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1.3 TEHNIČNO POROČILO

1.3.1 OPIS OBJEKTA

Projekt zamenjave dotrajanih stojnic vključuje oblikovanje nove stojnice in 
postavitev stojnic na Zelenjavnem trgu. 

Nove stojnice so oblikovane v historičnem kontekstu mesta Piran. Pri 
oblikovanju stojnice so bile upoštevane Smernice za opremljanje površin 
z elementi urbane opreme v Občini Piran - sprememba in dopolnitev. Za 
oblikovanje in postavitev stojnic so bili izdani pogoji in soglasje Zavoda za 
varsvo kulturne dediščine Piran.

Oblikovana sta bila dva sorodna elementa stojnic:

1. stojnica s streho in 
2. samostojna miza,

ki se ju medsebojno prislanja. Dodaten element je še set 3 dodatnih stojal za 
zabojčke, ki ga je mogoče spraviti v stojnico. 

Pult je funkcionalno oblikovan na podlagi predhodne študije primerov dobrih 
praks in pogovora z uporabniki. Je pravokotne oblike dimenzij 1,97 / 1,00 
m. Pod pultom je prostor za shranjevanje, zaprt z vratci.  Pult je izdelan 
iz toniranega macesnovega lesa. Lesene površine pulta so zaščitene s 
površinskim premazom Beltop UV plus mešanica v razmerju: barva 1-3x, 
barva 99 - 1x, barva 28 - 3x. Pult ima 3 dodatne stranske izvlečne površine.

Lahka nosilna konstrukcija strehe je izdelana v obliki vitkih lokov iz 
pocinkanih in prašnobarvanih kvadratnih vročecinkanih železnih profilov 
dimenzij 50/50/4 mm v barvi RAL 7047 (prašnobarvano). 

Kovinsko ogrodje prodajnega pulta je vročecinkano in nebarvano.

Pri samostojni mizi so stebri nadomeščeni z nogami iz pocinkanih in 
prašnobarvanih kvadratnih vročecinkanih železnih profilov dimenzij 50/25/4 
mm v barvi RAL 7047 (prašnobarvano). 

Platnena vodonepropustna streha trpežnega tkanja ima naraven videz 
nebarvanega platna. Streha sega preko površine pulta, kar zagotavlja 
zadostno senco in zaščito pred padavinami. Tip platna je: Ferrari Stamoid 
SK Cover, barva SK3000-10204 Cream.

Stojnica je obtežena pred prevrnitvijo z betonskimi porolitnimi ploščami 
dimenzij 40/40cm, ki so položeni na dno prostora za shranjevanje. 

Pred vsako prodajno mesto se na tla postavi lesen podest iz macesnovega 
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lesa brez premaza dimenzij 2x 50x50cm, na katerem stoji prodajalec.

Pred izdelavo stojnic projektant potrdi vzorce uporabljenih materialov, njihovo 
finalno obdelavo in barvo.

Postavitev stojnic na zelenjavni trg

Zahtevano število prodajnih mest je 19. Stojnice so postavljene vzdolžno na 
Zelenjavni trg v dveh vrstah. Vmesni prostor med stojnicami je namenjen 
kupcem. Strehe stojnic se stikajo. Razmak med prodajnimi pulti omogoča 
prodajalcem neposreden dostop do vseh svojih prodajnih površin. Postavitev 
stojnic upošteva vse obstoječe dostavne in intervencijske poti, z obračalnimi 
radiji za merodajna vozila ter dostope do vhodov v prodajalne.

STEBRI - RAL 7047

LES - BELTOP UV PLUS MEŠANICA V RAZMERJU:
BARVA 1 - 3X, BARVA 99 - 1X, BARVA 28 - 3X

PLATNO ZGORNJA STRAN - FERRARI STAMOID SK COVER 
BARVA SK3000-10204 CREAM

PLATNO SPODNJA STRAN

BARVNA KARTA ZA STOJNICE PIRAN
25.4.2018, CIVILUM

1.3.2 BARVNA KARTA
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1.4 POPIS DEL



ALJA ČERNE, mag. inž. arh.

lokacija: zelenjavni trg Piran

vrsta gradnje:

PZI

vrsta dokumenta: Popis obrtniških del s količinami

projektant: CIVILUM d.o.o., arhitekturno in gradbeno projektiranje

kraj in datum: Portorož, maj 2018

direktor: Tjaž Bauer, u.d.ing.arh.

*
*

*
*

investitor - naročnik: OKOLJE PIRAN, Arze 1b, 6330 Piran

projektna organizacija:

STOJNICE PIRAN

TJAŽ BAUER, univ.dipl.inž.arh.

