnostno izpustni ventil, navojni, DN25, PN16 kos 1

odporen do temperature 140°C, vstopni notranji navoj 
G1", medij: voda-glikol. (Shema poz. 85)

I. 7 Ročni balansirni ventil, prirobnična izvedba, DN25, 
PN16

kos 1

ohišje GG-25, tesnilo EPDM, medij: voda-glikol, 
temperatura medija od -10°C do +130°C. 
(Shema poz. 86)

I. 8 Prelivni regulator diferenčnega tlaka AVDA, 
prirobnična izvedba, DN25, PN10

kos 1

Regulator z ventilom, tlačnim pogonom in vzmetjo za 
nastavitev dif. tlaka 0,1-1,2 bar; odpira ob naraščanju dif. 
tlaka; Vgradnja v bypass, prirobnica PN10, EN 1092-2; 
pretok regulatorja Kvs= 5,5 m3/h; medij: voda-glikol, 
temperatura medija od 2°C do +130°C. (Shema poz. 87)

I. 9 Ekspanzijska posoda kos 1
s koristnim volumnom 140 l, priključek z vrha s servisnim 
ventilom 1", polnilni tlak od 0,5 do 3 bar, temperaturno 
območje od -10°C do +120°C, medij: voda-glikol.
(Shema poz. 88)

I. 10 Manometer z merilnim območjem 0/4 bar kos 2
 s servisnim zapornim ventilom, priključek radialno spodaj 
R1/2", medenina.Ohišje Ø80,  medij: voda-glikol.
(Shema poz. 89)

I. 11 Termometer-bimetalni z merilnim območjem 0/120°C kos 2

klase 2 , tipalo zadaj aksialno G1/2 na zaščitni 
cevi,material (medenina), nazivna vlikost DN80 mm, 
ohišje plastika. (Shema poz. 90)
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I. 12 Nivojsko stikalo (Ustreza za glikol) kos 1
za mehansko kontrolo nivoja medija v sistemu skladno z 
DIN EN 12828, delovni tlak 10 bar, maksimalna delovna 
temperatura 120°C, AC 250 v, 10 A, zaščita IP 54 (EN 
60529),  medij: voda-glikol. (Shema poz. 91)

I. 13 Lovilec nesnage, prirobnične izvedbe, DN100, PN16 kos 1
 temperaturno območje od -10°C do +120°C, medij: voda-
glikol, ohišje GG-25, sito iz nerjavečega jekla A-304. 
(Shema poz. 92)

I. 14 Lovilec nesnage, prirobnične izvedbe, DN25, PN16 kos 1
 temperaturno območje od -10°C do +120°C, medij: voda-
glikol, ohišje GG-25, sito iz nerjavečega jekla A-304. 
(Shema poz. 93)

I. 15 Krogelna pipa z NPT navojem, DN25, PN10 kos 1
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, medij: voda-
glikol. Mehanizem za odpiranje ročica. (Shema poz. 94)

I. 16 Krogelna pipa z NPT navojem, 1/2", PN16 kos 2
za izvedbo odzračevanja plinskih grelnikov po detajlu, z 
nereduciranim presekom, navojna izvedba, block ohišje. 
Mehanizem za odpiranje ročica. (Shema poz. 95)

I. 17 Block srednjetlačna krogelna pipa z NPT navojem, 
1/2", PN100

kos 4

za izvedbo odzračevanja plinskih grelnikov ANSI300 po 
detajlu, z nereduciranim presekom, navojna izvedba, block 
ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.
(Shema poz. 96)

I. 18 Odzračevalni lonček - avtomatski kos 5
s servisnim zapornim ventilom, ohišje medenina,  
vertikalne vgradnje,  temperaturno območje od -10°C do 
+120°C, medij: voda-glikol. (Shema poz. 97)

I. 19 Neutralizator kondenza kos 1
Nevtralizacijska posoda NE 0.1; omogoča nevtralizacijo 
kondenzata do nazivne moči kotla 800 kW; nevtralizacijski 
reagent se uporablja granulat GIALIT-MG.
(Shema poz. 98)

SKUPAJ:
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II. MATERIAL

II. 1 Prirobnica z grlom  iz St 37.2 za razvod ogrevne vode.

Standard:DIN 2632 ANSI600
Skupaj z tesnilnim materialom iz Klingerita, skupaj z vijaki 
in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
DN 100 kos 4

II. 2 Prirobnica z grlom  iz St 37.2 za razvod ogrevne vode.

Standard:DIN 2632 ANSI300
Skupaj z tesnilnim materialom iz Klingerita, skupaj z vijaki 
in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.

DN 25 kos 2

II. 3 Prirobnica z grlom  iz St 37.2 za razvod ogrevne vode.

Standard:DIN 2632 PN16
Skupaj z tesnilnim materialom iz Klingerita, skupaj z vijaki 
in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
DN 25 kos 4

DN 50 kos 2

DN 100 kos 16

II. 4 Koleno 90°°°° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala St 37.0 za 
razvod ogrevne vode.

Standard:DIN 2605-1

DN25  Ø33,7 x 2,6 kos 6

DN50   Ø60,3 x 2,9 kos 1

DN100   Ø114,3 x 3,6 kos 23

II. 5 T-kos iz materiala  iz materiala A 234 WPB  za razvod 
ogrevne vode.

Standard:DIN 2615-1

DN100   Ø114,3 x 3,6 kos 6

II. 6 Reducirni T-kos  iz materiala A 234 WPB  za razvod 
ogrevne vode.

Standard:DIN 2615-1

DN100/50/100  Ø114,3 x 3,6 - Ø60,3 x 2,9 kos 2

II. 7 Reducirni kos  iz materiala A 234 WPB za razvod 
ogrevne vode.

Standard:DIN 2616-1

DN100/50   Ø114,3 x 3,6 - Ø60,3 x 2,9 kos 2

DN50/25   Ø60,3 x 2,9 - Ø33,7 x 2,6 kos 2

II. 8 Brezšivna jeklena cev  iz materiala A 234 WPB za 
razvod ogrevne vode.

Standard: DIN 2448

Ø33,7 x 2,6 m 3,3

Ø60.3 x 2,9 m 0,3

Ø114,3 x 3,6 m 30,0
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 9 Nabava in montaža Roxtec RS seal modula za izvedbo 
prehoda vodov ogrevanja in plina  skozi plinotesno 
steno z certifikatom za Požarno odpornost in Ex 
zaščito. Krožni okvir RS 175 woc z moduli za prehod 
dveh jeklenih cevi DN100 in krožni okvir RS 150 woc z 
moduli za prehod ene cevi DN80.

kpl 3

II. 10 Fleksibilna toplotna izolacija razvoda tople vode s 
cevno izolacijo , skupaj z lepilom ter obdelavo 
fazonskih kosov ter armatur Armacell AF Armaflex 
debeline 50 mm.

DN25 m 2,0

DN50 m 1,0

DN100 m 37,0

II. 11 Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema 
ogrevanja (odzračevanja, praznil. pipice, spojke, 
prehodni kosi, fitingiN)

kpl 1

II. 12 Tlačni preizkus omrežja ogrevanja, zagon sistema, 
regulacija naprav ter poučevanje vzdrževalcev

kpl 1

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - S3.OGREVALNI DEL

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. ARMATURA

II. MATERIAL

SKUPAJ:

 List: OGREVANJE_MRP TE-TOL

  List: OGREVANJE_MRP TE-TOL
  Stran: 26



�

5/3 POPIS DEL - STROJNI - MRP TE-TOL

S4. OSTALI STROŠKI
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Zagon objekta, ki obsega: kpl 1
*zaplinjevanje postaje,                                                  
*pregled armature in odzračevanje instalacije,                                      
*nastavitev regulacijske opreme,                                          
*kontrola delovanja meril

I. 2 Namestitev gasilnikov
Namestitev gasilnikov mora biti na vidnih in dostopnih mestih, 
v bližini izhodnih vrat iz prostora, tako da niso oddaljeni več kot 
20 m od najbolj oddaljene točke prostora. Pri namestitvi je 
potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Mesta namestitve 
morajo biti označena skladno s standardom SIST 1013.

Merilno reg. prostor: gas. na prah 27A, 144B (9EG) kos 2
Kotlovnica: gasilnik na prah 27A, 144B (9EG) kos 1

I. 3 Shema instalacije pod steklom v okvirju, pritrditi na steno 
merilnoreducirnega prostora.

kpl 1

I. 4 Izvleček požarnega reda v plasticifirani foliji pritrditi na 
steno merilnoreducirnega prostora.

kpl 1

I. 5 Izdelava projekta izvedenih del (PID) za vse vrste del.

V PID dokumentaciji mora biti vpisana vsa dejanska vgrajena 
oprema in vnesene vse spremembe. Za elektronsko različico 
se zahteva pdf format vsega papirnega izvoda in 3D model v 
dwf formatu ter vse risbe  iz papirnega izvoda v dwf formatu.

Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 6 Izdelava projekta obratovanja in vzdrževanja (POV) za vse 
vrste del.
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 7 Projektantski nadzor.
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 8 Manipulativni in transportni stroški ter zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

I. 9 Izkaz požarne varnosti stavbe. kpl 1

SKUPAJ:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z 
dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z 
maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z uporabo kovinskih tesnil. Armatura 
mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, 
razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s 
seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS 
družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje 
projektanta.
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POPIS DEL - STROJNI - SČP-R51 TE-TOL

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

5 - Načrt strojnih inštalacij in strojne 
opreme 5/23

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt:

Prenosni plinovod M5/R51 
Vodice - TE-TOL, MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311_523

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012

v 1.1
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5/23 POPIS DEL - STROJNI - SČP-R51 TE-TOL

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. SPREJEMNO ČISTILNA POSTAJA - TE-
TOL

S2. OSTALI STROŠKI

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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5/23 POPIS DEL - STROJNI - SČP-R51 TE-TOL

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 12m, v gozovih 14m, na področjih 
zožanega delovnega pasu 10m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (v 
območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim 
razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje stroške:

3 - vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

4 - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer 
ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

5 - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje 
in odstranitev gradbišča;

6 - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

7 - stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne 
operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

8 - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

9 - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na 
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

10 - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

11 - omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na Odcepu Šmarje pri 
Jelšah

12 - stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo 
plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

3 - eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

4 - odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

5 - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

6 - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

7 - delo v nagnjenem terenu

8 - v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

9 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.

 List: OPOMBE_523  Stran: 3



�

5/23 POPIS DEL - STROJNI - SČP-R51 TE-TOL

S1. SPREJEMNO ČISTILNA POSTAJA - TE-TOL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. ARMATURA

I. 1 Krogelna pipa za ZP, podzemna vgradnja, uvarna,  
vreteno 1500mm, DN250, ANSI600

kos 1

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
polno zavarjeno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim 
tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom z 
varnostnim ventilom, drenažno cevko in tesnilnim čepom. 
Mehanizem za odpiranje redukor  s kolesom. Dolžina 
vretena cca 1500mm z odzračevanjem. S pokazateljem 
položaja na podzemnem in nadzemnem delu. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. Drsno 
vležajena krogla.

I. 2 Krogelna pipa za ZP, podzemna vgradnja, uvarna,  
vreteno 1500mm, plinski aktuator, DN250, ANSI600

kos 1

Izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
polno zavarjeno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim 
tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom z 
varnostnim ventilom, drenažno cevko in tesnilnim čepom. 
Mehanizem za odpiranje:  pnevmatski - plinski pogon za 
polni delovni tlak plinovoda, dvostransko delujoči, s 
hidravličnim cilindrom in črpalko za ročno upravljanje 
zapiranja in odpiranja ter opremljen s statusi odprto/zaprto 
z  možnostjo daljinskega upravljanja (odpiranje/zapiranje). 
Dolžina vretena cca 1500 mm, merjeno od osi plinovoda, 
z odzračevanjem.  S pokazateljem položaja na 
podzemnem in nadzemnem delu.Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.

I. 3 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
reduktor-kolo, DN150, ANSI600

kos 1

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 4 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
reduktor-kolo, DN150, ANSI600

kos 1

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 5 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
reduktor-kolo, DN100, ANSI600

kos 2

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami. Dvostransko drsno vležajena 
krogla.

I. 6 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
reduktor-kolo, DN150, ANSI600

kos 2

Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 
6D,  prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno 
ohišje, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. 
Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami. 
Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 7 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja,  uvarna, 
ročica, DN80, ANSI600

kos 1

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi 
smolami. Dvostransko drsno vležajena krogla.

I. 8 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
ročica  DN80, ANSI600

kos 4

prirobnična izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim 
presekom, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami.Dvostransko drsno vležajena krogla.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 9 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, uvarna, 
ročica, DN50, ANSI600

kos 2

izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, 
uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, 
temperaturno območje od -25°C  do +60°C. Mehanizem za 
odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi 
smolami. 

I. 10 Krogelna pipa za ZP, nadzemna vgradnja, prirobnična, 
ročica, DN50, ANSI600

kos 2

 prirobnična izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim 
presekom, temperaturno območje od -25°C  do +60°C. 
Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z 
epoksidnimi smolami.

I. 11 Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN15, ANSI600 kos 2

z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano 
ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.

I. 12 Manometer v kompletu s tripotnim manometrskim 
ventilom in testnim priključkom,
merilno območje: 0 - 100 bar.

kpl 1

Manometer:

- delitev skale po EN 837
- priključek radialno spodaj G1/2 B CrNi jeklo,
- ohišje NG160 inox,
- klasa 1,0.
Tripotni manometrski ventil:

- izvedba po DIN 16271-A, 
- material: 1.0460 po EN 10222, galvaniziran,
- PN 400,
- dimenzija 1/2",
- spodnji priključek zunanji NPT 1/2",
- zgornji priključek mufa G 1/2" (levi-desni),
- testni priključek (notranji) NPT 1/4".
Testni priključek:

- jeklena izvedba - galvaniziran,
- PN 400,
-spodnji priključek NPT 1/4",
-zgornji testni priključek M16x2,
- pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko 
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 13 Čistilno sprejemno oddajna glava
DN300/250, A600

kos 1

Načrtovana, izdelana in preizkušena kot tlačna oprema, 
skladno z veljavno tlačno zakonodajo in skladno z eno 
izmed metod priznanih normativov: A.D.2000, TEMA, BS.
Projektna temp.: t = -25 do +60°C
Načrtovani tlak: DP = 73,9 bar
Načrtovani varnostni faktor: f0 = 0.5
Opremljena s hitrozapornimi vrati:
- kontrukcija mora biti prirejena za hitro odpiranje in 
menjavo,
- hitrozaporna vrata morajo imeti dvojno varovanje,
- ročno odpiranje,
- vizualna kontrola tlačne obremenitve,
- sposobnost preprečitve odpiranja ob kakršnikoli napaki,
- zaščita pred odpiranjem v primeru nadtlaka v tlačni 
posodi.
Opremljena z mehanskim PIG signalizatorjem.
Čistilna komora mora biti opremljena z dokumentacijo po 
EN 10204 3.1 in odobrena s strani pooblaščenega organa 
za opremo pod tlakom.
Zunanjost čistilne komore mora biti zaščitena z alkidnim 
sistemom RAL 9006.

I. 14 Monoblock izolacijska prirobnica, DN250, ANSI600 kos 1

dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 
Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 
po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj 
zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 
30671.

I. 15 Sidrna prirobnica DN 250, ANSI600, material A234WPB kos 1

SKUPAJ:

II. MATERIAL

II. 1 Prirobnica z grlom iz materiala A 234 WPB 
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.
DN50 kos 8

DN80 kos 4

DN100 kos 5

DN150 kos 2
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 2 Slepa prirobnica  iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz 
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter 
podložkami, vroče cinkani.
DN50 kos 4

DN80 kos 2

DN100 kos 1

II. 3 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L360MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PP 
korozijsko zaščito D po DIN 30678, z dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez
Standard:SIST EN 10208-2 

Ø273 x 8,0 m 19,4

II. 4 Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena 
predizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala 
L245MB, dobavljena s troslojno ekstrudirano PE 
korozijsko zaščito S-n po DIN 30670,  z  dodajnim  
materialom in dodatkom za razrez
Standard:SIST EN 10208-2 

Ø168,3 x 7,1 m 7

II. 5 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L360MB 
Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø273 x 8,0 m 2,6

II. 6 Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno 
varjena cev iz materiala L245MB 
Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø114,3 x 5,0 m 4

II. 7 Brezšivna jeklena cev iz materiala L245MB
Standard:SIST EN 10208-2/1998 

Ø21,3x4,0 m 0,3

Ø60,3x4,0 m 0,5

Ø88,9x4,5 m 3

II. 8 Lok, r = 10D, Bauart 20, iz materiala L360MB 
Standard:DIN 2605-2  ANSI600

DN250  Ø273 x 8,0 - reduciran na 30° kos 2

II. 9 Koleno 90°°°° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala A 234 WPB 

Standard:DIN 2605-2  ANSI600

DN15  Ø21,3 x 4,0 kos 1

DN80  Ø88,9 x 4,0 kos 3

DN100 Ø114,3 x 6,3 kos 2

DN150 Ø168,3 x 7,1 kos 3

DN250 Ø273 x 8,8 kos 1
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 10 T-kos iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.9

