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1

UVOD

Naloga organiziranja gradbene proizvodnje je v marsičem svojska in drugačna od organiziranja
serijske proizvodnje, ki pretežno poteka v zaprtih prostorih. Glavne posebnosti gradbene proizvodnje
opredeljujejo naslednja dejstva:
—
—
—
—
—

unikatnost zgrajenega objekta,
z objektom pozidamo del narave,
dela na objektih se večinoma opravljajo na prostem,
čas trajanja gradnje objekta je neprimerljivo daljši od serijske proizvodnje,
vključenost velikega števila partnerjev v proces graditve objektov. [1]

Navedena svojstva gradbene proizvodnje narekujejo, v primerjavi s serijsko proizvodnjo, posebnosti v
organizaciji oz. organiziranosti gradbenih podjetij in gradbenih del. Brez uporabe sodobnih metod, v
tehnološki in operativni pripravi organizacije, si dela v gradbeništvu dandanes ne moremo zamisliti.
Razlike v organizaciji dela, v smislu operativne in tehnološke priprave, ter razlike v tehnološki in
informacijski opremljenosti gradbenih podjetij so pogosto vzrok za velika odstopanja tako v
ponudbenih cenah gradbenih proizvodov in storitev kot tudi v časovnemu poteku izvedbe. Zato na
tržišču uspešno konkurirajo le tisti gradbeni izvajalci, ki so primerno organizirani, dobro tehnološko
opremljeni in so sposobni vzpostaviti sodobno, fleksibilno organizacijo dela. [1]
Gradnja je enkraten in neponovljiv proces. Ne ponavljajo se niti objekt v smislu njegovih fizičnih
značilnosti, njegov namen, prav tako se od projekta do projekta spreminjajo udeleženci, lokacija,
pogoji, čas gradnje, vreme, stroški … Zato je treba v ta proces pristopiti strokovno, inovativno, z
znanjem, izkušnjami in veliko mero predvidevanja in strpnosti. Pomembno je tudi, da je cilj naročnika
vnaprej določen in jasno opredeljen. Brez cilja in jasno razdeljenih nalog ter zadolžitev rezultat ne bo
dosežen. [2] Zato je potrebno določiti odgovornosti in zadolžitve tako na ravni udeležencev v procesu
graditve (tj. naročnika, projektanta, izvajalca in podizvajalcev) kakor tudi znotraj organizacije
sodelujočih podjetij.
Doseganje časovnih rokov, ki jih v pogodbi z izvajalcem opredeli naročnik, je ključno za poslovno
uspešnost izvajalskega podjetja. Prav tako je pomembno tudi, da so stroški, nastali med gradnjo,
skladni s pogodbenimi vrednostmi. Izvajalsko podjetje mora zato po zaključenem projektu analizirati
časovni in stroškovni potek gradnje, saj s tem ugotovi morebitna odstopanja. Na tej osnovi lahko
določi ukrepe, ki bodo v prihodnjih projektih preprečili nezaželena odstopanja.
V diplomski nalogi bom izvedel časovno in stroškovno analizo gradbenih del v primeru gradnje dveh
prizidkov (prizidek I in II) obstoječega objekta. Prizidek I je namenjen poslovnim, prizidek II pa
proizvodno-skladiščnim dejavnostim. Proizvodnja naročnika – podjetja Uprom – obsega obdelavo in
preoblikovanje vseh vrst pločevin, različnih debelin. Podjetje se je za gradnjo prizidkov odločilo
zaradi potrebe po širjenju svoje proizvodnje na lokaciji v Slovenski vasi pri Šentrupertu. Širitev
obsega štirietažni poslovni del (prizidek I) in dvoetažni skladiščno-proizvodni del (prizidek II).

1.1 Namen diplomske naloge in metode dela
Namen diplomskega dela je analiza časovnega poteka gradnje in stroškov izbranega objekta.
Obravnavani objekt sem spremljal od 25. dne po začetku gradnje 20. 6. 2016 do 31. 1. 2017. V tem
obdobju so se izvajala vsa gradbena dela, vključno z obrtniškimi deli – montaža jeklene konstrukcije
in montaža strešnih ter fasadnih panelov.
Analizo sem izvedel za celoten čas gradnje, to je od začetka gradnje 23. 5. 2016 do zaključka
izvedenih obrtnih del 12. 1. 2017. Dela so izvajala 4 gradbena podjetja:
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—
—
—
—

Izvajalec 1 - rušitvena in zemeljska dela,
Izvajalec 2 - betonska in armirano betonska dela, zidarska dela, opažna dela, odvodnjavanje,
Izvajalec 3 - montaža jeklene konstrukcije,
Izvajalec 4 - obrtna dela; montaža strehe in fasade.

Analiza stroškovnega in časovnega poteka gradnje temelji na podatkih, pridobljenih na terenu in na
podlagi gradbene dokumentacije. V svojem delu bom ugotavljal, kakšni so predvideni in dejanski
stroški gradnje, in določil časovni potek izvedbe gradbenih in obrtniških del.
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2

PREDSTAVITEV OBJEKTA
2.1 Splošno

Tehnološko-ekonomski elaborat je izdelan na podlagi obstoječega stanja objekta in projektne
dokumentacije PGD št. 200770/2005, ki jo je izdelalo podjetje Gradbeni inženiring, Janez Zakrajšek s.
p. januarja 2006 za gradnjo prizidave poslovno-proizvodne stavbe podjetja UPROM d. o. o. Objekt bo
lociran na zemljišču parcelna št. 2506/18 in delih zemljišč parcelnih št. 2435/4, 2435/7, 2436/2, vse
katastrska občina Straža v območju stavbnih zemljišč gospodarske cone (IG). [3]

Slika 1: Prikaz lokacije nove gradnje ob obstoječi (Vir: Google maps)

2.1.1 Obstoječe stanje
Del zemljišča, na katerem je predvidena gradnja, je v prostorskem načrtu Občine Šentrupert
opredeljen kot pozidana in sorodna zemljišča. Zemljišče je na severovzhodni strani omejeno z
obstoječim objektom oz. delom objekta v lasti drugih lastnikov (Šoko d. o. o.), na jugovzhodni stani
pa z železniško progo št. 81 Sevnica – Trebnje in na severovzhodni strani z javno potjo Slovenska vas
– Dob. Teren je pretežno raven, le na vzhodni strani med železniško progo na jugovzhodni in javno
potjo na severovzhodni strani bo od nivoja kleti izkopan plato za potrebe predmetne gradnje. Plato se
na jugovzhodni strani ob železnici s klančino dviga do nivoja pritličja oz. javne poti. Največja višinska
razlika je cca 4,5 m. Zemljišče je v prostorskih aktih opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč
gospodarske cone (IG) in je komunalno in energetsko opremljeno. [3]

2.1.2 Splošno o nameravani gradnji
Investitor želi za potrebe širjenja zmogljivosti podjetja Uprom d. o. o. vzdolž jugovzhodne fasade
obstoječe poslovno-proizvodne stavbe dozidati dva med seboj povezana prizidka, štirietažni poslovni
del (prizidek I), skupne tlorisne dolžine 6,9 m in širine 8,6 m in dvoetažni skladiščno-proizvodni del
(prizidek II), skupne tlorisne dolžine 75,5 m in širine od 10,4 m do 16,2 m, skupne dolžine 82,4 m.
Dostop do omenjenega objekta se uredi neposredno s projektirane interventno-manipulacijske ceste na
jugovzhodni strani, ki se navezuje na javno pot Slovenska vas – Dob. Posredno bo mogoče dostopati
preko obstoječe proizvodne in nove projektirane skladiščne hale, ki je dostopna z manipulacijskega
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dvorišča na jugozahodni strani in se s priključkom navezuje na regionalno cesto. Priključka se
izvedeta skladno s pogoji in soglasji Občine Šentrupert oziroma Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo, ki sta upravljalca cest, na katere se navezujeta.
Za potrebe odvajanja sanitarnih voda se v kompleks umesti nova mala čistilna naprava, katere
kapaciteta bo upoštevala obstoječo in predmetno pozidavo.
Meteorne vode s strehe in voznih površin se po ločenem razvodu speljejo v ponikalnice. Padavinske
vode z voznih površin se iz dežnih rešetk in cestnih požiralnikov speljejo preko lovilca olj.
Elektroenergetska oskrba oz. napajanje objekta se izvede preko lastne transformatorske postaje.
Arhitekturno je gradnja dvoranski objekt, ki sledi tipologiji industrijske gradnje in se po gabaritu,
videzu in oblikovanju volumna prilega obstoječi in predvideni pozidavi obravnavane ureditvene enote.
Okolica objekta bo hortikulturno urejena na način, ki ne bo negativno vplival na preglednost, tako na
javnih površinah kot ob železnici. Ob naštetih dejstvih se lahko zatrdi, da objekt s tega stališča ne bo
preveč vidno izpostavljen in moteč za bližnjo okolico. [3]

2.2 Arhitekturna zasnova
Poseg bo izveden kot razširitev ob celotni jugovzhodni strani obstoječega objekta.
Poslovni del (prizidek I) je zasnovan kot štirietažna konstrukcija: vkopana klet, pritličje, 1. in 2.
nadstropje. Skladiščno-proizvodni del (prizidek II) je zasnovan kot dvoetažna konstrukcija: delno
vkopane stene kleti in pritličje.
Klet poslovnega dela (prizidek I), ki je v celoti vkopana, in je kesonske izvedbe, je namenjena jedilnici
za zaposlene in jedru vertikalnih komunikacij. Svetla višina jedilnice je 4,03 m. Delno vkopana klet
skladiščno-proizvodnega dela (prizidek II) je namenjena širjenju proizvodnje, postavitev novih strojev
za izdelavo artiklov iz prodajnega programa investitorja. Svetla višina proizvodnje je od 4,02 m do
8,92 m.
Prostori nad nivojem terena poslovnega dela (prizidek I) so namenjeni parkirnim prostorom in dvigalu
za zaposlene, medtem ko je skladiščenju proizvodov namenjen skladiščno-proizvodni del (prizidek II).
V prvem in drugem nadstropju poslovnega dela (prizidek I) so locirane pisarne.
Gabariti objekta so prilagojeni prostorskim danostim, tj. umeščenosti predmetne gradnje med
železniško progo na jugovzhodni strani ter obstoječi proizvodni kompleks na severozahodni strani.
Slednjemu bo prizidana predmetna gradnja. Velikost gradbene parcele oz. enote urejanja prostora je
predvidena dolgoročnemu povpraševanju po proizvodih, ki jih na trgu ponuja investitor. Oblikovno
(po volumnu, izboru materiala ipd.) se objekt navezuje na sosednje obstoječe objekte in načrtovano
nadaljnjo pozidavo.
Velikost prizidkov (neto tlorisna površina) znaša:
Poslovni del (prizidek I):
—
—
—
—
—

klet 47,34 m2
pritličje 47,34 m2
1. nadstropje 47,34 m2
2. nadstropje 47,34 m2
skupaj: 189,36 m2

Skladiščno proizvodni del (prizidek II)
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— klet 892,25 m2
— pritličje 270,56 m2
— skupaj: 1162,81 m2
Etažne višine (vključujejo debelino konstrukcije):
— klet (prizidek I): 4,32 m (relativna kota kleti prizidka I – 4,49 m)
— klet (prizidek II): AB del 4,32 m (relativna kota kleti prizidka II – 4,32 m); jekleni del 9,92 m
(relativna kota kleti prizidka II + 0,00 m)

— pritličje (prizidek I): 3,14 m (relativna kota pritličja prizidka I + 3,14 m)
— pritličje (prizidek II): 5,23 m (relativna kota pritličja prizidka II + 8,37 m)

— 1. nadstropje (prizidek I): 2,54 m (relativna kota 1. nadstropja prizidka I + 5,68 m)
— 2. nadstropje (prizidek I): 3,14 m (relativna kota 2. nadstropja prizidka II + 8,82 m)
Nivoji štirietažnega dela se med seboj povezujejo preko vertikalnih komunikacij. Oba prizidka se med
seboj povezujeta s horizontalnimi komunikacijami. Tako poslovni kot skladiščno-proizvodni del sta
povezana z obstoječim objektom.