DOMEN MAZALIN, uni.dipl.inž.grad.

NEPREDVIDENA IN VEČ DELA SE OBRAČUNAVAJO NA PODLAGI VPISOV V ZAPISNIK TER S POTRDITVIJO 
NADZORA NAROČNIKA.

72/18

novogradnja

št. projekta:

objekt:

vrsta projektne dokumentacije:

OPOMBA: 
VSE MERE, KOLIČINE, MATERIALI IN OBDELAVE SO POVZETE PO PZI. 

VSE POSTAVKE MORAJO BITI OVREDNOTENE Z DEJANSKO CENO.

PRED SERIJSKO IZDELAVO STOJNIC JE OBVEZA PREDHODNA IZDELAVA ENE KOMPLETNE STOJNICE S 
STREŠNO KONSTRUKCIJO IN STREHO. PREDHODNI IZDELEK MORA PRED SERIJSKO IZDELAVO POTRDITI 
PROJEKTANT.



POPIS OBRTNIŠKIH DEL

REKAPITULACIJA
A. STOJNICA S STREHO EUR/kos št. kosov znesek (EUR)

I. KOVINARSKA DELA 0,00 EUR 11 0,00 EUR
II. MIZARSKA DELA 0,00 EUR 11 0,00 EUR
III. KROJAŠKO ŠIVILJSKA DELA 0,00 EUR 11 0,00 EUR
IV. ZUNANJA DELA (montaža in uteži) 0,00 EUR 11 0,00 EUR
V. NEPREDVIDENA DELA, 7% 0,00 EUR 11 0,00 EUR

OBRTNIŠKA DELA A. SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

DDV v višni 22% 0,00 EUR 0,00 EUR
SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

REKAPITULACIJA
B. STOJNICA BREZ STREHE EUR/kos št. kosov znesek (EUR)

I. KOVINARSKA DELA 0,00 € 5 0,00 EUR
II. MIZARSKA DELA 0,00 € 5 0,00 EUR
III. ZUNANJA DELA (montaža in uteži) 0,00 € 5 0,00 EUR
IV. NEPREDVIDENA DELA, 7% 0,00 EUR 5 0,00 EUR

OBRTNIŠKA DELA B. SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

DDV v višni 22% 0,00 EUR 0,00 EUR
SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

REKAPITULACIJA
C. STOJNICA BREZ STREHE 2 EUR/kos št. kosov znesek (EUR)

I. KOVINARSKA DELA 0,00 € 4 0,00 EUR
II. MIZARSKA DELA 0,00 € 4 0,00 EUR
III. ZUNANJA DELA (montaža in uteži) 0,00 € 4 0,00 EUR
IV. NEPREDVIDENA DELA, 7% 0,00 EUR 4 0,00 EUR

OBRTNIŠKA DELA C. SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

DDV v višni 22% 0,00 EUR 0,00 EUR
SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

REKAPITULACIJA
D. DODATNA KOVINSKA STOJALA EUR/kos št. kosov znesek (EUR)

I. DODATNO STOJALO Ds1 0,00 EUR 1 0,00 EUR
I. DODATNO STOJALO Ds2 0,00 EUR 1 0,00 EUR
I. DODATNO STOJALO Ds3 0,00 EUR 1 0,00 EUR

OBRTNIŠKA DELA C. SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

DDV v višni 22% 0,00 EUR 0,00 EUR
SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR
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E. DOSTAVA EUR/kos št. kosov znesek (EUR)

0,00 EUR

DDV v višni 22% 0,00 EUR
SKUPAJ 0,00 EUR

F. REŽIJSKI STROŠKI EUR/kos št. kosov znesek (EUR)

0,00 EUR

DDV v višni 22% 0,00 EUR
SKUPAJ 0,00 EUR

∑ REKAPITULACIJA znesek (EUR)
A. STOJNICA S STREHO 0,00 EUR
B. STOJNICA BREZ STREHE 0,00 EUR
B. STOJNICA BREZ STREHE 2 0,00 EUR
C. DODATNA KOVINSKA STOJALA 0,00 EUR
D. DOSTAVA 0,00 EUR
E. REŽIJSKI STROŠKI 0,00 EUR

A+B+C+D+E+F SKUPAJ 0,00 EUR

DDV v višni 22% 0,00 EUR
SKUPAJ 0,00 EUR



STOJNICA S STREHO enota1 količina1 enota2 količina2 cena/enoto znesek €
I. KOVINARSKA DELA

1 dobava, izvedba in montaža L profilov za izvedbo okvirja 
mize v treh nivojih z vertikalnimi nosilci. Kvaliteta jekla 
S235, vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, L 40/40/4 m 18,64 kg 44,74 0,00 €