DN100  Ø114,3 x 6,3 kos 2

DN250  Ø273 x 8,8 kos 1

II. 11 T-kos z trojnimi vodili iz materiala  A 234 WPB 
Standard: ASME B16.9

DN250  Ø273 x 8,8 kos 1

II. 12 Reducirni T-kos iz materiala A 234 WPB 
Standard: ASME B16.9

DN250/100/250  Ø273 x 8,8 - Ø114,3 x 6,3 kos 3

II. 13 Reducirni kos iz materiala A 234 WPB 
Standard:DIN 2616-2

DN100/80   Ø114,3 x 4,0 - Ø88,9 x 5,6 kos 1

DN250/150   Ø273 x 8,8 - Ø168,3 x 7,1 kos 1

II. 14 Varilni nastavek - Weldolet, iz materiala 
A 234 WPB 
Standard: ASME B31.3

DN300/150 kos 1

DN300/80 kos 1

DN300/80 kos 2

II. 15 Varjenje cevovoda kpl 60
Priprava zvarnih žlebov v skladu s standardom SIST EN 
1708-1 in SIST 29692.                                            
Predgrevanje cevi v skaldu z zahtevami EN 288-2.      Za 
ročne postopke varjenja, morajo biti varilci certificirani v 
skladu s SIST EN 287-1, za mehanizirane postopke pa v 
skladu z SIST EN 1418.   Vodenje varilne knjige, katera 
mora vsebovati podatke o serijski številki cevi, dolžini in 
dimenziji cevi, številki zvara, varilcu, datumu varjenja in 
rezultati preizkusov.

II. 16 Dobava in montaža cevnih objemk za plinovodno cev
Dobava in montaža cevnih objemk (npr. kot tip Clamp 
base type 49, proizvajalca Lisega) vključno z vijačnim 
materialom ter izdelavo podložne pločevine. Grafična 
priloga list 5.
DN 250 kos 2 130,00 260,00

II. 17 Izdelava in montaža cevnih objemk za komoro OČP kos 2
Izdelava in montaža cevnih objemk za podporo komore 
SOČP, vključno z podložno pločevino ter nosilci in vsem 
potrebnim vijačnim materialom. Protikorozijska zaščita 
izvedena s termičnim postopkom vročega pocinkovanja. 
Grafična priloga list 5.

II. 18 Neporušna kontrola zvarov kpl 60
Standard: SIST EN 1435
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo je potrebno 
izvesti v obsegu 100%.                                
Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, je potrebno 
zvare kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo.

 List: SČP-R51 TE-TOL

  List: SČP-R51 TE-TOL
  Stran: 9



�

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 19 Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za 
vkopani del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz 
PEHD .

kpl 36

*ročno čiščenje in razmastitev cevi,  
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,  
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,  
*obdelava robnih pasov (širina 100mm), 
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala z 
čistilnim sredstvom,

*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa 
(po navodilih proizvajalca), 
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, 

*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na 
segreto površino, 
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80, 
*segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico,

*segrevanje kompletne izolirane površine, 
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z 
valjčkom, 
*vizuelna kontrola spoja.

II. 20 Priprava površine za zaščito kolen in ostalih fitingov v 
podzemni vgradnji mora biti izvedena kot v primeru 
uporabe zaščitnih manšet iz prejšnje točke. Zaščita 
mora biti izvedena s trakovi enake kakovosti kot so 
manšete.

m2 2

II. 21 Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom 
(ali ekvivalentno Permatexu) v dolžini 40cm nad in 
pod zemljino.

kos 4

II. 22 Antikorozijska zaščita podpor, nosilnih konstrukcij, 
cevovoda, spojnega materiala in armatur nadzemnega 
dela plinovoda.

m2 2

*Zaščita z 2x temeljni epoksi premaz in 2x pokrivni premaz 
podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur. 
Skupna debelina premaza 135 µm z alkidnimi premazi.

 *Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2x 
pokrivni alkaidni premaz.
* Ročno čiščenje vroče cinkanega in kromatiranega 
spojnega materiala in 1x temeljni premaz in 2x prekrivni 
premaz.

II. 23 Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in 
tesnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter 
sušenje cevi po preskusu.

kpl 1

II. 24 Trdnostni in tesnostni preizkus po načinu iz TP. kpl 1

II. 25 Pripravljalna in zaključna dela kpl 1

 List: SČP-R51 TE-TOL
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 26 Opozorilni napisi kos 4

Opozorilni napisi na vratih in vseh štirih straneh ograje 
objekta v skladu s pravilniki Ex. Opozorilni napis mora 
obsegat napise: "PREPOVEDAN VSTOP 
NEZAPOSLENIM", "PREPOVEDANO KAJENJE", 
"PREPOVEDANA UPORABA ODPRTEGA OGNJA". 
Izvesti po detajlu projekta PZI.

II. 27 Označevalna ploščica za označevanje delov 
podzemnega plinovoda - sidrna prirobnica, izolacijska 
prirobnica (ANDO tablica) pritrjena na mrežo ograje.

kos 2

II. 28 Napisna ploščica iz aluminija ali pertinaksa velikosti 
12x6, je belo-črna. 

kos 21

Velikost črk mora biti 25 mm. Pritrjena je na armaturo z 
jekleno nerjavečo žico. Ploščica mora biti plombirana.

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - S1.SPREJEMNO ČISTILNA POSTAJA - TE-TOL

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. ARMATURA

II. MATERIAL

SKUPAJ:

 List: SČP-R51 TE-TOL
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5/23 POPIS DEL - STROJNI - SČP-R51 TE-TOL

S2. OSTALI STROŠKI
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Zagon objekta, ki obsega: kpl 1
*zaplinjevanje postaje,                                                  
*pregled armature in odzračevanje instalacije,                                      
*nastavitev regulacijske opreme,                                          
*kontrola delovanja meril

I. 2 Izdelava projekta izvedenih del (PID) za vse vrste del.

V PID dokumentaciji mora biti vpisana vsa dejanska 
vgrajena oprema in vnesene vse spremembe. Za 
elektronsko različico se zahteva pdf format vsega 
papirnega izvoda in 3D model v dwf formatu ter vse risbe  
iz papirnega izvoda v dwf formatu.

Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Izdelava projekta obratovanja in vzdrževanja (POV) za 
vse vrste del.
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 4 Projektantski nadzor.
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 5 Manipulativni in transportni stroški ter zavarovanje 
gradbišča.

kpl 1

SKUPAJ:

Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim 
materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj 
kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z 
uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu 
izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za 
vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti 
materiala po SIST EN 10204 3.1.  Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih 
spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
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REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

G3 

SČP-R51 na območju MRP TE-TOL 
10311_423 
(elektro del) 

 

MRP TE-TOL - el. del, telemetrija, ozemljitve 
10311_433 
(elektro del) 

 

MRP TE-TOL – katodna zaščita 
10311_434 
(elektro del) 

 

 

G3 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - Elektro - SČP-R51 (TE-TOL)

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

4- Načrtelektričnih inštalacij in električne 
opreme 4/23

Investitor: PLINOVODI d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: SČP-R51(na območju MRP TE-TOL)

Številka načrta: 10311-423

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, marec 2012

v1.1

 List: Osnova

  List: Osnova

  Stran: 1
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4/23 POPIS DEL - Elektro - SČP-R51 (TE-TOL)

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. TELEREADING - ELEKTROMONTAŽNI DEL

S2. OSTALI STROŠKI #SKLIC!

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: Rekapitulacija

  List: Rekapitulacija

  Stran: 2
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4/23 POPIS DEL - Elektro - SČP-R51 (TE-TOL)

UVOD V PREDRAČUN

1 Vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 

cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

2 Stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega materiala skladno z zakonodajo na področju 

ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.).

3 Vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 

Varnostnega načrta.

4 Stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji ter z dobro 

gradbeno prakso.