2.3 Konstrukcija
Poslovni del (prizidek I) ima štiri etaže. Skladiščno-proizvodni del (prizidek II) ima dve uporabni
etaži.
Za temeljno konstrukcijo obeh prizidkov je izbrana armirano-betonska temeljna plošča, debeline 30
cm. Podložni beton debeline 10 cm je na tamponskem nasutju debeline vsaj 60 cm. Med podložnim
betonom in armirano-betonsko temeljno ploščo sta nameščeni hidroizolacija in toplotna izolacija.

2.3.1 Poslovni del (prizidek I)
Poslovni del je štirietažna konstrukcija, ki je sestavljen iz monolitnih armirano betonskih sten v kleti.
Stene pritličja in 1. nadstropja so iz modularnih opečnatih blokov. Del stene pritličja je iz armiranega
betona. V pritličju in v 1. nadstropju so projektirane armirano betonske protipotresne vezi.
Konstrukcija 2. nadstropja je izvedena v jeklu. Etažne plošče so izvedene iz armiranega betona,
ojačene z armirano-betonskimi nosilci.
Debelina armirano-betonskih in zidanih sten znaša 30 cm.

2.3.2 Skladiščno-proizvodni del (prizidek II)
Stene kleti skladiščno-proizvodnega dela, debeline 30 cm, pod nivojem kote terena, so izvedene kot
monolitna armirano-betonska konstrukcija. V osrednjem delu tlorisa je armirano-betonska medetažna
plošča, debeline 30 cm, podprta z armirano-betonskimi stebri in nosilci.
Pritličje in del konstrukcije nad nivojem terena skladiščno-proizvodnega dela sta v jekleni izvedbi.
Jeklena konstrukcija je sidrana v armirano-betonsko ploščo nad kletjo, v razširjen temelj ob
obstoječem objektu in na oporni zid.
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2.4 Fasada prizidkov
Z jugovzhodne fasade obstoječe hale je predvidena prestavitev fasadnih panelov na jugovzhodno
fasado novega prizidka. Obstoječe okenske odprtine se pozida s porobetonskimi bloki.
Fasada skladiščno-proizvodnega in poslovnega prizidka bo izvedena iz izolacijskih panelov. Paneli
bodo orientirani horizontalno in priključeni na jekleno podkonstrukcijo.

2.5 Streha prizidkov
Na poslovnem delu in na skladiščno-proizvodnem delu je streha enokapnica z naklonom 6° proti
jugovzhodu, skrita za parapetom strehe (atiko). Kritina so izolacijski strešni paneli.
Na skladiščno-proizvodnem delu so na strehi vgrajeni svetlobniki.

2.6 Tlorisi in prerezi prizidka I in prizidka II
Prikazani so tlorisi in prerezi štirietažnega poslovnega dela (prizidek I) in dvoetažnega skladiščnoproizvodnega dela (prizidek II).

Slika 2: Tloris kleti (Vir: Uprom d. o. o.)

Na tlorisu kleti (slika 2) se vidi štirietažni poslovni del (prizidek I) na desni strani in dvoetažni
skladiščno-proizvodni del (prizidek II). Vidno je tudi zoženje prizidka II zaradi bližine železniške
proge.
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Slika 3: Tloris pritličja (Vir: Uprom d. o. o.)

Slika 4: Tloris ostrešja in 1. nadstropja (Vir: Uprom d. o. o.)

Slika 5: Tloris 2. nadstropja (Vir: Uprom d. o. o.)
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Slika 6: Tloris strehe (Vir: Uprom d. o. o.)

Slika 7: Prerez I – I (Vir: Uprom d. o. o.)
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Slika 8: Prerez II – II (Vir: Uprom d. o. o.)

Slika 9: Prerez III – III (Vir: Uprom d. o. o.)
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Slika 10: Prerez IV – IV (Vir: Uprom d. o. o.)

Slika 11: Pogled na jugovzhodno fasado (Vir: Uprom d. o. o.)

Na sliki 11 je viden potek terena. Na desni strani je štirietažni poslovni del (prizidek I), kjer se vidi
pritličje. Prizidek I ima celotno vkopano klet. Dvoetažni skladiščno-proizvodni del (prizidek II) ima
delno vkopano klet, ki je izvedena kot armirano-betonska konstrukcija.

Slika 12: Severovzhodna fasada (Vir: Uprom d. o. o.)
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Slika 13: Jugozahodna fasada (Vir: Uprom d. o. o.)

18
Mandelj, M. 2017. Analiza poteka gradnje prizidka poslovno-skladiščnega objekta Uprom.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

3

PREGLED INVESTICIJSKEGA PROCESA GRADNJE

V tem poglavju bom prikazal potek gradnje objekta od ideje do uporabe. Posebno pozornost posvečam
tudi gradbenim delom, ki sem jih podrobneje obravnaval, in dokumentaciji, ki mi je služila kot pomoč
pri izdelavi analize.
Vsak gradbeni projekt se začne z idejo, ki je posledica potrebe, zahteve ali želje naročnika. Sledi
razmislek in odločitev, da se ideja uresniči z gradnjo. Potrebe so lahko rešitev stanovanjskega
problema, nova proizvodnja, nova komunikacija. V gradbenem projektu ima vodilno vlogo investitor
– naročnik, ki vsa dela in storitve naroča in financira. Del nalog lahko, če za to sam naročnik ni
usposobljen, poveri svetovalnemu inženirju, nekatere naloge lahko opravi samo projektant, nekatere
pa lahko opravi tudi projektant. Gradi, izvaja dela izvajalec ali graditelj. Nadzornik nadzira dela, lahko
pa med gradnjo opravlja tudi svetovalne storitve za naročnika. [2]

V nadaljevanju bom opisal najpogostejša dejanja in dokumente, ki so potrebni pri izvedbi zahtevnejših
objektov.
(Opomba: Pri manj zahtevnih projektih (objektih) nekaterih opisanih dejanj ali opisanih dokumentov
ni potrebno izvesti ali izdelati. [2])
Naloga investitorja je, da izpelje ali naroči vsa potrebna dejanja. Če sam za to ni usposobljen, bo
tovrstna dela naročil pri ustrezno usposobljenem izvajalcu. Večino opravil bo naročnik tako naročil
drugim.

3.1 Investicijska pobuda
Koraki investicijske pobude:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Opredeli se cilj, kaj bo s projektom urejeno.
Določi se namen, obseg gradbenega projekta.
Presodi se učinke.
Določi se želeni termin in rok gradnje.
Oceni se vrednost in strošek.
Evidentira se možne lokacije.
Preveri se obstoj ustreznega prostorskega akta.
Presodi se lokacije z vseh pomembnih vidikov; dostopnost, velikost, cena, možnost in pogoji
gradnje.
Izdela se potrebne študije in raziskave kot: geološke raziskave, geomehanske raziskave,
raziskave vpliva na okolje, hidrološke in klimatske.
Izpelje se tržne, ekonomske, tehnološke, idr. raziskave, (predvsem za gospodarske objekte,
lahko pa tudi za druge, če je to smiselno).
Izdela se DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta).
Razpiše in izvede se natečaj za najboljšo rešitev.
Izdelajo se idejne rešitve projekta.
Na osnovi prejetih rešitev se izbere najboljšo rešitev.
Izdela se predinvesticijska zasnova.
Izvede se dodatne raziskave, če sprejete rešitve to zahtevajo.
Imenuje se odgovornega vodjo investicije, (če naročnik razpolaga z usposobljenim kadrom, bo
tega izbral iz svojih vrst, sicer bo izbral usposobljen svetovalni inženiring. [2]
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3.2 Priprava
V tej fazi se je naročnik že odločil, kaj bo gradil in pristopi k realizaciji spodaj naštetih projektov. Z
namenom, da bo gradnja potekala s čim manj težavami in zastoji, je potrebno izpeljati vsa predhodna
dela. Če naročnik sam ne razpolaga z usposobljenim kadrom, bo te naloge poveril ustrezno
usposobljenemu svetovalnemu inženiringu.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Izdela se študija izvedbe nameravane investicije.
Evidentira se možne izvajalce storitev s potrebnimi referencami.
Imenuje se koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta.
Izdela se projektna naloga idejne zasnove.
Izdela se idejna zasnova.
Izdela se projektna naloga za idejni projekt.
Izdela se idejni projekt.
Izdela se projektna naloga za izdelavo investicijskega programa.
Izdela se investicijski program.
Recenzira se idejni projekt (glede izvedljivosti projekta, doseganja ciljev in namena projekta).
Pridobi se ustrezen dokument umeščanja v prostor.
Pridobi se projektne pogoje.
Izvede se razpis za izbor projektantov za PGD, PZI.
Izdela se PGD.
Pridobi se vsa zahtevana soglasja na PGD.
Recenzira se PGD v luči doseganja ciljev, izvedljivosti in učinkov projekta ter doseganja
zastavljenih rokov.
Izdela se revizija PGD.
Izdela se dokumentacija za razpis za gradnjo.
Recenzira se dokumentacija za razpis za gradnjo.
Pridobi se zemljišča, izvede parcelacija, odkup, razlastitve.
Pridobi se gradbeno dovoljenje ali drugo dovoljenje za gradnjo, če za to obstajajo zakonske
podlage.
Preveri se, ali je projekt v okviru finančnih možnosti in stroškovnih omejitev.
Izbere se nadzor in sklene pogodbo za nadzor.
Zagotovi se finančna sredstva za gradnjo.
Izvede se razpis za izbiro izvajalca/cev.
Izpelje se ožji izbor izvajalcev s preveritvijo njihovih sposobnosti in možnosti izvedbe,
projekta.
Opravi se dodatna pogajanja z izbranimi ponudniki.
Definira se dokončno pogodbo/-e za gradnjo in pripravi kompletno pogodbeno
dokumentacijo. [2]

Zgoraj navedene dejavnosti izvede naročnik in jih v nalogi v okviru analiz izbranega primera ne
obravnavamo.

3.3 Gradnja
V procesu gradnje – fizične izvedbe objekta – je potrebno izvesti niz dejavnosti:
— Naročnik in izvajalec skleneta medsebojno (t. i. gradbeno) pogodbo.
— Naročnik sklene pogodbe z drugimi (stranskimi) udeleženci pri gradnji, ki so v funkciji
tehnične spremljave projekta (geodetska spremljava, geološka in geomehanska spremljava,
zunanja kontrola kakovosti, spremljava za meritve vplivov na okolje ali drugih meritev …).
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

Izvede se ničelne ali začetne meritve.
Imenuje se koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta.
Izvede se pripravljalna dela na terenu.
Zakoliči se objekt.
Investitor in graditelj pridobita potrebne garancije.
Uvede se izvajalca v delo.
Organizira se gradnja.
Preveri se izvajalčeve kapacitete, osebje opremo, naročila, tehnologijo, sisteme notranje
kontrole in drugo za potrebe izvedbe pogodbenih del.
Izvede se morebitne predhodne raziskave, pred obremenilne preskuse, poskusna polja in
drugo.
Se gradi.
Ugotavlja se spremembe, ki se morebiti pojavijo med gradnjo.
Izdela se dodatne projekte in rešitve, če se izkaže za potrebno.
Spremlja se gradnjo s potrebnimi vpisi, zapisi in evidencami (gradbeni dnevnik, knjiga
obračunskih izmer).
Zbira se zahtevana potrdila, analize, meritve.
Prevzema se posamezne faze s potrebnimi zapisi, dokumenti, meritvami, a
testi in potrdili.
Gradnja se dokonča.
Pripravi se zahtevano dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Izdela se navodila za obratovanje in vzdrževanje.
Izpelje se tehnični pregled ali pregled za poskusno obratovanje.
Izvede se končni obračun.
Izdela se zapis o zaključku gradnje, odpravi napak, evidentira se odprte medsebojne
obveznosti po pogodbah, o poravnavi odprtih medsebojnih terjatev in izdela se zapis o
prevzemu objekta.
Pridobi se dovoljenje za uporabo, dovoljenja za obratovanje ali za poskusno obratovanje.
Izvede se poskusno obratovanje s potrebnimi meritvami in dokazili o doseganju projektiranih
učinkov ter potrebnimi zapisi.
Zaključi se poskusno obratovanje in pridobi uporabno dovoljenje. [2]

Za analizo v okviru diplomske naloge so bistvene aktivnosti podčrtane.