2 dobava, izvedba in montaža L profilov za izdelavo 
konstrukcije izvlečnih polic ter izdelavo nosilnega okvirja 
zadnjih vrat. Vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

L 30/30/3 m 18,15 kg 24,41 0,00 €

3 dobava, izvedba in montaža ploščatega železa za 
izdelavo konstrukcije izvlečnih polic. Vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

PL 30/3 m 1,56 kg 1,09 0,00 €

4 dobava, izvedba in montaža T profilov za izdelavo 
konstrukcije horizontalnih nosilcev uteži iz pranih plošč. 
Kvaliteta jekla S235, vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, T 80/40/4 m 1,9 kg 6,94 0,00 €

5 dobava, izvedba in montaža T profilov za izdelavo 
vertkalne podporne konstrukcije okvirja mize stojnice.
Kvaliteta jekla S235, vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, T 40/40/4 m 2,8 kg 6,72 0,00 €

Za vse nedorečene opise  postavk  oz.  finalne  obdelave in zaključke se je potrebno pred izvedbo dogovoriti z odg. 
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Izvajalec je dolžan izdelati delavniške nač rte in vzorce obdelav ter jih dati v pisno potrditev projektantu. Izvajalec naj 
bo pozoren na vrstni red del, oziroma na elemente, ki se predhodno cinkajo in naknadno prašno barvajo.
Vsi kovinski elementi so vroče cinkani. 
V popisu so posebaj označeni kovinski elementi, ki zahtevajo konstrukcijsko jeklo S235.
V popisu so posebaj označeni kovinski elementi, ki zahtevajo prašno barvanje v barvi RAL 7047
Skupna barvana neto površina elementov ene stojnice streho je cca 6m2
V popisu so podane količine v neto vrednosti, oziroma brez upoštevanja odpada.



6 dobava, izvedba in montaža U profilov za izdelavo 
horizontalnih vodil za kolesa izvlečnih polic. Vse vroče 
cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

U 50/50/3 m 5,7 kg 19,38 0,00 €

7 dobava, izvedba in montaža SHS profilov za izdelavo: 
-nosilne konstrukcije strehe in 
-izdelave nog mize. 

SHS profili se ukrivijo po detajlu. Kvaliteta jekla S235, 
vse vroče cinkano.

SHS 50/50/4 se prašno barvajo, v RAL 7047. Barvana 
površina 5,8m2 za vseh osem SHS nosilnih stebrov in 
nog mize.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, SHS 50/50/4 m 28,85 kg 166,76 0,00 €

8 dobava, izvedba in montaža SHS profilov za izdelavo:    
-nastavljivih nog mize stojnice.

SHS 40/40/4 se prašno barvajo, v RAL 7047. Barvana 
površina 0,17m2 za vseh osem SHS nosilnih stebrov in 
nog mize.

Kvaliteta jekla S235, vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

m 1,04 kg 4,37 0,00 €
9 dobava, izvedba in montaža SHS profilov za izdelavo:      

*spoja nosilne konstrukcije strehe z nogami mize,              
*napenjalnega sistema platna strehe.

Kvaliteta jekla S235, vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, SHS 40/40/4 m 1,71 kg 7,27 0,00 €

10 dobava, izvedba in montaža kovinskih, obloženih kolesc, 
premera fi30mm za izvedbo izvlečnih polic. Vse vroče 
cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

Kolesa fi30 kos 6 0,00 €



11 dobava, izvedba in montaža valovite ali varjene mreže, 
debeline žice 4mm za izdelavo izvlečnih polic. Dimenzije 
enega kosa mreže, 92cm x 50cm. Mreža se na okvir 
privari ali vijači. Vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

Mreža 40/40/4 kos 3 0,00 €

SKUPAJ KOVINARSKA DELA 0,00 €

III. MIZARSKA DELA

1 dobava, izvedba in montaža macesnovih desk za oblogo 
mize po celotnem obsegu ter odlagalni površini.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja, 
preklopov, zaščite in barvanje lesa (1x impregnacija, 2x 
lazurni premaz) ter vsa dodatna in zaščitna dela.

deska macesen B, 115/24 m 44,155 m3 0,098 18,5 0,00 €

2 dobava in montaža macesnovih desk za izvedbo talnega 
podesta dimenzij cca 100cm x 50cm. Podest se izvede 
po izvedbi mize stojnice. Podest potrdi projektant.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja, 
preklopov, zaščite lesa - 1x oljeno, ter vsa dodatna in 
zaščitna dela.