 List: Opombe
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4/23 POPIS DEL - Elektro - SČP-R51 (TE-TOL)

S1. TELEREADING - ELEKTROMONTAŽNI DEL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL

I. 1 Dobava in montaža 1/1 cole aluminijaste cevi za 
zunanjo zaščito kabla pri LBC ventilu.

m 2

I. 2 Nabava stigmaflex cevi Φ50 mm kos 1

I. 3 Izkop jarka za položitev cevi. m 10

I. 4 Nabava, montaža in priklop kabla LINCY 4 x 0,75 mm2. m 10

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:

 List: Telereading - RMRP Vo
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4/23 POPIS DEL - Elektro - SČP-R51 (TE-TOL)

S2. OSTALI STROŠKI

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon kpl 1

I. 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ: 0

 List: Ostali stroški

  List: Ostali stroški
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POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

4- Načrtelektričnih inštalacij in električne 
opreme 433

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311-433

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012

v1.1

 List: Osnova

  List: Osnova

  Stran: 1
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433 POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S2. ELEKTRO - ELEKTROMONTAŽNI DEL

S4. TELEMETRIJA - ELEKTROMONTAŽNI 
DEL

0,00

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: Rekapitulacija

  List: Rekapitulacija

  Stran: 2
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433 POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL

UVOD V PREDRAČUN

1 Vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 

cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

2 Stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega materiala skladno z zakonodajo na področju 

ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.).

3 Vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 

Varnostnega načrta.

4 Stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji ter z dobro 

gradbeno prakso.
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433 POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL

S1. ELEKTRO - ELEKTROMONTAŽNI DEL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL

I. 1 Dobava, izdelava in montaža elektro omare za ST.B. KO, 
je nadometna razdelilna omarica iz inox pločevine, 
zaščite IP 55, dim. 600 x 970 x 250 mm,enakih 
karakteristik in kvalitete kot npr. GW 46 054(Gewiss), s 
ključavnico  vzdrževalca (PLINOVODI, d.o.o.).

kos 1

2 Dobava, izdelava in montaža elektro omare za krmilje 
proti rosenju, je nadometna razdelilna omarica iz inox 
pločevine, zaščite IP 55, dim. 400 x 400 x 210 
mm,enakih karakteristik in kvalitete kot npr. 
WSM4040210(Schrack), s ključavnico  vzdrževalca 
(PLINOVODI, d.o.o.).

kos 1

3 Dobava in montaža stabiliziranega napajalnika LOGO 
POWER 24V, vhodna napetost 100-240V AC in izhodno 
24V DC / 1,3A. Ustreza ali enakovreden 6EP1331-1SH02 

kos 1

I. 4 Dobava in montaža krmilnika LOGO 12/24RC, logic 
modul displej, PU/I/O: 12/24V DC/Relay, 8DI(4AI)/4DO; 
MEM 200 bloks, razširljiv z dodatnimi zunanjimi moduli. 
Ustreza ali enakovreden 6ED1052-1MD00-0BA6

kos 1

Dobava in montaža razširitvenega analognega modula 
LOGO AM2, z 2 vhodnima kanaloma z 0 do 10V ali 0 do 
20 mA, napajalno napetostjo 12/24 V DC. Ustreza ali 
enakovreden 6ED1055-1MA00-0BA0

kos 1

Izdelava programa za krmlnik LOGO za krmiljenje 
sistema proti rosenju.

kos 1

Dobava in montaža razširitvenega analognega modula 
LOGO AM2 AQ, z 2 izhodnima kanaloma z 0 do 10V ali 
0/4 do 20 mA, napajalno napetostjo 12/24 V DC. Ustreza 
ali enakovreden 6ED1055-1MM00-0BA1

kos 1

Kombinirano zunanje tipalo za merjenje vlage in 
temperature. Ustreza ali enakovredno GHTU 1R MPAV 
10.

kos 1

I. 5 FID stikala 25/0,03 z napravo za večkratni ponovni 
vklop, ustreza ali enakovredno Schrack BD004103, 
BD900900, komplet.

kos 1

I. 6 Prenapetostni zaščitni odvodnik razreda C, kot npr. 
PROTEC C (Iskra zaščite)

kos 2
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 7 Glavno stikalo za montažo na montažno ploščo, 
kompaktne izvedbe z indikacijo položaja kontaktov, za 
preklop med različnima viroma napajanja     (mreža-0-
AGREGAT), In= 25A

kos 1

I. 8 Stikalo na diferenčni tok, enakih karakteristik in 
kvalitete kot npr. Moeller tip Z-FW-LP/MO.

kos 1

I. 9 Instalacijski odklopnik, 230/400V, Icu > 10 kA, 
enopolni, karakteristike C 4 A, ustreza ali 
enakovredno npr. ETIMAT (Eti)

kos 2

I. 10 Instalacijski odklopnik, 230/400V, Icu > 10 kA, 
enopolni, karakteristike C 6 A, ustreza ali 
enakovredno npr. ETIMAT (Eti)

kos 4

I. 11 Instalacijski odklopnik, 230/400V, Icu > 10 kA, enopolni, 
karakteristike C 10 A, kot npr. ETIMAT (Eti)

kos 9

I. 12 Instalacijski odklopnik, 230/400V, Icu > 10 kA, enopolni, 
karakteristike C 16 A, kot npr. ETIMAT (Eti)

kos 3

I. 13 Krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 16A, kontaktni 
sklop 1x (1-0)

kos 1

I. 14 Krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 16A, kontaktni 
sklop 1x (1-0-2)

kos 1

I. 15 Svetilka za vgradnjo v omaro s stikalom in vtičnico kos 1

I. 16 Močnostni kontaktor LA3, velikosti 10A(AC3)-4kV, tip 
K3-10A00-40, SCHRACK

kos 2

I. 17 Motorsko zaščitno stikalo, 1,6-2,5A, ustreza ali 
enakovredno PKZM0-2,5

kos 2

I. 18 Povezovalni adapter za direktni zagon od 7-12A ustreza 
ali enakovredno PKZM0-XDM12

kos 4

I. 19  Pomožni kontakti za PKZM0, stranski, ustreza ali 
enakovredno NHI11-PKZ0

kos 4

I. 20 Pomožni kontakti, relativni, ustreza ali enakovredno 
AGM2-10-PKZ0

kos 2

I. 21 Napetostni nadzorni rele z nastavljivim napetostnim 
območjem, 3-fazni, enakih karakteristik in kvalitete kot 
npr. SCHRACK tip UR3U301.

kos 1

I. 22 Krmilna naprava  HTR 03.3 s sondo za vklop 
razsvetljave glede na osvetljenost okolice, z zunanjim 
senzorjem(fotoupor HEIMANN)

kos 1

I. 23 Trifazna 63A utičnica, za potrebe priklop agregata. kos 1
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 24 Drobni montažni, vezni in prtrdilni material, vrstne 
sponke, N zbiralka, PE zbiralka, uvodnice, obročkanje 
kablov, POK kanali, pertinaks, napisne ploščice, 
oznake, enopolna vezalna shema in podobno ...                                            

kpl 1

I. 25 Nabava in montaža svetilk v zaščiti II 3G Ex nA II T4, 
ustreza ali enakovredno svetilki tip SITECO 
5LS22872CF5 FR ali EXELUX 6000

kos 9

I. 26 Nabava in montaža fluorescentnih žarnic  OSRAM 
L36W/840.

kos 18

I. 27 Nabava in montaža svetilk v kotlovnici, ustreza ali 
enakovredna svetilki tipa SITECO 5LS22872E FR 100

kos 2

I. 28 Nabava in montaža fluorescentnih žarnic  OSRAM T26 
58W/840.

kos 4

I. 29 Nabava in montaža svetilk v prostoru telemetrije, 
ustreza ali enakovredna svetilki tipa SITECO 5LS22872E 
FR 100

kos 1

I. 30 Nabava in montaža fluorescentnih žarnic  OSRAM T26 
58W/840.

kos 2

I. 31 Zunanja svetilka v zaščiti Ex d IIA T6, ustreza ali 
enakovredno viseči svetilki tip 0270.05/1 stopnja zaščite 
IP65 (Bartec Varnost)

kos 7

I. 32 Nabava in montaža varčnih žarnic 8W 400 lm, ustreza ali 
enakovredna varčni žarnici Osram dulux EL 
8W/827.(Svetilnost primerljiva z zarnico na nitko 40W)

kos 7

I. 33 Nabava kabel PPY položen na kabelske police, kabelske 
utore in kabelsko kanalizacijo

4 x 2,5 mm2 m 20

4 x 1,5 mm2 m 20

3x1,5 mm2 m 100

2x1,5 mm2 m 20

4 x 6 mm2 m 25

I. 34 Razvodnica n/o v zaščiti Ex d IIA T1 kos 4

I. 35 Stikalo n/o v zaščiti Ex d IIA T1 kos 2

I. 36 Dobava in montaža stikal n/o . kos 3

I. 37 Dobava in montaža razvodnic  . kos 8

I. 38 Dobava in montaža enofaznih utičnic . kos 6

I. 39 Izvedba izenačitve potenciala z žico P/F preseka 16mm2 kpl 1

I. 40 Izvedba izenačitve potenciala z žico P/F preseka 6mm2 kpl 1
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 41 Dobava, prevoz, montaža, priklop na omrežje, zagon in 
spuščanje v pogon, elektromontažna dela, vsa potrebna 
dokumentacija, certifikati.