3.4 Obratovanje
—
—
—
—
—

Investitor in svetovalni inženir evidentirata morebitne pomanjkljivosti in napake pri gradnji.
Organizira se odprava pomanjkljivosti.
Izdela se dokumentacija o odpravi napak in pomanjkljivosti.
Izdela se poročilo o učinkih investicije.
Zaključi se garancijsko dobo, izdela dokumentacijo in ugotovi stanje objekta. [2]

Obravnavani poslovno-skladišči objekt v trenutku izdelave diplomskega dela še ni oddan v
obratovanje.
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4

GRADBENA POGODBA IN PLANIRANJE

Tako gradbena pogodba in terminski plan, ki sta rezultat procesa planiranja, sta pomembna za izvedbo
stroškovne in časovne analize gradnje. Poleg dokumentacije, ki izkazuje dejanski potek projekta, sta
ključna pri izhodišču za analizo. Iz gradbenih pogodb so razvidne predvidene cene, količine in čas
dela. Predvideni potek načrtovanih del je razviden iz terminskega plana.

4.1 Gradbena pogodba
Vsa dela, ki se izvajajo v okviru gradnje, morajo biti določena z gradbeno pogodbo, ki določa
obveznosti in pravice pogodbenikov, to je izvajalca in naročnika.

4.1.1 Vsebina gradbene pogodbe
Gradbena pogodba je podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v
dogovorjenem roku zgradil določeno gradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču
oziroma na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da mu
bo za to plačal določeno ceno. [4] Z »gradbo« so mišljene v tem poglavju stavbe, jezovi, mostovi,
predori, vodovodi, kanalizacije, ceste, železniške proge, vodnjaki in drugi gradbeni objekti, katerih
izdelava terja večja in zahtevnejša dela. [5] Bistvene sestavine gradbene pogodbe so torej: gradbena
dela, ki so opredeljena v projektu in se izvajajo na določenem zemljišču, cena in rok za dokončanje
del. [6] Cena del je lahko določena od merske enote dogovorjenih del (cena na enoto) ali v skupnem
znesku za celotni objekt (skupaj dogovorjena cena). [7] Gradbena pogodba mora biti sklenjena v pisni
obliki. [4] Obveznost iz gradbene pogodbe je izpolnjena šele takrat, ko je dosežen rezultat; to je takrat,
ko so izpolnjena/opravljena dela, ki so opredeljena v gradbeni pogodbi. Za vsak odmik od gradbenega
načrta oziroma od pogodbenih del mora imeti izvajalec pisno soglasje naročnika. Za dela, ki jih je
opravil brez takega soglasja, ne more zahtevati povečanja dogovorjene cene. [8]
Gradbena pogodba mora vsebovati tri bistvene sestavine, glede katerih morata stranki gradbene
pogodbe doseči soglasje, sicer gradbena pogodba ni veljavno sklenjena. Te tri bistvene sestavine so
določitev:
— gradbe oziroma gradbenih del, ki so opredeljena v projektu in se bodo izvedla na določenem
zemljišču,
— cena in
— rok izvedbe – dokončanja gradbenih del oziroma gradbe. [6]
Glede določitve gradbe oziroma gradbenih del je pomembno to, da stranki gradbene pogodbe v njej
konkretizirata gradbo oziroma gradbena dela, ki naj se skladno z gradbeno pogodbo izvedejo.
Izvajalec se z gradbo najbolje seznani na podlagi projektne dokumentacije, ki jo je prejel s strani
naročnika, in specifikacije za posamezna dela. Cena je druga bistvena sestavina gradbene pogodbe.
Pogodbeni stranki morata določiti ceno gradbenih del, ki mora obsegati vrsto in obseg del, ki so s to
ceno zajeta. Cena se lahko določi od merske enote, kot skupaj dogovorjena cena ali cena na ključ. Rok
za dokončanje del je tretja bistvena sestavina gradbene pogodbe, kar pomeni, da mora biti ob sklenitvi
gradbene pogodbe določen, ni pa seveda nujno, da je določen datumsko. Lahko je samo določljiv. [6]
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4.2 Planiranje
Beseda »plan« ima različne pomene. Prvenstveno pomeni projekt ali načrt, pomeni pa tudi
predvidevanje dogodkov.
O planiranju govorimo takrat, ko predvidimo dogodke, ki so potrebni, da bi dosegli določen cilj. V tej
ciljni opredelitvi se pojem planiranja razlikuje od pojma prognoziranja, ki temelji na trenutno
razpoložljivih podatkih.
V odvisnosti od vrste dogodkov, ki jih s planiranjem predvidevamo, razlikujemo:
— državne plane,
— gospodarske plane in
— operativne plane. [9]
Operativni ali proizvodni plani so samo kratkoročni plani proizvodnih enot, sektorjev, obratov,
delavnic in gradbišč. Z njimi opredeljujemo časovno (terminsko) odvijanje proizvodnje in uporabe po
delovnih sredstvih, predmetih dela in delavcih.
Operativne plane izdelujemo praviloma v grafični obliki. Po svoji vsebini so lahko samo terminski
(časovni) plani poteka proizvodnje, lahko pa vključujejo še tako imenovane spremljajoče plane (plan
količin, delavcev, mehanizacije, materialov itd.). Izdelava teh planov zahteva poznavanje tehnik
planiranja. [9]
Brez operativnega planiranja je vsaka proizvodnja obsojena na nenatančnost izvajanja delovnih in
tehnoloških procesov, kar vodi k nenatančnosti in neproduktivnosti proizvodnje, smiselno velja to tudi
za vodenje gradbenih projektov. Zato je operativno planiranje predpogoj načrtne in racionalne
proizvodnje ter uspešnega vodenja gradbenih projektov. [9]
Po sklenitvi gradbene pogodbe se izdela terminski plan. Iz plana je predvsem razviden časovni začetek
in konec posameznih del.
Organizacijsko je primerno, da se lotimo izdelave operativnih planov timsko. V tim je potrebno
pritegniti poleg strokovnjaka planerja še tehnologa in organizatorja dela, po možnosti pa tudi
bodočega odgovornega vodjo del gradbenega objekta. Delovni tim pa svoje naloge ne konča z
izdelavo operativnega plana. Njegova naloga je, da gradnjo spremlja (kontrolira izvajanje plana) in
pripravlja spremembe operativnega plana, če razmere pri gradnji objekta to zahtevajo. [9]
Vsako delo v gradbeništvu se lahko bolj ali manj razčleni. Od vrste plana ter od planske naloge
(stopnje) je odvisna izbira aktivnosti, ki jih želimo planirati. Tako lahko aktivnosti predstavljajo faze
investicijskega procesa (gradbenega projekta), objekt na nekem gradbenem kompleksu, etaže na
objektu, konstrukcijske elemente objekta, delovne procese na objektu ali celo delovne operacije. V
odvisnosti od tega, komu bo operativni plan služil, izbiramo aktivnosti okvirno (objekt, etaža) ali pa
detajlno (od konstrukcijskih elementov do delovnih operacij). [9]
V gradbeni proizvodnji so motnje pravilo, ne pa izjema kot v industriji, zato bi gradbeniki morali
uporabljati take metode planiranja, ki že same po sebi niso toge, ampak enostavno prilagodljive.

4.2.1 Pomen planiranja za izvajalca in naročnika
Pomen planiranja za izvajalca
Glede na plan in izvedbo posameznih del se izvajalec seznanja z gradbeno nalogo. Izvajalec tako
zagotovi pravočasno organizacijo izvedbe po terminskem planu: pravočasno naročilo materialov,
delavcev, organizacijo gradbišča in s tem zagotovi varnost udeležencev na gradbišču, mimoidočih,
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prometa, sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opremo,
material in strojni park. [11] Vidi obseg in zahtevnost gradbenih del ter na podlagi tega lahko določi
število delavcev in strojno opremo. Izvajalec lahko s pomočjo terminskega plana sledi poteku del,
razvršča delo, ki se mora še opraviti in ukrepa v primeru zamud.

Pomen planiranja za naročnika
Spremlja časovni potek gradnje, ugotavlja, ali se dela odvijajo po terminskem planu. S pomočjo plana
pa lahko spremlja tudi nastale stroške investicije.
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5

STROŠKOVNA ANALIZA

S stroškovno analizo bomo ugotavljali odstopanja med predvidenimi in dejanskimi stroški gradnje
obeh prizidkov.
V gradbeništvu določamo celotne stroške gradnje na podlagi ocenjenih količin posameznih del (so
določena s pogodbenim popisom del) in cen posameznih del na enoto. Računske postopke, s katerimi
ugotavljamo nabavne, lastne, prodajne in druge cene na enoto ter razporejanje stroškov na tiste izdelke
in storitve, ki so nastanek stroškov povzročili (t. i. stroškovne nosilce), imenujemo kalkulacije. [10]
Za potrebe diplomske naloge sem izvedel analizo stroškov projekta. Predvsem sem želel raziskati, ali
je pri obračunskih (dejanskih) cenah prišlo do odstopanja od predvidenih. Če bi se izkazalo, da
tovrstna odstopanja obstajajo, želimo identificirati velikost odstopanj in ugotoviti razloge za nastala
odstopanja.
Stroškovne analize sem se lotil na osnovi splošno uveljavljeni delitvi del, vezanih neposredno na
gradnjo, to so:
— gradbena dela,
— obrtniška dela.
V skupino gradbenih del sodijo:
—
—
—
—
—
—

rušitvena dela,
zemeljska dela,
tesarska dela,
betonska dela,
zidarska dela,
druga gradbena dela. [1]

Kalkulacije so narejene na podlagi ponudbenih oz. pogodbenih cen na enoto ter predvidenih količin
posameznih del, medtem ko so pokalkulacije narejene na podlagi dejanskih cen in dejanskih količin
posameznih del, ki so bila izvedena na objektu. Zavedati se je namreč potrebno, da količine
materialov, ki so bili vgrajeni v objekt, pogosto odstopajo od količin, ki so bile predvidene v
pogodbeni dokumentaciji.

5.1 Rušitvena dela
V rušitvena dela uvrščamo vsa dela, ki so vezana na odstranitev celotnega objekta ali le dela objekta.
Običajno vključujejo tovrstna dela tudi odvoz materiala na stalno deponijo. [1]
Preglednica 1: Predvidene in dejanske količine izvedenih rušitvenih del
POGODBENE KOLIČINE

RUŠITVENA DELA - OBJEKT
Rušenje nearmiranih estrihov in
nearmiranih betonskih tlakov, debeline
10 cm in odvoz na začasno deponijo na
gradbišču.
RUŠITVENA DELA - ZUNANJA
UREDITEV

Enota

m2

Količina

119,00

cena/enoto v
EUR

4,50

DEJANSKE KOLIČINE

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

535,50

Količina

119,00

cena/enoto
v EUR

4,50

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

535,50

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 1
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti
v debelini do 15 cm.
m2
Rezanje asfaltne plasti s talno
diamantno žago, debeline od 11 cm do
15 cm.
m1
Razna manjša nepredvidena rušitvena
dela, ki se bodo obračunala na osnovi
dejanskih del in vpisa v gradbeni
dnevnik.
Pazljivo odstranjevanje izrezanih
elementov prefabricirane betonske
fasade, v objektu, strojno, z zaščito
betonskih tlakov, transport iz objekta in
odvoz na deponijo (veliki in mali bager
ter dva delavca).
ur

450,00

1,50

675,00

120,00

1,50

180,00

62,00

4,00

248,00

48,00

4,00

192,00

16,00

60,00

960,00

ocena 5 %

72,93

SKUPAJ:

1.531,43

SKUPAJ:

1.867,50

Kot je razvidno iz preglednice 1, sem v analizi zajel vsa rušitvena dela, ki so se izvajala pri gradnji
poslovnega in skladiščno-proizvodnega dela objekta in okolice.
Iz preglednice 1 je razvidno, da so bila rušitvena dela dražja za 336,07 EUR oziroma za cca 22 % od
predvidene cene, ki znaša 1.531,43 EUR, saj so bile dejanske količine del objekta, ki so ga rušili, večje
od predvidenih. Dejanski strošek je torej znašal 1.867,50 EUR. Cene na enoto so bile predhodno
določene v pogodbi in se niso spreminjale.
Pri rušitvenih delih, vezanih na lokacijo novega objekta, ni prišlo do odstopanj v ceni. Največje razlike
v ceni se pojavijo pri rušitvenih delih, vezanih na zunanjo ureditev, saj dejanska količina materiala
odstopa od predvidene – zaradi manjše količine odstranjenega materiala bi bila rušitvena dela cenejša.
Prišlo je do razlike pri oceni dodatnih stroškov, zaradi česar so bila le-ta dražja. Ocena dodatnih del je
bila 5 % celotne gradnje, kar znese cca 73 EUR, dejanski strošek nepredvidenih rušitvenih del pa je bil
960 EUR. Končna cena vseh rušitvenih del je bila zato večja.