deska macesen B, 115/24 kos 100x50cm 0,00 €

SKUPAJ MIZARSKA DELA 0,00 €

Za vse nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave in zaključke se je potrebno pred izvedbo dogovoriti z odg. 
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Izvajalec je dolžan izdelati delavniške nač rte in vzorce obdelav ter jih dati v pisno potrditev projektantu.
V vseh mizarskih delih je zajeta celotna nabava, obdelava (rezanje, brušenje, skoblanje, impregniranje ter barvanje) in 
motaža macesnovih desk z vsemi dodatnimi deli in normativi varstva pri delu.
V ceno so zajeta tudi vsa vezna sredstva in vezni material za spajanje s konstrukcijo.
Deske morajo biti rezane radialno. Zaključni robovi desk se izvedejo po detajlih. Kvaliteta lesa, macesen B kategorije.
Les je obojestransko impregniran in barvan z Beltop uv plus. Mešanica v razmerju: Barva1 - 3x, Barva99 - 1x, Barva28 
- 3x
V popisu so podane količine v neto vrednosti, oziroma brez upoštevanja odpada lesa, in barv.



IV. KROJAŠKO ŠIVILJSKA DELA

1 dobava, izvedba in montaža UV odporne in vodoodporne 
strešne ponjave v neto površini 14m2

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja, 
preklopov, ojačitev  ter vsa dodatna in zaščitna dela.

ponjava PVC, UV, WR m2 14 0,00 €

2 dobava, izvedba in montaža neraztegljive, UV odporne in 
vodoodporne vrvi iz Dyneme®, debeline 3mm za 
pritrjevanje in napenjanje strešne ponjave.

V ceni je zajeta razrez vrvi, obdelava koncev in 
privezovanje ter vsa dodatna in zaščitna dela.

ponjava PVC, UV, WR m 1 0,00 €

SKUPAJ KROJAŠKO ŠIVILJSKA DELA 0,00 €

Za vse nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave in zaključke se je potrebno pred izvedbo dogovoriti z odg. 
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Izvajalec je dolžan izdelati delavniške nač rte in vzorce obdelav ter jih dati v pisno potrditev projektantu.
Barva ponjave se izbere s projektantom in investitorjem.
V vseh krojaško šiviljski delih je zajeta celotna nabava, obdelava (3D oblika kroja, rezanje, lepljenje, robljenje, šivanje) 
in motaža platnene ponjave z vsemi dodatnimi deli in normativi varstva pri delu.
V ceno so zajeta tudi vsa vezna sredstva in vezni material za spajanje s konstrukcijo z vsemi ojačitvenimi elementi na 
ponjavi.
Celotni material ponjave mora biti iz PVC materiala, UV odporen in vodonepropusten z vsaj 5-letno tovarniško 
garancijo. Kot na primer Ferrari Stamoid SK Heavy Cover. Barva SK3000-10204 CREAM.
Vsi vezni materiali s konstrukcijo so vodoodporni, UV odporni in neerjaveči.
Uporabljeni sukanec je UV odporen z 15-letno garancijo na vremenske razmere. 

V ceno je vštet ves odpadni material.



V. ZUNANJA DELA (montaža in uteži)

1 dobava na mesto vgradnje, in montaža pranih betonskih 
plošč v konstrukcijo mize za obtežbo in stabilnost 
stojnice proti vetru. Velikost plošč je 40/40/3.8cm, teže 
cca 13,5kg.

V ceni je zajeta dobava in dostava plošč na mesto 
vgradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela.

prana plošča 40/40/3.8 kom 24 kg 324 2 0,00 €

2 Razkladanje stojnic na končno mesto in dokončna 
montaža.
Cena vključuje vso obvezno opremo monterjev, orodji in 
pomožnih sredstvev po ZGO predpisih za varno in 
kvalitetno končanje del.

kom 1 kg 0,00 €

SKUPAJ: 0,00€

Razkladanje stojnic in dodatne opreme iz kamiona. Postavitev stojnic na Zelenjavnem trgu na točno določeno pozicijo, 
oziroma po shemi. Montaža strešne konstrukcije, strehe in spajanje stojnic.

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišč e v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi 
zakonskimi določili ter po ZGO-1D. Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in 
upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

Za vse nedorečene opise  postavk  oz.  finalne  obdelave in zaključke se je potrebno pred izvedbo dogovoriti z odg. 
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!