kpl 1

I. 42 Dobava in montaža Roxtec RM modula za izvedbo 
prehoda električnih kablov skozi plinotesno steno z 
certifikatom za požarno odpornost in Ex zaščito. Okvir 
R 150 AISI 316 (90 x 90).

kos 2

I. 43 Dobava in montaža modulov Roxtec RM30 za prehod 
električnih kablov.

kos 18

I. 44 Dobava maziva 25ml. (ALT0000001000) kos 1

I. 45 Dobava gela 30 ml za sestavo modulov. kos 1

I. 46 Dobava in montaža samoogrevalnih kablov, ustreza ali 
enakovredno tip GL 2,5, dolžine 2,5 m, 15W/m, moči 
38W.

kos 2

I. 47 Dobava in montaža temperaturnega regulatorja ITR s 
tipalom 4m, za montažo na tipsko letev, 230V, 10A.

kos 2

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:
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433 POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL

S2. TELEMETRIJA - ELEKTROMONTAŽNI DEL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL

I. 1 Dobava, montaža in povezava El. Omare za  stikalni 
blok ST.B. +Q, ki je prosto stoječa kovinska omara iz 
nerjaveče pločevine, z  enojnimi steklenimi prozornimi 
vrati in izvlečnim delom na katerega se montira 
elektronski korektor M2000, dimenzij 800x600x2000 
mm, ustreza ali enakovredna Schrack 22 HE 
prostostoječa omara RAL 7035 : DS226080-A.

kos 1

I. 2 Dobava in montaža  instalacijski odklopnik, 230/400V, 
Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C 4 A, ustreza ali 
enakovredno npr. ETIMAT (Eti)

kos 2

I. 3 Dobava in montaža svetilke s servisno utičnico v ST.B. 
+Q, ustreza ali enakovredna Schrack KL 025 
(230V/50Hz/11W)

kos 1

I. 4 Dobava in montaža servisne utičnice za na 35 mm letev. kos 1

I. 5 Montaža naprave za prenos podatkov RTU (dobavi 
PLINOVODI, d.o.o./TTI), ustreza ali enakovredno npr. 
Willowgen, z montažo in ožičenjem.

kos 1

I. 6 Dobava in montaža uvodnic tip PG 11. kos 10

I. 7 Dobava in montaža sponk, zbiralke N, zbiralke PE, 
drobnega in potrošnega materiala.

kpl 1

I. 8 Dobava in montaža vrsnih sponk z varovalko, ustreza 
ali anakovredna Weldmuller.

kos 14

I. 9 Dobava, montaža in priključitev korektorja enakih 
karakteristik in kvalitete kot naprimer Elster instrument 
MODEL 2000 z tlačnim in temperaturnim pretvornikom 
kot npr. Rose-mount Model 3051, ki se ga montira na 
ozemljenem stebričku ob merilnem mestu in 
Rosemount model 3144P.

kos 1

I. 10 Dobava, montaža in priključitev galvanske ločitve 0(4) - 
20 mA/0(4) - 20 mA, ustreza ali enakovredno MRC-ll-00-
DC, PHOENIX..

kos 2

I. 11 Dobava, montaža in priključitev spominske enote, 
enake karakteristike in kvalitete kot npr. Tritschler 
K879/TTG.

kos 1
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 12 Dobava, montaža in priključitev pretvornika veličin 
stanja, Ex-zaščite II 2 G (Eex ib) II C - Korektor enakih 
karakteristik in kvalitete kot naprimer K951/VC3, s 
pripadajočimi priključnimi kabli (komplet s konektorji), 
ustreznim nosilcem korektorja ter ustrezno priključno 
razvodnico.

kos 1

I. 13 Dobava, montaža in priključitev serijskega vmesnika Ex-
zaščite II 2 G (Eex ib) IIC, enake karakteristike in 
kvalitete kot npr. Tritschler K920/EES., napajanje 
vmesnika je 24V DC.

kos 2

I. 14 Dobava, montaža merilnega pretvornika temperature, 
izhod 4 do 20 mA, digitalni HART protokol, napajalna 
napetost od 12 do 24 VDC, temperatura omejitve 
procesa od -10 do +100 C, certifikat Exi lastna varnost 
ATEX. Ustreza Rosemounth Model 644.

kos 3

I. 15 Dobava, montaža merilnega pretvornika tlaka, izhod 4 
do 20 mA, digitalni HART protokol, napajalna napetost 
od 10,5 do 55 VDC, s celico G4 to je do cca 200 bar, 
cerifikat Exi lastna varnost ATEX. Ustreza Rosemounth 
Model 2088.

kos 3

I. 16 Dobava in montaža merilnega pretvornika diferenčnega 
tlaka, ustreza ali enakovredno Rosemount 
3051CD(EMERSON).

kos 1

I. 17 Izvesti zaščito merilnega pretvornika diferenčnega tlaka 
z iskriščem LEUTRON TC 100A..

kpl 1

I. 18 Izkop  in zasutje jarka  od  filterseparatorja do zgradbe. m 8

I. 19 Dobava in položitev stigmaflex cevi fi 50 mm od 
filterseparatorja do zgradbe.

m 70

I. 20 Dobava in montaža 1/2 cole aluminijaste cevi za 
zunanjo zaščito kabla pri filterseparatorju.

m 2

I. 21 Dobava, montaža in priklop preklopnega izolatorja, 24 
VDC, Ex 1G Eex ia ll A 5, ustreza ali enakovreden npr. 
9160/23-11-11 STAHL.

kos 4

I. 22 Dobava, montaža in priklop preklopnega izolatorja, 24 
VDC, Ex 1G Eex ia ll A 5, ustreza ali enakovreden npr. 
9170/20-10-11 STAHL.

kos 3

I. 23 Dobava, montaža in priklop izolacijskega preklopnega 
ojačevalnika (Eex ia) IIC, ustreza ali enakovredno npr. 
TURCK MK15-12Ex0-PN/24V

kos 1

I. 24 Dobava, montaža in priklop izolacijskega preklopnega 
ojačevalnika (Eex ia) IIC, ustreza ali enakovredno npr. 
TURCK IM33-11Ex-Hi/24V

kos 1
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 25 Dobava, montaža in priključitev galvanske ločitve 0(4) - 
20 mA/0(4) - 20 mA, ustreza ali enakovredno MRC-ll-00-
DC, PHOENIX..

kos 1

I. 26 Dobava in montaža induktivnega stikala za signalizacijo 
stanja ventila, ustreza ali enakovrednega - z oznako 
NCN4-12GM35-N0-V1, NAMUR - odpiralni (NC), 
zaznavna razdalja 4 mm, protieksplozijska zaščita II 1G 
EEx ia IIC T6. (PEPPERL+FUCHS)

kos 2

I. 27 Kabelske vtičnice za konektorje velikosti M12 za 
NAMUR senzorje, ustreza ali enakovredne V1-W-N-2M-
PUR. Dolžine 2m. (PEPPERL+FUCHS)

kos 2

I. 28 Dobava in montaža kabla EBCY 2x0,75mm2 položenega 
nadometno na police ter v stigmaflex cevi. Vodniki v 
kablu so črne barve in označeni z belimi številkami.

m 150

I. 29 Dobava in montaža kabla EBCY 4x0,75mm2 položenega 
nadometno na police. Vodniki v kablu so črne barve in 
označeni z belimi številkami.

m 50

I. 30 Dobava in montaža kabla EBCY 18x0,75 mm2 modre 
barve, položenega nadometno.Vodniki v kablu so črne 
barve in označeni z belimi številkami.