5.2 Zemeljska dela
Zemeljska dela lahko razdelimo v naslednje vrste del:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Izkopi,
geotehnična dela,
zasipi,
nasipi,
razstiranje in planiranje površin,
utrjevanje tal,
zavarovanje brežin gradbenih jam,
opiranje in razsipanje sten izkopov jarkov,
ročni transport zemeljskih materialov,
strojni transport zemeljskih materialov,
druga zemeljska dela, npr. humusiranje in gnojenje površin, čiščenje terena … [1]

V preglednici 2 prikazujem primerjavo ponudbenega popisa del in dejansko izvedenih del
količinami.

s
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Preglednica 2: Predvidene in dejanske količine izvedenih zemeljskih del
POGODBENE KOLIČINE

ZEMELJSKA DELA - OBJEKT
Strojni izkop gradbene jame v terenu
do IV. kategorije, nakladanje na
kamion, odvoz na začasno deponijo
gradbenega materiala na razdalji do
100 m na gradbišču:
prizidek II,
prizidek I,
oporni zid,
odvoz na začasno deponijo gradbenega
materiala na razdalji do 100 m na
gradbišču,
odvoz na deponijo gradbenega
materiala na razdalji do 300 m na
gradbišču,
odvoz na deponijo gradbenega
materiala na razdalji do 10 km,
oporni zid.
Strojni izkop pasovnih temelja v terenu
do IV. kategorije, nakladanje na
kamion, odvoz na začasno deponijo
gradbenega materiala na razdalji do
100 m na gradišču:
prizidek II,
Planiranje in utrjevanje dna izkopa:
prizidek II,
priprava za talno ploščo v proizvodnem
delu (prizidek II),
prizidek I,
oporni zid.
Dobava in nasip tampona pod temelji
objekta v sloju debeline 60 cm
(vključno z razgrinjanjem, planiranjem
in utrjevanjem v slojih po 20 cm do
potrebne zbitosti:
prizidek I,
oporni zid.
Dobava in nasip tampona pod temeljno
ploščo objekta v sloju debeline 60 cm
(vključno z razgrinjanjem, planiranjem
in utrjevanju v slojih po 20 cm do
potrebne zbitosti):
prizidek II,
prizidek I,
oporni zid.
Dobava in nasip tampona pod temeljno
ploščo objekta v sloju debeline 10 cm
(vključno z razgrinjanjem, planiranjem
in utrjevanjem):
prizidek II.
Sanacija tampona na mestu
odstranjenega asfaltnega tlaka
(vključno z dosipavanjem do kote cca
0,35 m pod koto utrjenega končnega
tlaka, razgrinjanjem, planiranjem in
utrjevanjem v slojih po 20 cm do
potrebne zbitosti):
ob temeljnih povezovalnih gredah v
objektu.

Enota

Količina

cena/enoto v
EUR

DEJANSKE KOLIČINE

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

Količina

cena/enoto
v EUR

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

m3
m3
m3

1.530,00
400,00
0,00

0,90
0,90
0,90

1.377,00
360,00
0,00

1.150,84
438,84
1.538,00

0,90
0,90
0,90

1.035,76
394,96
1.384,20

m3

0,00

0,70

0,00

120,00

0,70

84,00

m3

0,00

1,00

0,00

290,00

1,00

290,00

m3

0,00
0,00

1,90
1,90

0,00
0,00

1.179,68
1.538,00

1,90
1,90

2.241,39
2.922,20

1,20

0,00

456,91

1,20

548,292

m3
m2

1.050,00

0,45

472,50

468,00

0,45

210,60

m2
m2
m3

0,00
65,00
0,00

0,45
0,45
0,45

0,00
29,25
0,00

589,29
90,20
318,00

0,45
0,45
0,45

265,18
40,59
143,10

m3
m3

320,00

8,10
8,10

2.592,00
0,00

70,34
156,75

8,10
8,10

569,75
1.269,68

m3
m3
m3

360,00
75,00
0,00

8,10
8,10
8,10

2.916,00
607,50
0,00

79,17
40,50
117,00

8,10
8,10
8,10

641,28
328,05
947,70

m2

0,00

1,40

0,00

589,29

1,40

825,01

m3

40,00

7,00

280,00

0,00

7,00

0,00

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 2
Zasip temeljev in gradbene jame za
vkopanimi zidovi z materialom iz
izkopa (vključno z nakladanjem in
dovozom z začasne deponije na
gradbišču, razgrinjanjem, planiranjem
in utrjevanjem):
prizidek II,
prizidek I.
Zasipanje temeljev z materialom iz
kamnoloma (vključno z nakladanjem in
dovozom na gradbišče, razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem):
prizidek II.
Dobava, razgrinjanje, planiranje in
utrjevanje tampona iz zmrzlinsko
odpornega materiala na površinah
zunanje ureditve ob objektu v debelini
50 cm.
Dovoz humusa z začasne deponije
sosednjega gradbišča, razstiranje v
debelini cca 30 cm in zatravitev po
končanih delih.
Odvoz neuporabnega izkopa (vključno
z nakladanjem na kamione in odvozom
odvečnega materiala na trajno deponijo
v oddaljenosti 10 km).
ZEMELJSKA DELA - ZUNANJA
UREDITEV

m3
m3

740,00
200,00

3,00
3,30

2.220,00
660,00

260,00
0,00

3,00
3,30

780,00
0,00

m3

0,00

8,00

0,00

183,34

8,00

1.466,72

m3

330,00

8,00

2.640,00

230,00

8,00

1.840,00

m2

29,00

3,50

101,50

0,00

3,50

0,00

m3

990,00

2,20

2.178,00

0,00

2,20

0,00

65,00

2,00

130,00

180,00

2,00

360,00

949,20

0,45

427,14

0,00

0,45

0,00

74,00

9,00

666,00

70,00

9,00

630,00

1.765,69

0,00

0,00

0,00

Izkopi:
Izkop vezljive zemljine in zrnate
kamnine - 3. kategorije za temelje,
kanalske rove, prepuste, jaške in
drenaže, širine do 1 m in globine do 2
m - strojno, planiranje dna ročno - nova
fekalna kanalizacija.
m3
Planum temeljnih tal:
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive
zemljine -3. kategorije.
m2
Nasipi, zasipi, klini, posteljice in
glinasti naboj:
Izdelava peščenega obsipa cevi do 30
cm nad temenom s peskom granulacije
8-16 mm.
m3
Razna manjša nepredvidena zemeljska
dela, ki se bodo obračunavala na
osnovi dejanskih del in vpisa v
gradbeni dnevnik.

ocena 10%
SKUPAJ:

19.422,58

SKUPAJ:

19.218,45

V analizi sem zajel zemeljska dela notranje in zunanje ureditve.
Ponovno se je pojavilo odstopanje v ceni zaradi količine materiala. Tokrat v investitorjevo korist, saj
so bila zemeljska dela cenejša za 204,13 EUR oziroma za cca 1% od predvidenih stroškov. Dejanska
cena vseh zemeljskih del je znašala 19.218,45 EUR.
Dejanska količina materiala je bila manjša od predvidene. V kalkulaciji ni bil upoštevan prevoz na
začasno deponijo, kar strošek zemeljskih del zvišuje. Končna cena dejanskih zemeljskih del je bila
nižja od predvidene zaradi odstopanj pri oceni dodatnih nepredvidenih del. Ocena dodatnih
nepredvidenih zemeljskih del je 10 % celotne predvidene cene, kar znaša 1.765,69 EUR. Do teh
stroškov dejansko ni prišlo.
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5.3 Betonska in armirano-betonska dela
V okvir betonskih del so običajno zajeta tako dela z betonom kot tudi dela z jekleno armaturo oz.
železokrivska dela. [1]
Preglednica 3: Predvidene in dejanske količine izvedenih betonskih in armirano-betonskih del
POGODBENE KOLIČINE

BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
Betoniranje podložnega betona C 8/10,
debeline do 10 cm pod temelji objekta:
pod točkovnimi temelji,
pod temeljnimi povezovalnimi
gredami,
pod talno ploščo,
pod temeljno peto vkopane stene,
pod temeljno peto podpornega zidu,
pod temeljno ploščo prizidka I.
Dobava, krivljenje in polaganje srednje
komplicirane rebraste armature do fi 12
mm (ocena):
prizidek II,
podporni zid,
prizidek I.
Dobava, krivljenje in polaganje srednje
komplicirane rebraste armature fi 12
mm in več (ocena):
prizidek II,
podporni zid,
prizidek I.
Dobava in polaganje armaturnih mrež
Q385, Q503 in Q335 (ocena):
prizidek II,
podporni zid.
Dobava in polaganje armaturnih mrež
Q424, Q524, Q636 in R335; prizidek poslovni del (ocena):
prizidek I.
Betoniranje AB točkovnih temeljev iz
betona C 25/30 (peta dimenzij
150/200/40 cm, nastavek dimenzij
40/50/60 cm, poraba betona 1,32
m3/kom; vključno z vgradnjo sider za
pritrditev jeklenih stebrov).
Betoniranje AB točkovnih temeljev
(dimenzij 35/35/80 cm iz betona C
25/30 za jekleno konstrukcijo pred
vhodom v poslovni del stavbe).
Betoniranje AB konstrukcij prereza nad
0,30 m3/m1 iz betona C 25/30:
temeljna plošča debeline 30 cm z
ojačitvijo debeline 60 cm pod stebri in
ob oboku,
dodatek za vodotesnost betona,
temeljna gred dimenzij 29/124 cm,
peta vkopanega zidu dimenzij 300/40
cm,

Enota

Količina

cena/enoto v
EUR

DEJANSKE KOLIČINE

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

Količina

cena/enoto
v EUR

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

m3

2,30

62,64

144,07

1,12

62,64

70,16

m3
m3
m3
m3
m3

4,00
28,00
10,70
2,60
6,00

62,64
62,64
62,64
62,64
62,64

250,56
1.753,92
670,25
162,86
375,84

4,03
34,41
10,46
1,17
6,25

62,64
62,64
62,64
62,64
62,64

252,44
2.155,44
655,21
73,29
391,50

kg
kg
kg

9.300,00
3.900,00
1.160,00

0,70
0,70
0,70

6.510,00
2.730,00
812,00

6.753,83
3.965,63
3.674,32

0,70
0,70
0,70

4.727,68
2.775,94
2.572,02

kg
kg
kg

16.640,00
3.180,00
3.130,00

0,70
0,70
0,70

11.648,00
2.226,00
2.191,00

9.445,81
9.245,36
2.386,48

0,70
0,70
0,70

0,00
6.612,07
6.471,75
1.670,54

kg
kg

13.640,00
3.300,00

0,69
0,69

9.411,60
2.277,00

12.261,00
1.988,00

0,69
0,69

8.460,09
1.371,72

kg

4.420,00

0,69

3.049,80

5.312,93

0,69

3.665,92

kom

7,00

97,44

682,08

3,00

97,44

292,32

m3

0,30

74,82

22,45

0,00

74,82

0,00

m3
m3
m3

119,00
6,10

68,73
2,00
68,73

8.178,87
0,00
419,25

133,72
133,72
6,60

68,73
2,00
68,73

9.190,58
267,44
453,62

m3

38,60

68,73

2.652,98

39,12

68,73

2.688,72

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 3
vkopane in delno vkopane stene
debeline 30 cm z ojačitvami pod stebri
(stebri dimenzij 40/50 cm), vključno z
vgradnjo sider za pritrditev jeklenih
stebrov,
vkopane in delno vkopane stene
debeline 30 cm (vključno z ojačitvijo
pod stebri (stebri dimenzij 50/50cm)),
medetažna plošča debeline 30 cm
(vključno z vgradnjo sider za pritrditev
jeklenih stebrov),
temeljna plošča debeline 30 cm
(prizidek I),
ravne stene in zidovi kleti debeline 30
cm, višine do 4,00 m (prizidek I).
Betoniranje AB konstrukcij prereza
0,12 do 0,30 m3/m1 iz betona C 25/30:
temeljna greda dimenzij 29/82 cm,
temeljne grede dimenzij 30/60 cm,
nosilci in preklade dimenzij 50/50 cm,
Stene, debeline 20 cm (poglobitev za
dvigalo),
peta podpornega zidu dimenzij 80/30
cm,
vezi in preklade (prizidek II),
medetažne plošče debeline 20 cm
(prizidek I).
vezi, nosilci in preklade (prizidek I).
Betoniranje AB vezi dimenzij 18/20
cm, na cca 2,5 višinskih metrov in na
vrhu pozidav vrzeli med prestavljenimi
betonskimi ploščami.
Razna manjša nepredvidena dela.