STOJNICA BREZ STREHE enota1 količina1 enota2 količina2 cena/enoto znesek €
I. KOVINARSKA DELA

1 dobava, izvedba in montaža L profilov za izvedbo okvirja 
mize v treh nivojih z vertikalnimi nosilci. Kvaliteta jekla 
S235, vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, L 40/40/4 m 18,64 kg 44,74 0,00 €

2 dobava, izvedba in montaža L profilov za izdelavo 
konstrukcije izvlečnih polic ter izdelavo nosilnega okvirja 
zadnjih vrat. Vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

L 30/30/3 m 18,15 kg 24,41 0,00 €

3 dobava, izvedba in montaža ploščatega železa za 
izdelavo konstrukcije izvlečnih polic. Vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

PL 30/3 m 1,56 kg 1,09 0,00 €

4 dobava, izvedba in montaža T profilov za izdelavo 
konstrukcije horizontalnih nosilcev uteži iz pranih plošč. 
Kvaliteta jekla S235, vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, T 80/40/4 m 1,9 kg 6,94 0,00 €

Za vse nedorečene opise  postavk  oz.  finalne  obdelave in zaključke se je potrebno pred izvedbo dogovoriti z odg. 
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Izvajalec je dolžan izdelati delavniške nač rte in vzorce obdelav ter jih dati v pisno potrditev projektantu. Izvajalec naj 
bo pozoren na vrstni red del, oziroma na elemente, ki se predhodno cinkajo in naknadno prašno barvajo.

Vsi kovinski elementi so vroče cinkani. 
V popisu so posebaj označeni kovinski elementi, ki zahtevajo konstrukcijsko jeklo S235.
V popisu so posebaj označeni kovinski elementi, ki zahtevajo prašno barvanje v barvi RAL 7047
Skupna barvana neto površina elementov ene stojnice brez strehe je cca 0,85m2
V popisu so podane količine v neto vrednosti, oziroma brez upoštevanja odpada.



5 dobava, izvedba in montaža T profilov za izdelavo 
vertkalne podporne konstrukcije okvirja mize stojnice.
Kvaliteta jekla S235, vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, T 40/40/4 m 2,8 kg 6,72 0,00 €

6 dobava, izvedba in montaža U profilov za izdelavo 
horizontalnih vodil za kolesa izvlečnih polic. Vse vroče 
cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

U 50/50/3 m 5,7 kg 19,38 0,00 €

7 dobava, izvedba in montaža RHS profilov za izdelavo: 
-izdelave nog mize. 

Kvaliteta jekla S235, vse vroče cinkano.

RHS 25/50/4 se prašno barvajo, v RAL. Barvana 
površina 0,74m2 za vseh osem RHS nog mize.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, RHS 25/50/4 m 7 kg 29,568 0,00 €

8 dobava, izvedba in montaža ploščatega železa PL 40/15 
za izvebo nastavljjivih podaljškov nog mize.

PL 40/15 se prašno barvajo, v RAL. Barvana površina 
0,115m2 za vseh osem PL nog mize.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

PL 40/15 kos 8 kg 4,9 0,00 €

9 dobava, izvedba in montaža kovinskih, obloženih kolesc, 
premera fi30mm za izvedbo izvlečnih polic. Vse vroče 
cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

Kolesa fi30 kos 6 0,00 €



10 dobava, izvedba in montaža valovite ali varjene mreže, 
debeline žice 4mm za izdelavo izvlečnih polic. Dimenzije 
enega kosa mreže, 92cm x 50cm. Mreža se na okvir 
privari ali vijači. Vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

Mreža 40/40/4 kos 3 0,00 €

SKUPAJ KOVINARSKA DELA 0,00 €

II. MIZARSKA DELA

1 dobava, izvedba in montaža macesnovih desk za oblogo 
mize po celotnem obsegu ter odlagalni površini.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja, 
preklopov, zaščite in barvanje lesa (1x impregnacija, 2x 
lazurni premaz) ter vsa dodatna in zaščitna dela.

deska macesen B, 115/24 m 44,155 m3 0,098 18,5 0,00 €

2 dobava in montaža macesnovih desk za izvedbo talnega 
podesta dimenzij cca 100cm x 50cm. Podest se izvede 
po izvedbi mize stojnice. Podest potrdi projektant.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja, 
preklopov, zaščite lesa - 1x oljeno, ter vsa dodatna in 
zaščitna dela.

deska macesen B, 115/24 kos 100x50cm 0,00 €

SKUPAJ MIZARSKA DELA 0,00 €

Za vse nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave in zaključke se je potrebno pred izvedbo dogovoriti z odg. 
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Izvajalec je dolžan izdelati delavniške nač rte in vzorce obdelav ter jih dati v pisno potrditev projektantu.
V vseh mizarskih delih je zajeta celotna nabava, obdelava (rezanje, brušenje, skoblanje, impregniranje ter barvanje) in 
motaža macesnovih desk z vsemi dodatnimi deli in normativi varstva pri delu.
V ceno so zajeta tudi vsa vezna sredstva in vezni material za spajanje s konstrukcijo.
Deske morajo biti rezane radialno. Zaključni robovi desk se izvedejo po detajlih. Kvaliteta lesa, macesen B kategorije.
Les je obojestransko impregniran in barvan z Beltop uv plus. Mešanica v razmerju: Barva1 - 3x, Barva99 - 1x, Barva28 
- 3x
V popisu so podane količine v neto vrednosti, oziroma brez upoštevanja odpada lesa, in barv.