m 40

I. 31 Dobava in montaža UTP kabla, povezava med ST.B +Q 
ter RTU-jem. 

m 16

I. 32 Dobava in montaža konektorjev za  UTP kable. kos 4

I. 33 Dobava in montaža 9-pinskega konektorja D9, z ohišjem kos 1

I. 34 Dobava in montaža kabla LiYCY 16x0,5mm2 za 
povezavo med ST.B. +Q in RTU(digitalni vhodi in 
analogni vhodi).

m 20

I. 35 Dobava in montaža razdelilne omarice ,ustreza ali 
enakovredno npr.Bartec, z vrstnimi sponkami SAK2.5 (4 
kom modre barve).                                                       
Izdelati na vsaki dozi po štirii luknje z navoji M16 x 1,5 
mm.                                                                                     
Dobaviti in montaža ustreznega števila uvodnic, modre 
barve, ustreza ali enakovredno npr. Bartec zaščita II 2G 
Ex II, M16 x 1,5 (03-6062-0126)

kpl 4
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 36 Dobava in montaža razdelilne omarice ,ustreza ali 
enakovredno npr.GB260 Bartec, z vrstnimi sponkami 
SAK2.5 (36 kom modre barve).                                    
Dobava in montža uvodnic, ustreza ali enakovredno 
npr. Bartec zaščita II 2G Ex II, M16 x 1,5 (03-6062-0126) 
Dobava in montaža uvodnic, ustreza ali enakovredno 
npr. Bartec zaščita II 2G Ex II, M32 x 1,5 mm (03-6062-
0129).                                                                                      
Dobava in montaža čepa, ustreza ali enakovredno npr. 
Bartec zaščita II 2G Ex II, M32 x 1,5 (03-5210-0091). 
Dobava in montaža čepa, ustreza ali enakovredno npr. 
Bartec zaščita II 2G Ex II, M16 x 1,5 mm (03-5210-0091).

kpl 1

I. 37 Drobni montažni, vezni in prtrdilni material, vrstne 
sponke, N zbiralka, PE zbiralka, uvodnice, obročkanje 
kablov, POK kanali napisne ploščice, oznake in 
podobno ...                                            

kpl 1

I. 38 Dobaviti in montaža čepa, ustreza ali enakovredno npr. 
Bartec  zaščite ll 2G Ex ll, M16 x 1,5 (03-5210-0091). 

kos 3

I. 39 Dobava in montaža kabelskih polic PK50 komplet s 
pokrovom, spojnim, nosilnim in vijačnim materialom,  v 
modri barvi. (element dolžine 2m)

kos 12

I. 40 Dobava zeleznih profilov za izdelavo nosilne in 
pritrdilne konstukcije za kabelske police PK50.(Profil 
dolžine 3m.)

kos 10

I. 41 Dobava potrebnih objemk za pritrditev nosilne 
konstrukcije in ostali dodatni drobni material (vijaki, 
matice, podloškeM)

kos 20

I. 42 Dobava in montaža kabelskih polic PK100 pocinkane, 
komplet s pokrovom, spojnim, nosilnim in vijačnim 
materialom. (element dolžine 2m)

kos 25

I. 43 Potrebno je izvesti naslednje izhodne signale, za prenos 
podatkov.
Q1 - Pretok TE-TOL kos 1

Q2 - Pretok kotlovnica kos 1

P1 - Vstopni tlak kos 1

P2 - Tlak prva stopnja kos 1

P3 - Izstopni tlak  kos 1

T1 - Vstopna temperatura kos 1

T3 - Izstopna temperatura kos 1

BAT NAP - Baterija kos 1

ZV1 - Varnostni zap. Ventil 1 in 1.1 kos 1

ZV2 - Varnostni zap. Ventil 2 in 2.1 kos 1

MV1 - Ročni ventil  kos 1

VIV1 - Varnostni izpusni. Ventil 1 kos 1

LBC - LBC ventil kos 1

Pd1 - Filter separator kos 1

OMR - Prisotnost omrežja kos 1

USM - Delovanje usmernika kos 1

Alarm OK - Status požarne centrale kos 1
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

Alarm ON - Status alarma kos 1

Vrata 1 - Status vrat kos 1

Vrata 2 - Status vrat kos 1

V1 - Količine TETOL kos 1

I. 44 Za vse vgrajene naprave v Ex izvedbi je potrebno 
pridobiti certifikate.

kpl 1

I. 45 Za domačo opremo je potrebno pridobiti ustrezne 
zakonsko predpisane certifikate in merilne protokole

kpl 1

I. 46 Transportni stroški, zavarovanje, itd. kpl 1

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:
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433 POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL

S3. STRELOVOD - ELEKTROMONTAŽNI DEL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL

I. 1 Nabava in montaža nosilnega droga z vodnikom sive 
barve ter lovilno palico. HVI vodnik; tipa A.

kos 2

I. 2 Nabava in montaža nosilca droga - teleskopski kos 6

I. 3 Nabava in montaža izoliranih merilnih spojev. kos 2

I. 4 Nabava in montaža nosilcev HVI vodnika 20/23 mm. kos 10

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:
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433 POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL

S4. OSTALI STROŠKI

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon kpl 1

I. 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ: 0
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POPIS DEL - ELEKTRO - MRP TE-TOL

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

4/34- Načrt električnih inštalacij in električne 
opreme št. 10311_434

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt:  MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311_434

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1

 List: OSNOVA_MRP TE-TOL
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4/34 POPIS DEL - ELEKTRO - MRP TE-TOL

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. KATODNA ZAŠČITA

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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4/34 POPIS DEL - ELEKTRO - MRP TE-TOL

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu širine 12 m, v gozovih 14 m, na 
področjih zožanega delovnega pasu 10m ali manj. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih 
vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi 
dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
stroške:

3 - vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);

4 - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku;

5 - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča;

6 - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;

7 - stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

8 - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

9 - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

10 - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

11 - omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja na Odcepu Šmarje 
pri Jelšah

12 - stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 
izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:

3 - eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem

4 - odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

5 - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

6 - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del

7 - delo v nagnjenem terenu

8 - v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, 
prekop potokov itd.

9 Hoja po ceveh plinovoda med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb izolacije.
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4/34 POPIS DEL - ELEKTRO - MRP TE-TOL

S1. KATODNA ZAŠČITA
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. KZ

I. 1 Dobava in montaža prostostoječe omarice INOX dim. 
1000x600x320 mm, komplet s temeljem in zasutjem v 
zaščiti IP67 (MRP TETOL) komplet s kabli, 
priključitvijo, sponkami, opozorilnim PVC trakom z 
vgrajeno naslednjo opremo:
• PlPro40A LEUTRON - 1 kos
• ER coupon Metricorr 500 µm - 1 kos
• ER coupon Metricorr 100 µm - 1 kos
• trajna merilna sonda STHELT - 1 kos

kpl 1

I. 2 Dobava in montaža iskrišča na izolacijski prirobnici 
MRP TETOL v Ex izvedbi 2, II, G, T1,  kot npr. TC100A

kos 2

I. 3 Dobava in montaža merilnega senzorja za nadzor 
katodne zaščite MiniTrans, komplet z napajalnikom, 
baterijo, anteno in MiniControl modulom, ter 
priklopom, oprema se vgradi v INOX omarico (MRP TE-
TOL)

kos 1

I. 4 Dobava in montaža napajalne postaje katodne zaščite 
z jakotočnimi in šibkotočnimi zaščitami v 
prostostoječo omaro za zunanjo montažo izdelano iz 
INOX pločevine v zaščiti IP 55 komplet z omaro in 
temeljem ter naslednjimi izhodnimi parametri 
(naprava mora ustrezati karakteristikam v tekstovnem 
delu):
Napetostno območje 0-50V,
Tokovno območje 0-10A,
Moč 250W

kos 1

I. 5 Izvedba globinskega anodnega ležišča, globine 25 m, 
sestavljenega iz 6 kosov Fe/Si anod in polnilom iz 
koksa, komplet s kabli zaključenimi v merilnem 
stebričku:
• Fe/Si anoda 18 kg, 6 kos
• koks granulacije 0,5-10 mm, 400 kg
• kabel NYY 1x16 mm2, 150 m
• betonski stebriček z 50" INOX omarico komplet z 
sponkami
• cev stigmaflex Ø110, 10 m

kpl 1

 List: KZ_MRP_TE-TOL

  List: KZ_MRP_TE-TOL
  Stran: 4
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. 6 Dobava in polaganje kabla (izkop je zajet v gradbenem 
delu projekta), komplet z opozorilnim trakom.