m3

44,20

68,73

3.037,87

43,18

68,73

2.967,76

m3

46,70

68,73

3.209,69

57,01

68,73

3.918,30

m3

81,80

68,73

5.622,11

81,63

68,73

5.610,43

m3

17,80

68,73

1.223,39

17,87

68,73

1.228,21

m3

25,30

68,73

1.738,87

38,07

68,73

2.616,55

m3
m3
m3

9,40
17,10
15,90

68,73
68,73
72,21

646,06
1.175,28
1.148,14

10,14
17,31
3,50

68,73
68,73
72,21

696,92
1.189,72
252,74

m3

0,80

68,73

54,98

17,11

68,73

1.175,97

m3
m3

6,20
0,80

68,73
72,21

426,13
57,77

3,11
17,11

68,73
72,21

213,75
1.235,51

m3
m3

31,90
5,30

68,73
72,21

2.192,49
382,71

33,12
20,90

68,73
72,21

2.276,34
1.509,19

3.854,20

22,00

10,00

220,00

m3
UR

ocena 5 %
SKUPAJ:

80.938,23

SKUPAJ:

79.929,82

V analizo sem vključil vsa betonska in armirano-betonska dela obeh prizidkov obravnavane gradnje.
Izvajalec je beton vgrajeval v lastni izvedbi. Beton je naročil v betonarni, ki je od gradbišča oddaljena
9 km. Prav tako je izvajalec najel črpalko za beton. Dobava in črpalka sta v kalkulaciji že všteta v
ceno.
Iz primerjave pogodbenih in dejansko vgrajenih količin je razvidno, da je imel investitor prihranek v
višini 1.008,41 EUR oziroma cca 1 % glede na predviden skupni znesek.
Do razlik v ceni je ponovno prišlo zaradi količine vgrajenega materiala, pri čemer se cene na enoto
niso spreminjale. Ponekod je bilo količinsko potrebnega manj materiala, medtem ko je bilo za izvedbo
temeljne plošče potrebnega nekoliko več betona. To je pomenilo večji strošek. Cena je bila višja tudi
zaradi potrebe po dodatku za vodotesnost betona. Dodatek za vodotesnost betona v računu ni
upoštevan, saj se je potreba po njem izkazala šele med samo gradnjo. Prvotna ideja je obsegala
hidroizolacijo temeljne plošče, kasneje pa sta se investitor in izvajalec odločila, da se bo, namesto
hidroizolacije, betonu temeljne plošče raje dodal dodatek za vodotesnost.
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5.4 Zidarska dela
V skupino zidarskih del uvrščamo naslednja dela:
—
—
—
—
—

zidanje zidov, stebrov, slopov, lokov in obokov,
oblaganje sten in zidov,
izvedba hidroizolacije in termoizolacije,
ometavanje zidov, sten in stropov,
površinska obdelava zidov, sten in stropov itd. [1]

Preglednica 4: Predvidene in dejanske količine izvedenih zidarskih del
POGODBENE KOLIČINE

ZIDARSKA DELA - opis del
Dobava in polaganje horizontalne
izolacije na pripravljeno podlago iz
betona (vključno s hladnim premazom
(npr. IBITOL) in polaganje dveh slojev
bitumenskih varilnih trakov (npr.
IZOTEKT V4), s preklopi po 10 cm:
prizidek I.
Dobava in izvedba vertikalne
hidroizolacije vkopanih sten do višine
minimalno 30 cm nad terenom s
preklopom na temelje, vključno s
hladnim premazom (npr. IBITOL) in
polaganjem bitumenskih varilnih
trakov (npr. IZOTEKT V4), s preklopi
po 10 cm:
prizidek II,
prizidek I.
Dobava in polaganje toplotne izolacije
iz ekspandiranega polistirena tlačne
trdnosti 500 Kpa, debeline 5 cm in ene
lege PE folije pod temeljno ploščo
objekta, vključno z vsem materialom,
prenosi in drugimi pomožnimi deli.
Dobava in polaganje toplotne izolacije
iz XPS plošč ob temelje in vkopane
stene (tudi kot zaščita hidroizolacije
pred poškodbami in kot dilatacija med
prizidkom I in prizidkom II):
debelina 5 cm (dilatacija),
debelina 10 cm (prizidek II),
debelina 10 cm (prizidek I).
Pozidava odprtin v prefabriciranih
pranih betonskih fasadnih ploščah in
vrzeli med njimi z bloki iz porobetona,
debeline 18 cm (vključno z nabavo
malte, prenosi in drugimi pomožnimi
deli).
Pozidava predelnih sten z bloki iz
porobetona, debeline 20 cm (vključno z
nabavo malte, prenosi in drugimi
pomožnimi deli).
Zidanje ravnih nosilnih zidakov višine
do 4,0 m z opečnimi modularnimi bloki
debeline 29 cm s podaljšano cementno
malto 1 : 2 : 6 (vključno z dobavo
materiala, pripravo malte, prenosi in
drugimi pomožnimi deli).

Enota

Količina

cena/enoto v
EUR

DEJANSKE KOLIČINE

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

Količina

cena/enoto
v EUR

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

m2

62,00

10,35

641,70

124,96

10,35

1.293,71

m2
m2

215,00
112,00

5,57
5,57

1.197,55
623,84

115,08
312,56

5,57
5,57

640,77
1.740,33

m2

288,00

7,74

2.229,12

59,34

7,74

459,47

m2
m2
m2

97,00
440,00
330,00

7,74
14,70
14,70

750,78
6.468,00
4.851,00

25,64
312,56
115,08

7,74
14,70
14,70

198,53
4.595,57
1.692,02

m2

225,00

36,40

8.190,00

51,90

36,40

1.896,43

m2

26,00

36,54

950,04

62,55

36,54

2.285,58

m3

26,00

97,44

2.533,44

22,07

97,44

2.150,50

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 4
Priprava betonskih površin za izvedbo
slikopleskarskih del (brušenje stikov
opažnih plošč, kitanje lukenj ipd.):
stene, preklade in nosilci,
stropi.
Razna manjša nepredvidena zidarska
dela, ki se bodo obračunala na osnovi
dejanskih del in vpisa v gradbeni
dnevnik.
vrtanje lukenj v obstoječo temeljno
gredo v osi D, po načrtu gradbenih
konstrukcij (PZI),
dobava in vgradnja preklad v siporex
stene,
nasutje peska pod stopnicami – ročno,
rezanje AB fasadnih panelov,
obdelava notranjih površin AB
fasadnih plošč, čiščenje površine,
nanos cementne malte, PVC mrežice in
zaključno glajenje, vključno s
potrebnimi odri.

m2
m2

120,00
146,00

2,44
2,44

150,60
301,86

2,44
2,44

366,86
735,33

386,00

4,60

1.775,60

kos

5,00

14,00

70,00

ur
ur

10,00
2,00

10,00
10,00

100,00
20,00

m2

191,14

5,20

993,93

ocena
5%

292,80
356,24

1.454,23

kos

SKUPAJ:

30.538,74

SKUPAJ:

21.014,63

V analizo sem vključil vsa zidarska dela. Ugotovil sem, da so bila skupno cenejša za 9.524,10 EUR od
predvidene cene.
Pri horizontalni izolaciji je stroškovno prišlo do odstopanj za več kot 100 %. V ponudbenem
predračunu je bila namreč upoštevana manjša količina horizontalne izolacije, kot je bilo dejansko
vgrajene.
Pri vertikalni hidroizolaciji je bilo potrebno 30 % več izolacije od predvidene. Na poslovnem delu
(prizidek I) so izvedli dvojno vertikalno hidroizolacijo, ki v osnovi ni bila predvidena. Nekaj več
materiala se je porabilo tudi zaradi večjih preklopov, kot so bili upoštevani za kalkulacijo.
Toplotna izolacija stroškovno zajema 21 % predvidene izolacije.
Med samim potekom gradnje je prišlo do spremembe pozidave odprtin armirano-betonske fasade.
Odločitev investitorja je bila, da se armirano-betonska fasada na obstoječem delu objekta ne bo v
celoti odstranila in ponovno vgradila na novem delu (prizidek II). Pozidave je bilo izvedeno le 23 %,
od prvotne pogodbene vrednosti (225 m2), kar pomeni prihranek v višini 6.293,57 EUR.
Nepredvidena dodatna dela so nanesla 2.959,53 EUR, kar je cca. 104 % več od predvidenih stroškov.

5.5 Opažna dela
V okvir tesarskih del so običajno uvrščena opažna dela, postavitev in odstranitev gradbenih odrov ter
izdelava različnih lesenih izdelkov. [1]
V opažna dela so vključena vsa dela, ki so potrebna za izdelavo in podpiranje opažne konstrukcije za
oblikovanje površin betonskih elementov. [1]
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Preglednica 5: Predvidene in dejanske količine izvedenih opažnih del
POGODBENE KOLIČINE

OPAŽNA DELA
Opaž AB točkovnih temeljev:
prizidek II.
Dvostranski opaž ravnih AB pet
temeljev:
dimenzije 300/40 cm.
Opaž ravnih AB temeljnih gred:
dimenzije 29/124 cm (do betoniranje
obstoječega temelja),
dimenzij 29/82 cm (do betoniranje
obstoječega temelja).
Opaž robov ravnih AB temeljnih plošč:
višine 60 cm (prizidek II),
višine 30 cm (prizidek I).
Dvostranski opaž ravnih AB sten:
stene debeline 20 cm,
stene debeline 30 cm z razširitvami za
stebre (prizidek II),
stene debeline 30 cm, višine 4,0 m
(prizidek I).
Opaž ravnih AB stebrov, nosilcev oz.
preklad brez zob:
stebri dimenzije 50/50 cm,
nosilci dimenzije 50/50 cm(vključno s
podpiranjem do višine 4,0 m),
vezi in preklade, vključno s
podpiranjem do višine 4,0 m (prizidek
II),
vezi, nosilci in preklade, vključno s
podpiranjem do višine 4,0 m (prizidek
I).
Opaž ravnih medetažnih AB plošč,
komplet z opaženjem robov in
podpiranjem do višine 4,0 m:
prizidek II,
prizidek I.
Razna manjša nepredvidena opažna
dela, ki se bodo obračunala na osnovi
dejanskih del in vpisa v gradbeni
dnevnik.