IV. ZUNANJA DELA (montaža in uteži)

1 dobava na mesto vgradnje, in montaža pranih betonskih 
plošč v konstrukcijo mize za obtežbo in stabilnost 
stojnice proti vetru. Velikost plošč je 40/40/3.8cm, teže 
cca 13,5kg.

V ceni je zajeta dobava in dostava plošč na mesto 
vgradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela.

prana plošča 40/40/3.8 kom 8 kg 108 2 0,00 €

2 Razkladanje stojnic na končno mesto in dokončna 
montaža.
Cena vključuje vso obvezno opremo monterjev, orodji in 
pomožnih sredstvev po ZGO predpisih za varno in 
kvalitetno končanje del.

kom 1 kg 0,00 €

SKUPAJ: 0,00€

Razkladanje stojnic in dodatne opreme iz kamiona. Postavitev stojnic na Zelenjavnem trgu na točno določeno pozicijo, 
oziroma po shemi. Montaža in spajanje stojnic.

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišč e v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi 
zakonskimi določili ter po ZGO-1D. Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in 
upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

Za vse nedorečene opise  postavk  oz.  finalne  obdelave in zaključke se je potrebno pred izvedbo dogovoriti z odg. 
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!



STOJNICA BREZ STREHE 2 enota1 količina1 enota2 količina2 cena/enoto znesek €
I. KOVINARSKA DELA

1 dobava, izvedba in montaža L profilov za izvedbo okvirja 
mize v treh nivojih z vertikalnimi nosilci. Kvaliteta jekla 
S235, vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, L 40/40/4 m 12 kg 28,8 0,00 €

2 dobava, izvedba in montaža L profilov za izdelavo 
konstrukcije izvlečnih polic ter izdelavo nosilnega okvirja 
zadnjih vrat. Vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

L 30/30/3 m 6,05 kg 8 0,00 €

3 dobava, izvedba in montaža ploščatega železa za 
izdelavo konstrukcije izvlečnih polic. Vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

PL 30/3 m 0,52 kg 0,37 0,00 €

4 dobava, izvedba in montaža T profilov za izdelavo 
konstrukcije horizontalnih nosilcev uteži iz pranih plošč. 
Kvaliteta jekla S235, vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, T 80/40/4 m 1 kg 3,65 0,00 €

Stojnica brez strehe 2 je stojnica polovične širine stojnice brez strehe (miza-polovična). 
Za vse nedorečene opise  postavk  oz.  finalne  obdelave in zaključke se je potrebno pred izvedbo dogovoriti z odg. 
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Izvajalec je dolžan izdelati delavniške nač rte in vzorce obdelav ter jih dati v pisno potrditev projektantu. Izvajalec naj 
bo pozoren na vrstni red del, oziroma na elemente, ki se predhodno cinkajo in naknadno prašno barvajo.

Vsi kovinski elementi so vroče cinkani. 
V popisu so posebaj označeni kovinski elementi, ki zahtevajo konstrukcijsko jeklo S235.
V popisu so posebaj označeni kovinski elementi, ki zahtevajo prašno barvanje v barvi RAL 7047
Skupna barvana neto površina elementov ene stojnice brez strehe je cca 0,85m2
V popisu so podane količine v neto vrednosti, oziroma brez upoštevanja odpada.



5 dobava, izvedba in montaža T profilov za izdelavo 
vertkalne podporne konstrukcije okvirja mize stojnice.
Kvaliteta jekla S235, vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, T 40/40/4 m 1,34 kg 3,22 0,00 €

6 dobava, izvedba in montaža U profilov za izdelavo 
horizontalnih vodil za kolesa izvlečnih polic. Vse vroče 
cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

U 50/50/3 m 1,9 kg 6,46 0,00 €

7 dobava, izvedba in montaža RHS profilov za izdelavo: 
-izdelave nog mize. 

Kvaliteta jekla S235, vse vroče cinkano.

