
 

zap. 
št.

Opis postavke enota količina cena/enoto cena (EUR)

1.
Rezanje asfalta debeline do 10 cm z diamantno 
žago

m 15

3.
Strojno rušenje in nakladanje asfalta z odvozom 
na lastno deponijo izvajalca (območja sanacije 
in ostalih priključkov

m2 20

4.

Nabava, dobava in izdelava plezalne lestve iz 
vrvi naravnih vlaken (6.5/2.5 mm) z ustrezno 
montažo na dve drevesi, z vsem pomožnim 
delom in materialom (dolžina lestve do 10 m) 
Oblika enaka ali podobna kot je razvidno v 
tehničnem poročilu.

m 10

5.

Nabav, dobava in izdelava smernih tabel z 
napisom "doživljajska pot. Lesena tabla v obliki 
smerokaza se izdela iz lesa deb. 5cm in montira 
na leseno stojko (impregnirano bruno premera 
80 mm), sidrano v betonski temelj 30/30/80 cm, 
iz betona C16/20, z vsem pomožnim delom in 
materialom (po detajlu naročnika)

kos 5

6.

Nabava, dobava in izdelava razlagalnih tabel 
(200/150 cm), nosilne konstrukcije iz 
impregniranih brun premera 100 mm, na dveh 
točkovnih temeljih velikosti 30/30/80 cm v 
betonu C16/20, z vsem pomožnim delom in 
materialom (tisk in oblika po detajlu naročnika)

kos 5

7.

Izdelava in postavitev "didaktične table" velikosti 
150/150 cm iz naravnega impregniranega  lesa. 
Lesene stojke se pričvrstijo na točkovni temelj 
velikosti 30/30/80 iz betona C16/20, z vsem 
pomožnim delom in materialom. Oblika enaka 
ali podobna kot je razvidno v tehničnem 
poročilu.

kom 1

8.

Izdelava in postavitev valilnice za ptice iz 
masivnega lesa velikosti 20/20/40 cm, z vsem 
pomožnim delom in materialom. Oblika enaka 
ali podobna kot je razvidno v tehničnem 
poročilu.

kom 1
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9.

Nabava, dobava in izdelava tabel - "bonton v 
naravi" - (150/100 cm), nosilne konstrukcije iz 
impregniranih brun premera 100 mm, na dveh 
točkovnih temeljih velikosti 30/30/80 cm v 
betonu C16/20, z vsem pomožnim delom in 
materialom (tisk in oblika po detajlu naročnika)

kos 1

10.

Nabava, dobava in postavitev igrala "leseni 
ksilofon" iz naravnih smrekovih brun (sušica) v 
dolžini do 5 m, višina do 3 m, z navezavo 
igralnih naravnih brun (do 10 kom) različnih 
dolžin in velikosti na prečko z vrvjo iz naravnih 
vlaken. Igralo se izdela in postavi v raščen teren 
z vsem potrebnim delom in materialom (oblika 
po naročilu naročnika)

kos 1

11. 

Nabava, dobava, izdelava in montaža 
opazovalnice za ptice (preža) iz impregniranih 
brun in desk različnih dolžin in velikosti. Poraba 
materiala do 3 m3 obdelanega lesa! 
Opazovalnica se postavi (montira) na točkovne 
temelje (4 kom) 50/50/80 cm. Končno obliko 
določi naročnik. V postavko je potrebno zajeti 
vsa dela in material.

kos 1

12.

Nabava, dobava, izdelava, postavitev učilnice 
na prostem v tlorisni velikosti do 60 m2 (obliko 
določi naročnik). Učilnica se v celoti izdela iz 
naravnih impregniranih in posušenih brun 
(sušice). Pohodni tlak se izdela iz naravnega 
kamna (skrilj) in položi na pripravljen planum iz 
KD 0.60 v debelini 25 in zasipa z peščeno 
zemljino (prani pesek) 0-4 mm. V postavko je 
potrebno zajeti vsa pomožna in druga dela 
(izkopi, zasipi, fugiranje ….)

kos 1

13.

Nabava, dobava in postavitev  "lesenih ovir" za 
hojo ali preskok, iz naravnih smrekovih brun 
(sušica) v dolžini do 6 m, višina podpor do 30 
cm, čirine do 2.00m. Lesene ovire se izdela in 
postavijo v raščen teren z vsem potrebnim 
delom in materialom (oblika po naročilu 
naročnika)

kos 1

14.

Kompletna izdelava vzdolžne drenaže DN 100 v 
podbetonu C16/20 z zasipom enozrnatega 
granulata 0,15 m3/m, ter z vsem ostalim 
potrebnim delom in materialom(izkopi, zasipi, 
…)

m 100
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15.