• kabel NYY 1x16 mm2 m 500

• kabel NYY 1x50 mm2 m 220

• kabel NYY 4x2,5 mm2 m 150

• kabel NYY 3x2,5 mm2 m 150

• kabel NYY 1x6 mm2 m 10

• H07V-K 1x16 mm2 m 20

I. 7 Dobava in polaganje PVC cevi Ø63 (izkop je zajet v 
gradbenem delu projekta)

m 300

I. 8 Izdelava elektro priključka za napajalno postajo 
katodne zaščite

kpl 1

I. 9 Dobava in montaža betonskega jaška Ø80 z lahkim 
litoželeznim pokrovom (izkop je zajet v gradbenem 
delu projekta)

kos 3

I. 10 Meritve specifične upornosti zemljine in določitve Ph 
vrednosti na lokaciji anodnega ležišča ter na lokacijah 
merilnih mest.
Meritve se izvedejo za zemljino na globini plinovoda.

kos 2

I. 11 Zagon sistema, nastavitve parametrov in meritve 
katodne zaščite, komplet z merilnim poročilom.

kpl 1

I. 12 Dokazila za opremo, transportni stroški, zavarovanje, 
drobni material.

kpl 1

I. 13 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 14 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

DELNA REKAPITULACIJA - S1.KATODNA ZAŠČITA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. KZ

SKUPAJ:

 List: KZ_MRP_TE-TOL

  List: KZ_MRP_TE-TOL
  Stran: 5



 

REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

G4 

MRP TE-TOL - NN priključek 
10311_431 
(elektro del) 

 

MRP TE-TOL - TK priključek 
10311_432 
(elektro del) 

 

 

G4 REKAPITULACIJA PODSKLOPA Skupaj:  
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POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:

4- Načrtelektričnih inštalacij in električne 
opreme 4/31

Investitor: PLINOVODI d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311-431

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, marec 2012

v1.1

 List: Osnova

  List: Osnova

  Stran: 1
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4/31 POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL

SKUPNA REKAPITULACIJA

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

S1. ELEKTRO - ELEKTROMONTAŽNI DEL

S2. OSTALI STROŠKI 0,00

SKUPAJ:

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: Rekapitulacija

  List: Rekapitulacija

  Stran: 2
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4/31 POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL

UVOD V PREDRAČUN

1 Vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 

cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

2 Stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega materiala skladno z zakonodajo na področju 

ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.).

3 Vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 

Varnostnega načrta.

4 Stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji ter z dobro 

gradbeno prakso.

 List: Opombe

  List: Opombe

  Stran: 3
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4/31 POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL

S1. ELEKTRO - ELEKTROMONTAŽNI DEL
Opombe:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. MATERIAL

I. 1 Prostostoječa kabelska priključno merilna omarica 
M.P.O. je omarica tip  PS 5 NT zaščite IP 54, dim. 830 x 
540 x 320 mm, s  ključavnico elektrodistribucije (Elektro 
Ljubljana) s sledečimi elementi:

kos 1

Prenapetostni zaščitni odvodnik razreda C, kot npr. 
PROTEC C (Iskra zaščite)

kos 4

trifazni dvotarifni števec delovne energije 400V, 5-85A, z 
dajalnikom impulzov, tip Iskraemeco MT300-D1A51-V12

kos 1

Tripolni ločilnik. kos 1

NV varovalke 25A kos 3

Drobni montažni, vezni in prtrdilni material, vrstne 
sponke, N zbiralka, PE zbiralka, uvodnice, obročkanje 
kablov, POK kanali, pertinaks, napisne ploščice, 
oznake, enopolna vezalna shema in podobno ...                                            

kpl 1

I. 2 Kabel NYY 4x16mm2. m 10

I. 3 Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz 
PVC mase (4x 25-50 mm2), montaža kabelskih čevljev 
Al-Cu, priklop kabla v M.P.O. in na obstoječem NN 
omrežju

kpl 2

I. 4 Izvedba odcepa na nadzemnem NN omrežju gar 1

I. 5 Valjanec FeZn 25x4 mm položen na globino 0,6 m nad 
predvideno kabelsko kanalizacijo, križne sponke z 
zaščito proti koroziji z bitumensko maso, A.

m 30

I. 6 Rdeč PVC opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI 
KABEL" 

m 32

SKUPAJ:

 List: Elektro

  List: Elektro

  Stran: 4
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

DELNA REKAPITULACIJA:

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

I. MATERIAL

SKUPAJ:

 List: Elektro

  List: Elektro

  Stran: 5
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4/31 POPIS DEL - Elektro - MRP TE-TOL

S2. OSTALI STROŠKI

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. STROŠEK

I. 1 Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon kpl 1

I. 2 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

I. 3 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

SKUPAJ:

 List: Ostali stroški

  List: Ostali stroški

  Stran: 6
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POPIS DEL - TK priključek

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 4/32 Načrt električnih inštalaci in elektrine 
opreme (TK priključek)

Investitor: PLINOVODI, d.o.o.

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt: MRP TE-TOL

Številka načrta: 10311

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 03/2012
v1.1

 List: 432 Osnova

  List: 432 Osnova
  Stran: 1
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4/32. POPIS DEL - TK priključek

REKAPITULACIJA

Vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!

Naziv posametnih sklopov popisa Vrednost

I. KABLI - TK
Za dograditev dostopovnega 
telekomunikacijskega kabelskega omrežja na 
trasi M5/R51 za MRP TE-TOL (Zaloška c.)

II. GRADBENA DELA IN MATERIA S PREVOZI
Za dograditev dostopovnega 
telekomunikacijskega kabelskega omrežja na 
trasi M5/R51 za MRP TE-TOL

III. MONTAŽNA DELA, EVIDENČNA 
DOKUMENTACIJA
Demontaža obst. TK-linije na območju MRP 
TE-TOL Lj., in preusmeritev TK-kabla v kab. 
kanalizacijo

IV. MONTAŽNA DELA, EVIDENČNA 
DOKUMENTACIJA
Za dograditev dostopovnega 
telekomunikacijskega kabelskega omrežja na 
trasi M5/R51 za MRP TE-TOL

SKUPAJ: #VREDN!

20% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

 List: 432 Rekapitulacija

  List: 432 Rekapitulacija
  Stran: 2
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4/32.POPIS DEL - TK priključek

UVOD V PREDRAČUN

1 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče 
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) 
se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

2 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za izgradnjo plinovoda upoštevati naslednje 
stroške:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za izgranjo TK priključka izven delovnega pasu (soglasja, 
odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 
kjer ga ne bo možno deponirati ob jarku;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče 
vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 
objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za 
skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 
cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta
- omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja.
- stroški za izdelavo PID in POV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 
izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

2 Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je 
potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem
- odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
- delo v nagnjenem terenu

 List: 432 Uvod v predračun 3
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4/32. POPIS DEL - TK priključek

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. KABLI - TK
Za dograditev dostopovnega telekomunikacijskega 
kabelskega omrežja na trasi M5/R51 za MRP TE-
TOL (Zaloška c.)

I. 1 TK 59 3x4x0,6  M m 550,00

I. KABLI - TK - SKUPAJ:

II. GRADBENA DELA IN MATERIA S PREVOZI

Za dograditev dostopovnega telekomunikacijskega 
kabelskega omrežja na trasi M5/R51 za MRP TE-
TOL

II. 1 Trasiranje km 0,37
Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla, TK 
linije oz. kabelske kanalizacije z uprabo obstoječih načrtov in 
iskalca kablov oz po projektu

II. 2 Zakoličenje obstoječih komunalnih instalacij (elektro, 
vodovod, kanalizacija ) in nadzor ob izvajanju del

kpl 1

Asfaltiranje
II. 3 Strojno rezanje asfalta, odstranjevanje asfalta ali betona 

debeline od 11 do 15 cm, nakladanje in odvoz  ruševin na 
deponijo z upoštevanjem stroškov začasne in končne 
deponije s predajo evidenčnih listov upravljavca deponije in 
ureditev okolice

m 200

II. 4 Dobava in vgrajevanje asfalta na pripravljeno podlago v 
sistemu:                                                                                    
- 7 m bitudrobirja                                                                                                                                              
- 3 cm as faltbetona

m2 90

Izdelava kabelske kanalizacije
II. 5 Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 

125mm na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah 
in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi), izkop v 
zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in 
zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala 
z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev 
opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz 
odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, 
čiščenje trase. Dobava PVC-110 cevi

m 315

 List: 432 Popis del

  List: 432 Popis del
  Stran: 4
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 6 Izdelava 1x2 (2x1) cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 
110mm ali 125mm na globini 0.8 m oz. 1,2 m na 
obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh 
zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava 
peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 
cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, 
dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, 
nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne 
in končne deponije, čiščenje trase. Dobava PVC-110 cevi

m 45

II. 7 Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz cevi malega 
premera (40-75mm) na globini 0.8 m oz. 1,2 m na 
obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh 
zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava 
peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 
cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, 
dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, 
nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne 
in končne deponije, čiščenje trase. Dobava PE cevi - 50mm.