RHS 25/50/4 se prašno barvajo, v RAL. Barvana 
površina 0,74m2 za vseh osem RHS nog mize.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

S235, RHS 25/50/4 m 7 kg 29,568 0,00 €

8 dobava, izvedba in montaža ploščatega železa PL 40/15 
za izvebo nastavljjivih podaljškov nog mize.

PL 40/15 se prašno barvajo, v RAL. Barvana površina 
0,115m2 za vseh osem PL nog mize.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

PL 40/15 kos 8 kg 4,9 0,00 €

9 dobava, izvedba in montaža kovinskih, obloženih kolesc, 
premera fi30mm za izvedbo izvlečnih polic. Vse vroče 
cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

Kolesa fi30 kos 2 0,00 €



10 dobava, izvedba in montaža valovite ali varjene mreže, 
debeline žice 4mm za izdelavo izvlečnih polic. Dimenzije 
enega kosa mreže, 92cm x 50cm. Mreža se na okvir 
privari ali vijači. Vse vroče cinkano.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

Mreža 40/40/4 kos 1 0,00 €

SKUPAJ KOVINARSKA DELA 0,00 €

II. MIZARSKA DELA

1 dobava, izvedba in montaža macesnovih desk za oblogo 
mize po celotnem obsegu ter odlagalni površini.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja, 
preklopov, zaščite in barvanje lesa (1x impregnacija, 2x 
lazurni premaz) ter vsa dodatna in zaščitna dela.

deska macesen B, 115/24 m 17 m3 0,0207 18,5 0,00 €

SKUPAJ MIZARSKA DELA 0,00 €

Za vse nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave in zaključke se je potrebno pred izvedbo dogovoriti z odg. 
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Izvajalec je dolžan izdelati delavniške nač rte in vzorce obdelav ter jih dati v pisno potrditev projektantu.
V vseh mizarskih delih je zajeta celotna nabava, obdelava (rezanje, brušenje, skoblanje, impregniranje ter barvanje) in 
motaža macesnovih desk z vsemi dodatnimi deli in normativi varstva pri delu.
V ceno so zajeta tudi vsa vezna sredstva in vezni material za spajanje s konstrukcijo.
Deske morajo biti rezane radialno. Zaključni robovi desk se izvedejo po detajlih. Kvaliteta lesa, macesen B kategorije.
Les je obojestransko impregniran in barvan z Beltop uv plus. Mešanica v razmerju: Barva1 - 3x, Barva99 - 1x, Barva28 
- 3x
V popisu so podane količine v neto vrednosti, oziroma brez upoštevanja odpada lesa, in barv.
Pohodnih podestov pri stojnicah brez strehe 2 ni.



IV. ZUNANJA DELA (montaža in uteži)

1 dobava na mesto vgradnje, in montaža pranih betonskih 
plošč v konstrukcijo mize za obtežbo in stabilnost 
stojnice proti vetru. Velikost plošč je 40/40/3.8cm, teže 
cca 13,5kg.

V ceni je zajeta dobava in dostava plošč na mesto 
vgradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela.

prana plošča 40/40/3.8 kom 4 kg 108 2 0,00 €

2 Razkladanje stojnic na končno mesto in dokončna 
montaža.
Cena vključuje vso obvezno opremo monterjev, orodji in 
pomožnih sredstvev po ZGO predpisih za varno in 
kvalitetno končanje del.

kom 1 kg 0,00 €

SKUPAJ ZUNANJA DELA: 0,00€

Razkladanje stojnic in dodatne opreme iz kamiona. Postavitev stojnic na Zelenjavnem trgu na točno določeno pozicijo, 
oziroma po shemi. Montaža in spajanje stojnic.

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišč e v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi 
zakonskimi določili ter po ZGO-1D. Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in 
upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

Za vse nedorečene opise  postavk  oz.  finalne  obdelave in zaključke se je potrebno pred izvedbo dogovoriti z odg. 
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!



DODATNA KOVINSKA STOJALA enota1 količina1 enota2 količina2 cena/enoto znesek €
I. KOVINARSKA DELA

1 dobava, izvedba in montaža L profilov za izdelavo 
konstrukcije dodatnega stojala tipa Ds1 škatle. Skupna 
dolžina L profilov je . Vse vroče cinkano. Izdelava 
podetajlu, list D 05.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

L 30/30/3 m 3,76 kg 5,046 0,00 €

2 dobava, izvedba in montaža L profilov za izdelavo 
konstrukcije dodatnega stojala tipa Ds2 škatle. Skupna 
dolžina L profilov je . Vse vroče cinkano. Izdelava 
podetajlu, list D 05.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

L 30/30/3 m 3,4 kg 4,563 0,00€

3 dobava, izvedba in montaža L profilov za izdelavo 
konstrukcije dodatnega stojala tipa Ds3 škatle. Skupna 
dolžina L profilov je . Vse vroče cinkano. Izdelava 
podetajlu, list D 05.