Površinski in široki izkop humusno gruščnate 
zemljine I.- III. ktg (priključki, nižanje nivelete, 
širitev trase, odstranitev zatravljenih robov 
ceste….) z nakladanjem in odvozom na lastno 
deponijo izvajalca

m3 940

16.
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive ali 
nevezljive zemljine – 3. kategorije (ravnanje in 
valjanje do predpisane zbitosti Evd2=30MPa)

m2 3150

17.
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 
zrnatega drobljenca iz kamnine (TD 32) v 
debelini  20  cm

m3 770

18.

Nabava, izdelava, dobava in montaža okroglih 
lesenih košev za smeti iz impregniranih brun ali 
polbrun premera do 60 mm z vložkom iz 
pocinkane pločevine in vsem potrebnim delom 
in materialom. Koši se sidrajo v kompaktno 
zemljino. (oblika in velikost po naročilu 
naročnika)

kos 3

19.
Izdelava nevezane končne plasti enakomerno 
zrnatega drobljenca iz kamnine (TD 4-8)  v 
debelini  5  cm (postojanka 3)

m3 6

20.

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 
zrnatega drobljenca iz kamnine (KG 60) v 
debelini  do 35 cm (na mestu dviga ali nižanja 
določenega odseka trase). 

m3 349

21.

Nabava, dobava in izdelava mize velikosti cca 

60/200 cm iz naravnih polbrun ali masivnega 

lesa pravokotnega razreza. Stojke mize se prav 

tako izdelajo iz naravnih brun, polbrun ali 

masivnega lesa pravokotnega razreza. Vezne 

elemente izbere ponudnik, dočim končno obliko 

pa določi naročnik.

kos 4

22.

Nabava, dobava in izdelava klopi velikosti cca 
40/200 cm iz naravnih polbrun ali masivnega 
lesa pravokotnega razreza. Stojke klopi se prav 
tako izdelajo iz naravnih brun, polbrun ali 
masivnega lesa pravokotnega razreza.. Vezne 
elemente izbere ponudnik, dočim končno obliko 
pa določi naročnik.

kos 14

23.
Valjanje in fino planiranje PZU do točnosti +/- 
1cm

m2 2750

24.
Nabava, dobava in strojna izdelava nosilne 
plasti iz asfalta AC 16 surf, B 70/100, A4, 
debeline 6 cm (širina vozišča 3,0 m)

m2 520

Popis del z preizmerami_27_11_2020.xlsx Stran 3



 

zap. 
št.

Opis postavke enota količina cena/enoto cena (EUR)

25.
Nabava, dobava in ročna izdelava obrabno 
nosilne plasi iz asfalta AC 16 surf, B 70/100, A4, 
debeline 6 cm (priključki, doasfaltiranja, ...) 

m2 15

26.
Izdelava enoplastne mulde iz AC 16 surf, B 
70/100; A4 v debelini 6 cm z predhodnim 
profiliranjem in z vsemi pomožnimi deli

m 302

27.

Kompletna izdelava bankine širine 0,25 m za 
muldo, iz kamnitega dobljenca 0-32, debeline 
asfaltne plasti z vsem pomožnim delom in 
materialom

m 335

28.

Kompletna izdelava AB jaška iz BC cevi 
premera 60 cm z betonskim pokrovom, globine 
do 1,50 m, z ureditvijo čelnega vtoka mulde, 
drenaže, ter iztoka PVC ali PE cevi in z vsem 
potrebnim materialom in delom (izkopi, 
zasipi,…)

kos 1

29.

Izdelava prepusta iz PVC ali PE cevi premera 
40 cm vgrajene na planumu izkopa, v globini do 
1,5 m, z ureditvijo betonske glave, z vsemi 
pomožnimi deli in materialom (izkopi, zasipi - 
KG60 in TD 32, utrjevanje,….)

m 8

30.
Strojno ročna izdelava zemeljskega jarka z 
vsem pomožnim delom in materialom - izkop  
do 0.40m3/m

m 240

31.

Nabava dobava in postavitem prometnega 
znaka (2102, 2232-4) vključno s stebričkom iz 
vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, 
dolge do 300 cm in betonskim temeljem 
30/30/80 cm, z vsem pomožnim delom in 
materialom

kos 2

32. Čiščenje gradbenih popvršin po končani gradnji 
z odstranitvijo in odvozom preostalea materiala

m 800

SKUPAJ

DDV  22%

VSE SKUPAJ
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