Enota

Količina

cena/enoto v
EUR

DEJANSKE KOLIČINE

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

Količina

cena/enoto
v EUR

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

m2

25,00

10,00

250,00

148,54

10,00

1.485,40

m2

28,00

10,00

280,00

27,28

10,00

272,80

m2

30,00

10,00

300,00

44,02

10,00

440,20

m2

34,00

10,00

340,00

32,14

10,00

321,40

m2
m2

38,00
6,70

10,00
10,00

380,00
67,00

32,07
9,31

10,00
10,00

320,70
93,10

m2

9,00

0,00

2,60

m2

670,00

10,00

6.700,00

675,95

10,00

6.759,50

m2

184,50

10,00

1.845,00

260,31

10,00

2.603,10

m2

24,00

10,00

240,00

24,50

10,00

245,00

m2

95,00

10,00

950,00

91,33

10,00

913,30

m2

21,00

10,00

210,00

20,00

10,00

200,00

m2

76,00

10,00

760,00

118,24

10,00

1.182,40

m2
m2

246,00
172,00

10,00
10,00

2.460,00
1.720,00

232,36
166,89

10,00
10,00

2.323,60
1.668,90

825,10

0,00

0,00

0,00

ocena 5 %
SKUPAJ:

17.327,10

0,00

SKUPAJ:

18.829,40

Strošek izvedbe opaža je bil predvsem zaradi večje površine izdelanega opaža višji. Celoten strošek
opažnih del je višji za 1502,30 EUR. To pomeni, da je imel investitor v tem primeru cca 9 % izgubo.
Najvišji strošek predstavlja opaž skladiščno-proizvodnega dela (prizidek II). Površina potrebnega
opaža je bila večja od predvidene. Izvajalcu je obenem količinsko primanjkovalo opaža, zaradi česar
so se nekatera dela, ki bi se lahko izvajala istočasno, opravljala drugo za drugim. Opozoriti moramo,
da tehnologija vgrajevanja konvencionalnega betona zahteva, da se betonski element razopaži najmanj
24 ur po zaključenem betoniranju. Potrebno je bilo torej počakati, da je beton dosegel zadostno trdnost
in šele nato je izvajalec opaž lahko premaknil. Prav tako je bilo potrebno posebej izvesti opaž odprtin
za sidra jeklene konstrukcije.
Primerjava skupnih dejanskih stroškov, ki so vezani na opažna dela, s ponudbeno ceno opažnih del,
kaže, da je investitor skupno prihranil 825,10 EUR. Dodatnih nepredvidenih del ni bilo.
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5.6 Odvodnjavanje
Odvodnjavanje (odvajanje vode s površine ali iz globine) in kanalizacijska dela sodijo med druga
gradbena dela.
Preglednica 6: Predvidene in dejanske količine odvodnjavanja
POGODBENE KOLIČINE

ODVODNJAVANJE
Dobava in polaganje PVC
kanalizacijskih cevi pod talno ploščo
objekta na globini do 2,1 m (vključno z
izdelavo podlage iz cementnega betona
in ob betoniranjem z betonom C
12/15):
cevi premera 200 mm,
cevi premera 110 mm.
Dobava in vgradnja revizijskih jaškov
iz betonske cevi premera 80 cm,
globine 1,8 m do 3,1 m (vključno z
izdelavo AB temelja in venca, mulde,
obdelavo priključkov, iztokov in
dobavo pokrovov iz duktilne litine,
premera 600 mm, z nosilnostjo 400
kN).

Enota

Količina

cena/enoto v
EUR

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

DEJANSKE KOLIČINE

cena/enoto
v EUR

Količina

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

m1
m1

119,00
19,00

20,01
13,20

2.381,19
250,80

106
18

20,01
13,2

2.121,06
237,60

kos

4,00

252,30

1.009,20

2

252,3

504,60

SKUPAJ:

3.641,19

SKUPAJ:

2.863,26

Po opravljeni pokalkulaciji sem ugotovil, da je investitor zaradi manjše količine vgrajenega materiala
prihranil (za dela vezana na odvodnjavanje) 777,93 EUR oziroma cca 21 % od predvidenega zneska za
navedena dela.

5.7 Jeklena konstrukcija
Montaža jeklene konstrukcije spada med druga gradbena dela.
Analiza upošteva samo montažo jeklene konstrukcije in ne upošteva cene izdelave jeklenih elementov
konstrukcije.
Preglednica 7: Predvidene in dejanske količine jeklene konstrukcije
POGODBENE KOLIČINE

JEKLENA KONSTRUKCIJA

Enota

montaža jeklene konstrukcije
predhodna dodatna dela
predhodna dodatna uporaba košare JLG
510
predhodna dodatna uporaba košare JLG
600
predhodna dodatna uporaba
avtodvigala
dodatna dela
spojni vijaki za žerjavno progo M 20 ×
60

kg
ur

Količina
77.705,26

cena/enoto v
EUR
0,24

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]
18.649,26

DEJANSKE KOLIČINE

Količina

cena/enoto
v EUR

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

76.423,00
71,00

0,23
18,00

17.577,29
1.278,00

ur

46,50

16,00

744,00

ur

56,00

16,00

896,00

ur
ur

11,00
84,50

45,00
18,00

495,00
1.521,00
40,00

SKUPAJ:

18.649,26

SKUPAJ:

22.551,29
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Izvajalec je znižal ceno na enoto količine iz 0,24 EUR/kg na 0,23 EUR/kg, kar bi ob predvideni
količini potrebnega materiala predstavljalo cca 5 % prihranek. Po opravljeni analizi sem ugotovil, da
je bilo količinsko sicer potrebnega manj jeklenega materiala. Montaža je bila kljub temu dražja za
3.902,03 EUR. Razlika v ceni se je pojavila zaradi neupoštevanja uporabe avtodvigala, košar,
dodatnega materiala in dodatnih del. Vse našteto predstavlja 28 % delež celotnega zneska,
predvidenega za montažo objekta.

5.8 Obrtniška dela – fasada
Po končanih gradbenih delih sledijo obrtniška dela, ki dajo objektu končno notranjo in zunanjo obliko.
Skupino obrtniških del sestavljajo:
— krovska dela, npr. prekrivanje strehe, montaža žlebov, zračnikov,
— kleparska dela, npr. izdelava zidnih obrob, zaključkov strehe ob kapu, prekrivanj atik na
strehah in vencev na fasadah, oblaganje žlot ipd. [1]
Fasada, obravnavana pod točko 5.8, in streha, obravnavana pod točko 5.9, sodita med obrtniška dela.
Preglednica 8: Predvidene in dejanske količine obrtniških del – fasada
POGODBENE KOLIČINE

FASADA
Montaža vertikalne podkonstrukcije
fasade izdelane iz točkovnih in linijskih
U-profilov.
Montaža temeljnega kotnika 50/140/3
mm iz pocinkane pločevine, služi za
naslon fasadnega panela, vključno s
pritrdilnim materialom.
Montaža fasadnih panelov TRIMO
FTV150 (vključno z rezanjem na
potrebno dolžino, vključno z
avtodvigali, dvižnimi košarami in s
pritrdilnim materialom).
Dobava in montaža mehke toplotne
izolacije na spojih fasadnih panelov ter
lepljenje spojev z bitumenskim
tesnilnim trakom.

Enota

Količina

cena/enoto v
EUR

DEJANSKE KOLIČINE

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

Količina

cena/enoto
v EUR

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

m

140,00

3,00

420,00

80,50

3,00

241,50

m

150,00

2,00

300,00

110,65

2,00

221,30

m2

1.300,00

6,79

8.827,00

1.167,50

6,79

7.927,33

m2

283,00

549,02

248,10

1,94
SKUPAJ:

10.096,02

1,94
SKUPAJ:

481,31
8.871,44

Razlika med kalkulacijo in pokalkulacijo znaša 1.224,44 EUR (cca 12 % predvidenega zneska) v
korist investitorja. Do razlike je prišlo zaradi dejansko manjše površine fasadnih panelov od
predvidene.
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5.9 Obrtniška dela – streha
Preglednica 9: Predvidene in dejanske količine obrtniških del – streha
POGODBENE KOLIČINE

STREHA - opis del
Montaža strešnih panelov TRIMO
SNV200 (zgoraj visoko profilirana
pločevina debeline 0,6 mm, vmes
kamena volna debeline 200 mm, spodaj
plitvo profilirana pločevina). Vključno
s pritrdilnim in tesnilnim materialom in
avtodvigali.
Dobava in montaža žlote v sestavi
(spodaj nosilne kljuke iz jeklenih
pločevin, maska iz obarvane pločevine
debeline 0,6 mm, vmes toplotna
izolacija debeline 50 mm, zgoraj žlota
iz plastificirane pločevine). Vključno s
pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža kleparskih
elementov iz pločevine, debeline 0,6
mm:
linijski snegolov r. š. 333 mm,
stik med žloto in strešnim panelom
(zapora toplotne izolacije),
čelne obrobe, stik med panelom in
atiko.
Dobava in montaža notranje obloge,
atike iz profilirane pločevine, debeline
0,6 mm, pritrjeno na podkonstrukcijo
atike zgoraj in spodaj (vključno s
pritrdilnim materialom).
Dobava in montaža kape atike r. š. do
625 mm, iz pocinkane in obarvane
pločevine, debeline 0,6 mm ter dodatne
kape po montaži obešene pločevinaste
fasade (vključno s pritrdilnim in
tesnilnim materialom).
Dobava in montaža varnostnega preliva
v žloti (vključno z zaščito strešnih
panelov pred poškodbami, z demontažo
in odvozom po končanih delih).
Dodatna dela:
po zapisu v gradbenem dnevniku,
dobava in montaža obrob med streho in
fasado r. š. do 250 mm,
dobava in montaža obrob odkapa
fasade po temeljnem kotniku in nad
vrati r. š. do 250 mm,
dobava in montaža obrob svetlobnikov
zgoraj (zapora panela) r. š. do 250 mm,
dobava in montaža segmentov nad
svetlobniki,
dobava in vgradnja volne okoli
svetlobnikov in pod segmente,
dobava in montaža police (dilatacije)
pod okni nad starim in novim delom r.
š. do 500 mm,
montaža podkonstrukcije za montažo
iz. plošč (zgoraj) iz pocinkane
pločevine 3 mm,

Enota

Količina

cena/enoto v
EUR

DEJANSKE KOLIČINE

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

Količina

cena/enoto
v EUR

skupaj =
količina ×
cena/enoto v
EUR [EUR]

m2

956,00

6,79

6.491,24

854,40

6,79

5.801,38

m

70,00

6,31

441,70

74,60

6,31

470,73

m

143,00

10,50

1.501,50

130,00

10,50

1.365,00

m

83,00

11,64

966,12

74,60

11,64

868,34

m

73,00

13,58

991,34

51,00

13,58

692,58

m2

180,00

15,52

2.793,60

100,66

15,52

1.562,24

m

155,00

13,58

2.104,90

12,00

13,58

162,96

4,00

35,00

140,00

3,00

35,00

105,00

ur

77,00

12,00

924,00

m

127,20

10,00

1.272,00

m

110,65

10,00

1.106,50

m

124,40

11,00

1.368,40

m

127,60

14,00

1.786,40

m3

9,00

28,00

252,00

m

43,30

13,00

562,90

m

23,80

5,00

119,00

kos

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 9
dobava in montaža odkapne pločevine
atke iz pocinkane barvne pločevine 0,6
mm r. š. do 25 mm,
dobava in montaža obrob med spoji
plošč in vogali iz pocinkane pločevine
0,6 mm r. š. 330 mm,
dobava in montaža obrob med novo
fasado in staro žloto zgornji del iz
pocinkane pločevine debeline 0,6 mm
r. š. do 650 mm,
montaža podkonstrukcije (omege) za
pritrjevanje starih obrob med novim
delom in žloto,
montaža starih obrob med novim
delom in žloto,
montaža podkap iz pocinkane
pločevine,

m

74,60

8,00

596,80

m

248,10

10,00

2.481,00

m

12,50

14,00

175,00

kom

38,00

6,00

228,00

m

58,00

6,00

348,00

m

180,00

5,00

900,00

dobava in vgradnja volne med obrobe,
v atiko, med žloto in obrobo, v sleme,

m3

10,00

28,00

280,00

naročilo in uporaba košare za montažo
(prevoz, uporaba).

dni

6,00

70,00

420,00

SKUPAJ:

15.430,40

SKUPAJ:

23.848,23

Predvidena cena izvedbe obrtniških del – streha je bila 15.430,40 EUR. Iz pokalkulacije obrtniških del
– streha je razvidno, da je dejanski strošek izvedenih del znašal 23.848,23 EUR, kar je 8.417,83 EUR
več od predvidenega zneska, in znaša cca. 55 %.
Do odstopanja v ceni je ponovno prišlo zaradi nepredvidenih dodatnih del in uporabe košar za
montažo. To predstavlja cca 54 % celotne vrednosti montaže oziroma 12.820,00 EUR.