V ceni je zajeta izdelava vseh elementov spajanja in 
preklopov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

L 30/30/3 m 3,02 kg 4,053 0,00€

SKUPAJ: 0,00€

Za vse nedorečene opise  postavk  oz.  finalne  obdelave in zaključke se je potrebno pred izvedbo dogovoriti z odg. 
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Izvajalec je dolžan izdelati delavniške nač rte in vzorce obdelav ter jih dati v pisno potrditev projektantu. 

Vsi kovinski elementi stojal so zvarjeni in vroče cinkani. 

V popisu so podane količine v neto vrednosti, oziroma brez upoštevanja odpada.



enota1 količina1 enota2 količina2 cena/enoto znesek €
I. DOSTAVA

1 Dostava stojnic na končno lokacijo mestne tržnice, 
Zelenjavni trg Piran.

kom 19 kg 0,00 €

SKUPAJ: 0,00€

Prevzem stojnic na mestu proizvodnje ter nalaganje stojnic in njihove opreme na prevozno stredstvo. Dostava stojnic 
na tržnico v Piran. Dimenzije enega pulta, oziroma celotne mize so, širina 200cm, višina 90cm, globina 101cm. 
Število vseh stojnic je 19, od tega 12 s strešno konstrukcijo in 7 brez strešne konstrukcije. Dostaviti je potrebno vse 
sestavne dele stojnic, vključno z vsemi spoji in dodatnimi elementi. Nosilni stebri strehe stojnice so snemljivi in se jih 
lahko dostavi tudi ločeno. Streha stojnice je iz PVC platna snemljiva in zložljiva.

Izvajalec del je dolžan upoštevati vse prometne predpise ter tehnične in varnostne smernice prevoza tovora. Vse 
stojnce in njihova oprema morajo biti ustrezno zaščitene, tako da ne pride do premikov in trenj, ki lahko poškodujejo 
barvo, konstrukcijo in njihove sestavne dele.
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1.5 RISBE

1.5.1.  NOVO STANJE

A 01 POSTAVITEV      1:150
A 02 PROSTORSKI PRIKAZ     
A 03 STOJNICA S STREHO - TLORISI    1:20
A 04 STOJNICA S STREHO - HORIZONTALNI PREREZI  1:20
A 05 STOJNICA S STREHO - PREREZI    1:20
A 06 STOJNICA S STREHO - POGLEDI Z DESKAMI   1:20
A 07 MIZA - TLORIS IN HORIZONTALNI PREREZI   1:20
A 08 MIZA - POGLEDI IN PREREZI    1:20

1.5.2.	 PODROBNI	NAČRTI	IN	DETAJLI

D 01 IZVLEČNO STOJALO     1:10
D 02 STEBRI ZA STREHO IN NOGE ZA MIZO         1:10, 1:2
D 03 KOSOVNICA JEKLO     1:10
D 04 PLATNO, VPENJANJE PLATNA          1:20, 1:2
D 05 DODATNA STOJALA     1:10



DOSTAVA VHOD MESNICAVHOD RIBARNICA



MIZA

STOJNICA S STREHO




























	STOJNICE PIRAN (pzi) nacrt arhitekture txt.pdf (p.1-6)
	STOJNICE PIRAN (pzi) 01 POPIS.pdf (p.7-18)
	STOJNICE PIRAN (pzi) A1  in A2.pdf (p.19-20)
	STOJNICE PIRAN (pzi) A3 stojnica tlorisi.pdf (p.21)
	STOJNICE PIRAN (pzi) A4 stojnica tlorisi.pdf (p.22)
	STOJNICE PIRAN (pzi) A5 stojnica prerezi.pdf (p.23)
	STOJNICE PIRAN (pzi) A6 stojnica pogledi.pdf (p.24)
	STOJNICE PIRAN (pzi) A7 miza tlorisi.pdf (p.25)
	STOJNICE PIRAN (pzi) A8 miza prerezi pogledi.pdf (p.26)
	STOJNICE PIRAN (pzi) D1 predali.pdf (p.27)
	STOJNICE PIRAN (pzi) D2 stebri noge.pdf (p.28)
	STOJNICE PIRAN (pzi) D3 kosovnica jeklo.pdf (p.29)
	STOJNICE PIRAN (pzi) D4 vpenjanje platna.pdf (p.30)
	STOJNICE PIRAN (pzi) D5 dodatna stojala.pdf (p.31)