m 10

II. 8 Samo polaganje cevi malega premera (40-75mm ali dvojčka 
2x50mm), vključno z zaščito cevi z peskom (granul. 4-8 mm) 
v sloju 10 cm nad temenom zgornje cevi v izkopan jarek - z 
dobavo cevi

m 0

II. 9 Dobava in ročno vgrajevanje betona C12/15 (MB15) za 
obbetoniranje kabelske kanalizacije

m3 8

II. 10 Dodatek za izdelavo križanja tk trase z ostalimi komunalnimi 
vodi v skladu s navodili upravljalca vodov, v dokumentaciji je 
potrebno izrisati detajl križanja, plačilo na podlagi vpisa v 
gradbeni dnevnik s stani upravljalca

kos 3

Jaški
II. 11 Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.80cm izkop 

v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, 
montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh 
potrebnih uvodov,  nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna 
obdelava jaška, čiščenje okolice. Dobave LŽ-lahkega 
pokrova.

kos 2

II. 12 Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.60cm izkop 
v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, 
montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh 
potrebnih uvodov,  nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna 
obdelava jaška, čiščenje okolice. Dobave LŽ-lahkega 
pokrova.

kos 2

 List: 432 Popis del

  List: 432 Popis del
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 13 Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dimenzije 
1.20x1.20x1.20m, izkop v zemljišču III. do V. ktg., jašek 
opremljen LŽ težkim pokrovom, (enostranski opaž), 
nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne 
in končne deponije, čiščenje terena, izdelava jaška vključno z 
armaturo po tipskem načrtu iz projektne dokumentacije, 
komplet z dobavo gradbenega materiala. Dobave LŽ-težkega 
pokrova..

kos 2

II. 14 Dodatek za dvostranski opaž m2 9

II. 15 Izdelava enocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski 
jašek z obdelavo odprtine.

kos 2

II. 16 Dodatek za zajem obstoječih kablov v kabelskem jašku 
(neglede na število obstoječih kablov in cevi)

kos 1

Omare
II. 17 Vzidava zidne TK omare ZTO-AB  v opečni zid, vzidava cevi 

malega premera (40mm-50mm), grobo in fino popravilo 
fasade in hidroizolacije, pleskanje fasade, nakladanje in 
odvoz ruševin ter stroški začasne in končne deponije, 
čiščenje okolice  - komplet z gradbenim materialom in barvo. 
Dobava omarice

kos 1

II. 18 Dodatek za vzidavo cevi malega premera v opečni zid, 
vključno z grobim in finim popravilom fasade, pleskanje 
fasade, nakladanje in odvoz ruševin ter stroški začasne in 
končne deponije, čiščenje okolice -  komplet z gradbenim 
materialom in barvo, brez dobave cevi.

m 4

Razno
II. 19 Izdelava elaborata za zaporo cestišča, pridobitev dovoljenja 

za zaporo in postavitev prometne signalizacije, predvideno 
3% za objekte nad 40.000 EUR in 8% za objekte do 40.000 
EUR -  obračun po dejanskih stroških + 2% MS

kpl 0

II. 20 Priprava in zavarovanje gradbišča kos 0

II. 21 Pridobitev služnostne pogodbe z lastniki zemljišč z notarsko 
uveritvijo brez stroška notarja

kos 0

II. 22 Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij - predvideno 
predvideno 3% za objekte nad 40.000 EUR in 8% za objekte 
do 40.000 EUR -  obračun po dejanskih stroških + 2% MS

eur 1

II. GRADBENA DELA IN MATERIA S PREVOZI - SKUPAJ:

 List: 432 Popis del

  List: 432 Popis del
  Stran: 6
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

III. MONTAŽNA DELA, EVIDENČNA 
DOKUMENTACIJA
Demontaža obst. TK-linije na območju MRP TE-
TOL Lj., in preusmeritev TK-kabla v kab. 
kanalizacijo

III. 1 Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz cevi malega 
premera (40-75mm) na globini 0.8 m oz. 1,2 m na 
obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh 
zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava 
peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 
cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, 
dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, 
nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne 
in končne deponije, čiščenje trase. Dobava PE cevi - 50mm.

m 14

III. 2 Odstranitev samonosilnega kabla kapacitete do 3x4. m 110,0

III. 3 Montaža samonosilnega kabla (TK-53) po obstoječi tt liniji na 
že pripravljene nosilce kapacitete do 3x4.

m 40,0

III. 4 Odstranitev oporišča I 6-8 m z odkopom v celoti. kos 2

III. 5 Postavitev enojnega droga I/7 m v  zemljišču IV ktg. kos 1

III. 6 Dobava in montaža VVD doze 6x2 z vpeljavo kablov in 
spajanjem istih na letvico

kos 2,0

III. 7 Uvlačenje telef.kabla kap.do 5x4 v plastično kab.kanalizacijo. m 110,0

III. 8 Montaža razvodnega nosilca (okroglega) za drog PSK-17 kos 1,0

III. 9 Električne meritve kabla na bobnu  kapacitete kabla do 50x4 par 6,0

III. 10 Električne meritve položenih  kabelskih dolžin (po polaganju) 
kapacit. do 50x3

par 24,0

III. MONTAŽNA DELA, EVIDENČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ:

IV. MONTAŽNA DELA, EVIDENČNA 
DOKUMENTACIJA
Za dograditev dostopovnega telekomunikacijskega 
kabelskega omrežja na trasi M5/R51 za MRP TE-
TOL

IV. 1 Dobava in montaža priključne letvice 10x2 KRONE s 
priključitvijo kabla

kos 2

IV. 2 Dobava in montaža nosilca 2-polnih odvodnikov, komplet z 
odvodniki (KRONE)

kos 12

IV. 3 Dobava in montaža nosilca letvic KRONE 1/10 kos 2
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IV. 4 Uvlačenje predvleke v plastično kab.kanalizacijo m 320

IV. 5 Uvlačenje telef.kabla kap.do 5x4 v plastično kab.kanalizacijo. m 320

IV. 6 Izdelava spoja na ozemljitvenem traku položenem v zemljo s 
križno sponko dim.60x60mm in zaščita spoja z bitumenskim 
premazom.

kos 1

IV. 7 Montaža ozemljitvene pletenice Cu -P/F 16mm2 dolžine 2m 
opremljene z dvema čeveljčkoma 16/8 in križno sponko 
60x60mm - komplet.

kos 1

IV. 8 Električne meritve kabla na bobnu  kapacitete kabla do 50x4 par 6

IV. 9 Električne meritve položenih  kabelskih dolžin (po polaganju) 
kapacit. do 50x3

par 6

Dokumentacija
IV. 10 Izdelava geodetskega posnetka trase kabla s posnetjem 

karakterističnih točk za izdelavo ITD
km 0,40

IV. 11 Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije (ITD) 
kabelske kanalizacije, kjer je osnova  geodetski posnetek

km 0,40

IV. 12 Izdelava načrta kabelskega jaška, ki obsega situacijo in plašč 
jaška (ITD) 

kos 2

IV. 13 Digitalizacija obstoječe izvršilno tehnične dokumentacija, za 
list A4

kos 1

IV. 14 Izdelava VARNOSTNEGA NAČRTA skladu z zakonom ZGO-
1

kos 1

IV. 15 Projekt izvedenih del (PID)
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

IV. 16 Navodilo za vzdrževanje in obratovanje
Upoštevano v glavni rekapitulaciji.

IV. 17 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence skladno z 
zakonom ZGO-1, 3K+digitalni izvod

kos 1

IV. MONTAŽNA DELA, EVIDENČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ:

SKUPAJ TK PRIKLJUČEK : #VREDN!
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REKAPITULACIJA PODSKLOPA 

 

Sklop Ime načrta Št. načrta Vrednost 

 

H OSTALO / 

H1 Vrednost izvedbe del skladno z elaborati, ki ni 
zajeta v sklopih od A do G : Skupaj (E1 do E9) 

/  

 

E1 Geodetski načrt 
 

/ 
/ 

 

E2 Geološko geomehansko poročilo /  

E3 Študija požarne vrednosti /  

E4 Elaborat EX ogroženosti /  

E5 Elaborat induciranih tokov /  

E6 Načrt o gospodarjenja z gradbenimi odpadki /  

E7 Varnostni načrt /  

E8 Načrt ravnanja z azbestnimi odpadki /  

E9 Elaborat preprečevanja in zmanjševanja  
emisije delcev iz gradbišča 

/  

H2 

Projektantski nadzor za ves čas gradnje, vključno 
z izdelavo vseh popravkov in dopolnitev projektne 
dokumentacije. Predvideti 0,45% vsote vrednosti 
sklopov od A do G  

/  

H3 Navodila za obratovanje in vzdrževanje /  

H4 Projekt izvedenih del /  

 

H1-H4 REKAPITULACIJA SKLOPA Skupaj:  

 