5.10 Prikaz skupnih stroškov analiziranih del
Preglednica 10: Prikaz skupnih stroškov analiziranih del, prihrankov, izgub in deleža

Dela:
rušitvena dela
zemeljska dela
betonska in armiranobetonska dela
zidarska dela
opažna dela
odvodnjavanje
jeklena konstrukcija
fasada
streha
SKUPAJ:

KALKULACIJA POKALKULACIJA prihranek /
[EUR]
[EUR]
izguba [EUR]

delež
[%]

1.531,43
19.422,58

1.867,50
19.218,45

-336,07
204,13

-22
1

80.938,23
30.538,74
17.327,10
3.641,19
18.649,26
10.096,02
15.430,40

79.929,82
21.014,64
18.829,40
2.863,26
22.551,29
8.871,44
23.848,23

1.008,41
9.524,10
-1.502,30
777,93
-3.902,03
1.224,58
-8.417,83

1
31
-9
21
-21
12
-55

197.574,95

198.994,03

-1.419,08

-1

Kalkulacija predstavlja predvidene (pogodbene cene), pokalkulacija pa dejanske cene posameznih del.
Prihranek oz. izguba predstavlja razliko med kalkulacijo in pokalkulacijo.
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Pozitivna razlika predstavlja prihranek investitorja glede na predvideno ceno, negativna pa izgubo
investitorja glede na predvideno stanje.
Izvleček analize kaže, da je predvidena cena vseh obravnavanih del 197.574,95 EUR. Ob zaključku
gradbenih in obrtniških del pa je dejanski strošek znašal 198.994,03 EUR. To pomeni, da je bil
dejanski strošek investicije večji od načrtovanega za 1.419,08 EUR oz. 1 % celotne predvidene
investicije.
Nekatera izvajalna dela so bila zaradi nepredvidenih stroškov dražja, medtem ko so bila druga cenejša
zaradi sprememb med samo gradnjo. Zaključimo lahko, da so razlike med celotno predvideno in
celotno dejansko vrednostjo praktično zanemarljive.
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6

ČASOVNA ANALIZA

Poleg stroškovne sem izdelal še časovno analizo dejanskega poteka gradnje. Zanimalo me je, ali so
gradbena in obrtniška dela potekala skladno s terminskim planom. Ugotavljal sem, ali je prihajalo do
zamud in iskal morebitne vzroke zanje. Prav tako sem raziskal možne rešitve za odpravo le-teh.
Časovno analizo sem izvedel posebej za štirietažni poslovni del (prizidek I) in dvoetažni skladiščnoproizvodni del (prizidek II).
Analiza je izvedena po razdelitvi objekta na sklope:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pripravljalna in zemeljska dela (za oba prizidka skupaj),
temelji (posebej za prizidek I in prizidek II),
stene (posebej za prizidek I in prizidek II),
plošče (posebej za prizidek I in prizidek II),
temeljne povezovalne grede, točkovni temelji (prizidek II),
oporni zid (prizidek II),
parapet (prizidek II),
montaža jeklene konstrukcije (prizidek II),
montaža strehe in fasade (prizidek II).

Nekateri sklopi se navezujejo samo na posamezni prizidek, nekateri pa na oba.
V času opravljanja analize jeklena konstrukcija za štirietažni poslovni del (prizidek I) še ni bila
dostavljena, zaradi česar je časovna analiza montaže jeklene konstrukcije izvedena le za dvoetažni
skladiščno-proizvodni del (prizidek II).
Ob tem je potrebno poudariti, da je bilo za nemoten potek del bistvenega pomena, da so dela potekala
tako, da je bilo zaprtje hale (prizidek II) dokončano pred zimo (večja prekinitev del), saj je bila na
obstoječem delu že odstranjena armirano-betonska fasada.

6.1 Terminski plan
Prvotni terminski plan za izvedbo gradbenih del je bil izdelan ročno, dne 8. 6. 2016. Po začetku
gradnje in ugotovitvi, da so dela v zamudi, smo 12. 7. 2016 izdelali popravek terminskega plana.
V terminskem planu so zajeta le nekatera večja dela (zemeljska in zidarska dela, jeklena konstrukcija,
streha, fasada).
Datum zaprtja objekta in nekateri datumi v preglednici 11 so pridobljeni iz zapisnikov operativnih
sestankov, saj se po prvem popravku terminski plan ni več posodabljal.
Podroben terminski plan za posamezna dela ni bil izdelan.
Tabela 11 prikazuje prvotni terminski plan (s popravki), kjer so z modro barvo označena mesta, na
katerih je prišlo do sprememb terminskega plana.
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Preglednica 11: Prvotni terminski plan (s popravki)

ZEMELJSKA DELA
planiranje obstoječega nasipa
izkop kanala za prestavitev fekalne kanalizacije
izkop pasovnega temelja opornega zidu
izkop točkovnih temeljev
rušenje betonske plošče in asfalta
izkop temelja ob obstoječem objektu
izkop temeljnih povezovalnih gred
zasip drenaže ob osi C in utrditev terena ob zunanjih
stenah za dostop in delovanje avtodvigala (montaža
strehe in fasade)
zasipanje in utrditev terena ob poslovnem delu
ZIDARSKA DELA
prestavitev fekalne kanalizacije
HI in TI talne plošče 4 et. poslovnega dela
izvedba talne plošče 4 et. poslovnega dela (armatura,
beton)
izvedba talne plošče 2 et. skladiščno-proizvodnega
dela

Prvotni terminski
plan
od

10. junij
10. junij
6. junij
14. junij
15. junij

do
14. junij
10. junij
16. junij
16. junij
13. junij
18. junij
21. junij
5. oktober
18. oktober

9. junij

9. junij
10. junij

10. junij

15. junij

11. junij

15. junij

izvedba pasovnega temelja opornega zidu (opaž,
armatura, beton)
izvedba točkovnih temeljev (opaž armatura, beton)

15. junij
18. junij

20. junij
22. junij

izvedba temelja ob obstoječem objektu (opaž,
armatura, beton)
izvedba temeljnih povezovalnih gred

23. julij
24. junij

28. julij
1. julij

izvedba sten kleti 4 et. dela (opaž, armatura, beton)

27. junij

6. julij

1. julij
8. julij

11. julij
14. julij

13. julij
10. julij

22. julij
24. julij

izvedba sten in stebrov 2 et. dela (opaž, armatura,
beton)
izvedba plošče nad kletjo 4 et. poslovnega dela
izvedba plošče nad kletjo 2 et. skladiščnoproizvodnega dela
izvedba opornega zidu
dokončati dela v prostoru med obstoječim in novim
poslovnim objektom
izvesti AB parapet
izvesti sanacijo AB sten in stebrov v kleti 2 et. dela
(popravilo neravnin, brušenje)
JEKLENA KONTRUKCIJA
začetek montaže jeklene konstrukcije
montaža žerjavne proge, niveliranje in izdelava
pisnega poročila

5. oktober
18. oktober
3. oktober
29. avgust
18. oktober
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 11
STREHA, FASADA
montaža podkonstrukcije svetlobnikov
montaža elementov strešne kritine
montaža fasadnih panelov
izdelava vseh zaključkov in kleparskih del
montaža oken in začasnih vrat

6. oktober

8. oktober
8. oktober
1. december
31. december
31. december

6.2 Dejanska izvedba
Dejanska izvedba predstavlja dejanski časovni potek del po sklopih, kot so se ta izvajala. Določil sem
ga s pomočjo izpiskov gradbenega dnevnika, ki sem ga vodil za obdobje gradnje.
Dejanski časovni potek del je prikazan v preglednicah v prilogah. Z modro barvo so označeni datumi,
kjer so se izvajala gradbena ali obrtniška dela, kot so izdelava opaža, polaganje in vezanje armature,
betoniranje, odstranjevanje opaža. Ostala dela, ki so se izvajala za določen sklop, pa so obarvana belo.
Slednja so prikazana predvsem zaradi same primerjave, saj so bili tudi za ta dela razpisani roki
izvedbe.
Potek pripravljalnih in zemeljskih del je prikazan v prilogi A.

Slika 14: Zasipanje med temeljnimi gredami (Vir: Miha Mandelj)
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Slika 14 prikazuje zasipanje med temeljnimi gredami. Na levi strani je viden oporni zid dvoetažnega
skladiščno-proizvodnega dela (prizidek II), na desni se vidi jugovzhodna fasada že obstoječega
objekta.
Potek del prizidka I (štirietažni poslovni del) je prikazan v prilogi B.

Slika 15: Polaganje hidroizolacije na zunanje stene kleti štirietažnega poslovnega dela (prizidek I) (Vir: Miha
Mandelj)

Potek del dvoetažnega skladiščno-proizvodnega dela (prizidek II) je prikazan v prilogi C.
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Slika 16: Izvedba opaža plošče nad kletjo dvoetažnega skladiščno-proizvodnega dela (prizidek II) (Vir: Miha
Mandelj)

Slika 17: Hidroizolacija in termoizolacija sten kleti dvoetažnega skladiščno-proizvodnega dela (prizidek II)
(Vir: Miha Mandelj)
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V prilogi D je prikazan potek del opornega zidu.

Slika 18: Slika opornega zidu (Vir: Miha Mandelj)

Priloga E prikazuje potek del temeljenja prizidka II (dvoetažni skladiščno-proizvodni del)

Slika 19: Armatura razširitve že obstoječega temelja (Vir: Miha Mandelj)
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Slika 20: Opaž in armatura temeljne povezovalne grede (vir: Miha Mandelj)

Slika 21: Zasipanje pasovnega temelja opornega zidu, temelja ob obstoječem objektu ter med povezovalnimi
temeljnimi gredami (Vir: Miha Mandelj)

V prilogi F je viden potek del montaže jeklene konstrukcije.
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Slika 22: Začetek montaže jeklene konstrukcije (Vir: Miha Mandelj)

Slika 23: Montaža jeklene konstrukcije (na sliki stebri prizidka II; dvoetažnega skladiščno-proizvodnega dela)
(Vir: Miha Mandelj)

Potek del prestavitve armirano-betonske fasade je viden v prilogi G, priloga H pa prikazuje potek del
izvedbe parapeta.
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Slika 24: Montaža odstranjenih AB delov fasade na novo jekleno konstrukcijo (Vir: Miha Mandelj)

Slika 25: Polaganje in vezanje armature parapetne stene (Vir: Miha Mandelj )
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Slika 26: Razopažena parapetna stena (Vir: Miha Mandelj)

V prilogi I je viden potek del montaže strehe in fasade, v prilogi J pa potek del montaže oken in vrat.

