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REKAPITULACIJA

Številka izvedbenega načrta: 1345-17

Objekt : Ureditev montažnega krožnega križišča zbirne ceste 
LZ074591 in krajevne ceste LK074591

Del objekta :

REKAPITULACIJA  GRADBENIH STROŠKOV

1.    PREDDELA

2.    ZEMELJSKA DELA

3.    VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

4.    ODVODNJAVANJE

5.    GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0.00 €

6.    OPREMA CEST

7.    TUJE STORITVE

8.    NEPREDVIDENA DELA 5% 0.00 €

skupaj 0.00 €

22 % DDV 0.00 €

S K U P A J                    0.00 €
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1. PREDDELA

šifra enota opis dela količina cena znesek

11 311 kos Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s 
površino do 50 m2

1.00

12 211 kos Demontaža prometnega znaka na enem podstavku, ter 
porušitev temelja in stebrička ( 2102)

2.00

12 293 kos Porušitev in odstranitev ograje iz železnih elementov
(stebrički)

6.00

12 321 m2 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm ( 
pločnik )

174.65

12 323 m2 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm ( 
vozišče )

133.00

12 381 m1 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 
cm ( pločnik )

23.00

12 383 m1 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 
15 cm

136.00

12 391 m1 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona 27.00

12 393 m1 Porušitev in odstranitev obrobe iz granitnih kock 50.00

1.   PREDDELA

1.1 Geodetska dela

1.2  Čiščenje terena

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij

Stran 2



KProjektL   d.o.o.                                                                                                                  
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana

1. PREDDELA

šifra enota opis dela količina cena znesek

13 111 dan Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo 
prometa in usmerjanjem s semaforji

10.00

13 142 kos Izdelava elaborata začasne prometne ureditve 1.00

13 211 Pripravljalna dela 1.00

SKUPAJ PREDDELA:

1.3 Ostala preddela

1.3.1 Omejitve prometa

1.3.2 Pripravljalna dela pri objektih
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2. ZEMELJSKA DELA

šifra enota opis dela količina cena znesek

21 114 m3 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z 
nakladanjem

9.60

21 234 m3 Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z 
nakladanjem

19.20

22 113 m2 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije 64.00

22 117 m2 Ureditev planuma posteljice 135.00

2.   ZEMELJSKA DELA

2.1  Izkopi

2.2  Planum temeljnih tal
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2. ZEMELJSKA DELA

šifra enota opis dela količina cena znesek

29 121 t Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km 38.34

29 152 t Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine, vključno s 
plačilom komunalne takse

14.40

29 153 t Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo, 
vključno s plačilom komunalne takse

23.94

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

2.9  Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
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3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

šifra enota opis dela količina cena znesek

31 132 m3 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 
drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm

44.40

31 181 m3 Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 
5 cm

11.05

31 552 m2 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 
50/70 A3 v debelini 6 cm

34.00

32 254 m2 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 
surf B 70/100 A5 v debelini 4,0 cm ( pločnik )

238.00

32 273 m2 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 
surf B 50/70 A3 v debelini 4,0 cm (vozišče )

34.00

32 499 m2 Premaz stikov z dilaplastom 159.00

34 114 m2 Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine 
velikosti 8 cm/8 cm/8 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

38.00

34 274 m2 Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine 
velikosti 20 cm /20 cm /20 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

58.80

34 913 m3 Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz 
cementnega betona v debelini od 20 do 30 cm

54.00

3.2.4 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke - Surface 
dressing (SD)

3.4  Tlakovane obrabne plasti

3.2.2 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni - Asphalt 
concrete - surface (AC surf)

3.   VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1  Nosilne plasti

3.1.1 Nevezane nosilne plasti

3.2  Obrabne plasti

3.1.4-6 Asfaltne nosilne plasti - Asphalt concrete - base (AC base)
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3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

šifra enota opis dela količina cena znesek

35 214 m1 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz 
cementnega betona s prerezom 15/25 cm

6.00

35 234 m1 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika 
iz cementnega betona s prerezom 12/25 cm

11.00

35 262 m1 Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega 
kamna s prerezom 18/25 cm( v radiju 5m)

31.25

35 313 m1 Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna 
velikosti 10 cm/10 cm /10 cm

35.00

SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:

3.5  Robni elementi vozišč

3.5.3 Obrobe

3.5.2 Robniki
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4. ODVODNJAVANJE

šifra enota opis dela količina cena znesek

44 996 kos Višinsko prilagajanje jaškov obstoječe komunalne 
infrastrukture

2.00

SKUPAJ ODVODNJAVANJE:

4.   ODVODNJAVANJE
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5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

šifra enota opis dela količina cena znesek

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:

5.   GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
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6. OPREMA CEST

šifra enota opis dela količina cena znesek

61 112 kos Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 
cm, premera 30 cm

11.00

61 216 kos Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

10.00

61 411 kos Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz 
vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA2, 
dolžina stranice a = 600 mm ( 2101 )

4.00

61 652 kos Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 
aluminijaste pločevine, znak z  modro barvo-folije RA2, 
premera 600 mm

4.00

61 712 kos Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče 
cinkane jeklene pločevine, znak z belo barvo-folijo RA2, 
velikost od 0,11 do 0,20 m2 ( 2431,2431-1)

6.00

62 111 m1 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 
200 µm, širina črte 10 cm 
*( 5111-1,5111 )-kolesarska steza

100.00

62 113 m1 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 
200 µm, širina črte 15 cm
*(5111, 5112,5122)-vozišče

195.00

62 114 m1 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 
200 µm, širina črte 20 cm 

22.00

62 163 m2 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 
250 µm, širina črte 30 do 50 cm 
*( 5212-1, 5232 )

21.00

6.   OPREMA CEST

6.1  Pokončna oprema cest

6.2  Označbe na voziščih
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6. OPREMA CEST

šifra enota opis dela količina cena znesek

62 166 m2 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 
250 µm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2
*(5604,5442)

6.00

62 168 m2 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 
250 µm, površina označbe nad 1,5 m2 
*(5314-1, 5231)

52.50

62 251 m1 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, 
širina črte 10 cm

24.00

62 253 m1 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, 
širina črte 15 cm

20.00

62 711 m1 Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina 
črte 10 do 15 cm

60.00

62 721 m1 Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, 
posamezna površina označbe do 0,5 m2

10.00

62 724 m1 Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, 
posamezna površina označbe nad 1,5 m2
(5231, 5412,5422)

94.80

SKUPAJ OPREMA CEST:
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7. TUJE STORITVE

šifra enota opis dela količina cena znesek

75 111 kos Prestavitev droga javne razsvetljave 2.00

79 311 ur Projektantski nadzor 10.00

79 351 kos Geotehnični nadzor 2.00

79 361 kos Zunanja kontrola kakovosti 1.00

79 514 kos Izdelava geodetskega posnetka in projektne dokumentacije 
za projekt izvedenih gradbenih del

1.00

SKUPAJ TUJE STORITVE:

7.9  Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija

7.   TUJE STORITVE

7.5  Javna razsvetljava
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