
ZUNANJA UREDITEV – Dodatna pojasnila postavk 

12.111 Čiščenje terena , odvoz obstoječe urbane opreme (scvetlična korita, koši za odpadke, 

klopi ...)  

Pojasnilo: Na lokaciji se nahajajo posode za odpadke na kolesih in en kontejner ter stojala za 

kolesa. Zaradi del bodo potrebne prestavitve nekaterih betonskih konfinov ob Poljanski cesti 

in v parku. 

   

 



 
 

 
 



 
 

12.228 Demontaža in odvoz obstoječih delov naprave za prezračevanje ter pripadajoče ograje 

z vsem materialom na začasno deponijo na gradbišču. Naprave primerno očistiti in pripraviti 

za kasnejšo ponovno montažo 

Pojasnilo: Naročnik je na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija objavil pdf izsek iz 

načrta zunanje ureditve s pripadajočim opisom (dokument »Zunanja enota klimatov«).  

 
 

 

  



51.581 Izdelava in montaža lesenih premostitvenih objektov in zaščite gradbenih jam v času 

gradnje (rampe,) 

Pojasnilo: V načrtu ZU so predvideni predvsem prehodi na gradbišču preko kinet - jarkov za 

polaganje kanalizacije in drugih komunalnih vodov v območju obdelave. Premostitve morajo 

biti varne in zadostiti veljavnim predpisom, izbira in izdelava pa je prepuščena izvajalcu; 

montažno, lahko se prestavi na različne lokacije po potrebi. V območju priključnega vročevoda 

je ob Poljanski cesti potrebno izdelati premostitve kot opisano v postavkah 1 in 2.  Izvedbo in 

statično preverbo zagotovi izvajalec v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

58.181 Demontaža in ponovna montaža obstoječe ograje z vsem potrebnim materialom in 

delom  

Pojasnilo: Potrebna je prestavitev dela obstoječe ograje kot je razvidno iz slike zgoraj. 
 

58.191 Dobava in montaža nove ograje na stebričkih sidranih v AB zidcu po navodilu arhitekta 

z vsem potrebnim materialom in delom  

Pojasnilo: Na izpostavljenih mestih je potrebno dobaviti in pritrditi ograje - uvoz v klet.  
 

58.193 Dobava in montaža avtomatskih zapornic na ločilnem otoku po navodilu dobavitelja z 

vsemi priključki in vsem potrebnim materialom ter delom 

Pojasnilo: V načrtu ZU je prikazana pozicija in velikost, izvajalec izbere dobavitelja in 

izvede zapornice na ločilnem otoku po dobaviteljevem načrtu z vsemi potrebnimi deli in 

priključki.  
 

58.213 Dobava in montaža kovinskih stojal za 51 koles po dani situaciji z vsem potrebnim 

materialom in delom  

Pojasnilo: Glede na današnje stanje na terenu se bo 27 PM za kolesa na zahodni strani 

parkirišča razmestilo naknadno, saj je trenutno predvideni prostor ograjen z drsnimi vrati.  

 



 

 

58.214 Dobava in montaža košev za odpadke z vsem potrebnim materialom in delom  

Pojasnilo: Trenutno so posode za odpadke razmeščene ob objektih okoli atrija, verjetno bo 

potrebno dobaviti določeno število za ARS, običajno količino in pozicijo definira arhitekt v 

dogovoru z investitorjem. 