Slika 27: Montaža fasadnih panelov (Vir: Miha Mandelj)
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6.3 Primerjava rokov z dejansko izvedbo
Prazna okenca preglednice 12 predstavljajo datume opravljanja zemeljskih in zidarskih del, jeklene
konstrukcije, strehe in fasade, ki niso bili razpisani oz. se le-ti niso spreminjali.
V preglednici 12 so z zeleno barvo označena dela, ki so se dejansko končala v predvidenem roku, z
rdečo barvo pa so označena dela, ki so imela zamudo.
Preglednica 12: Prikaz prvotnega terminskega plana, popravkov terminskega plana in končna izvedba del

ZEMELJSKA DELA
planiranje obstoječega nasipa
izkop kanala za prestavitev fekalne
kanalizacije
izkop pasovnega temelja opornega zidu
izkop točkovnih temeljev
rušenje betonske plošče in asfalta
izkop temelja ob obstoječem objektu
izkop temeljnih povezovalnih gred
zasip drenaže ob osi C in utrditev terena
ob zunanjih stenah za dostop in delovanje
avto dvigala (montaža strehe in fasade
zasipanje in utrditev terena ob poslovnem
delu
ZIDARSKA DELA
prestavitev fekalne kanalizacije
HI in TI talne plošče 4 et. dela
izvedba talne plošče 4 et. dela (armatura,
beton)
izvedba talne plošče 2 et. dela

Prvotni
terminski
plan
od
do
14. junij

Podaljšanje
roka
od
do

Izvedeno
13. junij

10. junij
16. junij
16. junij
13. junij
18. junij
21.junij

7. junij
19. julij
19. junij
9. junij
19. junij
18. avgust

5.
oktober
18.
oktober

27.
oktober
19.
oktober

9. junij

9. junij
10. junij

9. junij
13. junij

10. junij
11. junij

15. junij
15. junij

15. junij
29. junij

20. junij

1. julij

22. junij

22. julij

10. junij
10. junij
6. junij
14. junij
15. junij

izvedba pasovnega temelja opornega zidu
(opaž, armatura, beton)
15. junij
izvedba točkovnih temeljev (opaž
armatura, beton)
18. junij
izvedba temelja ob obstoječem objektu
(opaž, armatura, beton)
izvedba temeljnih povezovalnih gred

20. junij
24. junij

27. junij
1. julij

izvedba sten kleti 4 et. dela (opaž,
armatura, beton)

27. junij

6. julij

izvedba sten in stebrov 2 et. dela (opaž,
armatura, beton)
izvedba plošče nad kletjo 4 et. dela
izvedba plošče nad kletjo 2 et. dela

1. julij
8. julij
12. julij

11. julij
14. julij
18. julij

izvedba opornega zidu

10. julij

24. julij

23. julij
23. julij

28. julij
28. julij

3. avgust
22. avgust
2. julij

13. julij

13. julij
7. julij
22. julij 4. avgust
1.
september
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 12
dokončati dela v prostoru med obstoječim
in novim poslovnim objektom
izvesti AB parapet
izvesti sanacijo AB sten in stebrov v kleti
2 et. dela (popravilo neravnin, brušenje)
JEKLENA KONTRUKCIJA
začetek montaže jeklene konstrukcije

16.
september
19.
oktober

3.
oktober

3. oktober

14. julij

montaža žerjavne proge, niveliranje in
izdelava pisnega poročila
STREHA, FASADA
montaža podkonstrukcije svetlobnikov
montaža elementov strešne kritine

5.
oktober
18.
oktober

6.
oktober

montaža fasadnih panelov
izdelava vseh zaključkov in kleparskih del
montaža oken in začasnih vrat

29.avgust

Začetek
del: 13.
september

18.
oktober

21.
oktober

8.
oktober
8.
oktober
1.
december
31.
december
31.
december

8.
december
8. oktober
29.
december
12. januar
23.
december

6.4 Analiza izsledkov, vzroki in rešitve

6.4.1 Razvrščanje in izvedba posameznih del po sklopih ali splošno o gradnji
Iz preglednice 12 je razvidno, da ima skoraj polovica del zamudo. Iz prilog je razvidno, da dela niso
potekala tekoče in da ima vsak posamezni sklop prekinitve del. Do prekinitev je prihajalo predvsem
zaradi nepravilnega planiranja števila potrebnih delavcev (izvajalec del je imel več gradbišč hkrati).
Prvotno nastala zamuda se je zaradi nepravilnega planiranja (prekrivanja del več objektov) v času
gradnje objekta posledično samo povečevala.
Nekaj zamud je povzročila tudi sprememba arhitekturne zasnove kmalu po začetku gradnje. Do
manjših sprememb je prihajalo tudi med samo gradnjo.
Izvajalec za navedene izzive ni imel pripravljenih rešitev.
Možne rešitve:
Izvajalec bi moral:
1.) zagotoviti večje število delavcev ali boljšo organiziranost le-teh ali
2.) dokončati delo na enem gradbišču in nato pričeti z delom na drugem.
Strešna dela so potekala po terminskem planu, razen končnih kleparskih del.
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Zaključki fasade so bili dokončani 12 dni kasneje, kot je bilo predvideno s prvotnim terminskim
planom.

6.4.2 Vreme
Preglednica 13: Prikaz delovnih dni (vremensko)

Prikaz delovnih dni (vremensko)
dnevi s previsokimi
temperaturami za delo

72

dnevi s padavinami (plohe,
nevihte) in z jutranjo meglo
dnevi, primerni za delo

66
48

SKUPAJ:

186

Prikaz delovnih dni (vremensko) v odstotkih
26%

39%

35%

Dnevi s previsokimi temperaturami za delo
Dnevi s padavinami (plohe; nevihte) in jutranjo meglo
Dnevi primerni za delo

Slika 28: Prikaz delovnih dni (vremensko) v odstotkih

Iz preglednice 13 in grafa na sliki 28 je razvidno, da je bilo v obdobju realizacije analize za gradnjo
primernih 26 % dni in 35 %, tj. več kot tretjina dni, ki niso bili primerni za gradnjo oz. je bilo delo
oteženo. Razlogi za to so predvsem naslednji: jutranja megla, nizke temperature, močnejši veter, plohe
in nevihte.
Obilna količina vode je povzročala večkratne prekinitve del in tudi dodatna dela. Kot primer naj
navedem porušitev brežin izkopa. Potrebna je bila sanacija izkopa – odvoz materiala in ponovno
zavarovanje brežin.
Rešitve izvajalca: Delavci so kljub slabem vremenu opravljali gradbena dela. V kolikor je bilo mogoče
so dela opravljali pod streho (pozidava odprtin v prefabriciranih armirano-betonskih elementih,
zidanje predelnih sten, sanacija vidnega betona – sten in stropov).
Možne rešitve: Na vremenske razmere ni mogoče vplivati. Izvajalec je kljub temu sprejel ustrezne
ukrepe, opisane zgoraj.
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6.4.3 Število delavcev, povprečna starost in delovnik
Preglednica 14: Povprečno število delavcev za posamezna dela

Povprečno število delavcev za posamezna dela
Najmanjše število
delavcev na
gradbeni dan

Dela

Največje število
delavcev na
gradbeni dan

Povprečno število
delavcev na
gradbeni dan

zemeljska dela

1

6

3

betonska in armirano-betonska
dela

1

8

5

obrtniška – montaža jeklene
konstrukcije

2

6

4

obrtniška – montaža strehe in
fasade

2

6

4

Podatki v preglednici 14 so pridobljeni po zapisih iz gradbene dokumentacije – gradbeni dnevnik.
Povprečni delovnik je obsegal od 10 do 12 delovnih ur dnevno (od ponedeljka do petka) in 8-urni
delovnik ob sobotah. Iz tega dokumenta je razvidno, da je bilo povprečno število delavcev glede na
sam obseg dela zelo majhno. Poleg majhnega števila delavcev pa je bila pri največjem obsegu del, kot
so betonska in armirano-betonska, opažna, zidarska – povprečna starost delavca nad 45 let. Tolikšna
starost in dolg delovni dan zmanjšujeta produktivnost delavcev. Prav tako je bilo veliko del fizično
napornih (s strojno opremo si lahko zgolj malo pomagamo).
Rešitve izvajalca: Večje število delavcev na gradbišču, kadar je to mogoče.
Možne rešitve: Večje število delavcev za celoten potek gradnje, krajši delovnik, mlajši delavci,
sposobni opravljanja fizično napornih del.

6.4.4 Količina opaža in izvedba opažnih del
Betonska in armirano-betonska dela je oteževala premajhna količina opaža. Zaradi tega so se nekatera
dela, ki bi se lahko izvajala istočasno, opravljala drugo za drugim. Potrebno je bilo počakati, da se je
beton pridobil ustrezno trdnost in nato je izvajalec opaž premaknil.
Prav tako je bilo potrebno posebej izvesti opaž odprtin za sidra jeklene konstrukcije na opornem zidu
dvoetažnega skladiščno-proizvodnega dela (prizidek II). Po odstranitvi opaža opornega zidu so pod
nadzorom geodeta vgradili sidra za jekleno konstrukcijo. Po vgradnji je bil izveden opaž še okrog
sider. Dela je podaljšalo tudi čiščenje sidrnih odprtin (zaradi zahtevane sprijemnosti betona).
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Slika 29: Odprtina za sidro JK v opornem zidu (Vir: Miha Mandelj)

Na nekaterih mestih je bil opaž slabo izdelan. Investitor je zahteval popravilo nastalih napak na
vidnem betonu (stiki opažnih elementov).

Slika 30: Prikaz izvedbe slabega opaža (Vir: Miha Mandelj)

Rešitve izvajalca: Izvedba manjših površin opaža, večkratno premikanje opaža.
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Možne rešitve: Nakup ali izposoja opaža. Zaopaženje večjih površin naenkrat. Po postavitvi armature
bi se lahko vgradila že vsa sidra in bi se betoniralo v enem kosu. Obenem bi se izognili tudi
prekinitvam betoniranja in večji površini izdelanega opaža.
Strožji nadzor delavcev pri izvedbi opaža.

6.4.5 Jeklena konstrukcija
Jeklena konstrukcija (prizidek I in prizidek II) ni bila izdelana v predpisanem roku, niti ni bila
dostavljena v roku s strani izdelovalca jeklene konstrukcije.
Izvajalec montaže jeklene konstrukcije ni želel začeti z delom pred pridobitvijo geodetskega posnetka
stanja izvedenih sider. Prav tako poročilo dotičnega stanja ni bilo dostavljeno v predpisanem roku. To
je kljub dvomesečni prestavitvi roka povzročilo dodatno (14-dnevno) zamudo.
Montažo jeklene konstrukcije so oteževali slabo izdelani elementi (predvsem nosilci žerjavne proge).
Elemente jeklene konstrukcije je bilo potrebno popravljati na gradbišču, saj so ti odstopali od načrtov.
Rešitve izvajalca: Takojšnje popravilo jeklene konstrukcije na gradbišču, s tem so prihranili tako pri
stroških prevoza kot tudi pri času.
Možne rešitve: Jeklena konstrukcija bi morala biti izdelana brezhibno, preveriti bi jo moral sam
investitor, montažer … Vse potrebne dele jeklene konstrukcije bi morali dostaviti v predpisanem roku.
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7

ZAKLJUČEK

Cilj diplomskega dela je bil analizirati stroškovni in časovni potek gradnje poslovno-skladiščnega
objekta podjetja Uprom d. o. o. Gradnja je obsegala dva prizidka, poslovni del (prizidek I) in
skladiščno-proizvodni del (prizidek II). Dela na obeh objektih so se izvajala sočasno.
V diplomski nalogi sem izvedel kalkulacijo in pokalkulacijo stroškov gradnje za omenjena prizidka.
Kalkulacija in pokalkulacija sta se nanašali na rušitvena dela, zemeljska dela, betonska in armiranobetonska dela, zidarska dela, opažna dela, odvodnjavanje, montažo jeklene konstrukcije ter montažo
fasade in strehe.
Pri posameznih delih je prihajalo do odstopanj med dejanskimi in predvidenimi cenami. Končni
skupni dejanski znesek pa je skoraj enak predvidenemu. Dejanska vrednost investicije, ki je znašala
198.994,03 EUR, je le za 1 odstotek dražja od predvidene.
Največje odstopanje pri ceni v škodo investitorja je nastalo pri izdelavi strehe. Razlika je 55 %, kar
znaša 8.417,83 EUR. Razlika, ki je dela podražila, je nastala tudi pri rušitvenih delih in jekleni
konstrukciji. Pri rušitvenh delih znaša razlika 22 % (336,07 EUR), pri jekleni konstrukciji 21 %
(3.902,03 EUR).
V prid investitorja oz. njegov prihranek finančnih sredstev so največ prispevala zidarska dela.
Prihranek znaša 31 % od predviden cene, kar znaša 9.524,10 EUR in odvodnjavanje 21 %, kar znaša
777,93 EUR.
V časovni analizi sem primerjal pogodbene roke in terminski plan, ki je bil narejen ob pričetku
gradnje. Prav tako sem upošteval popravke terminskega plana, ki so se izdelali po začetku gradnje.
Vzroke, ki so vplivali na dejansko časovno izvedbo gradnje, sem pojasnil v okviru diplomske naloge.
Pri časovni izvedbi je prihajalo do večje zamude izvedenih del. Kljub prizadevanju izvajalcev, da bi
zamude odpravili, dela objekta niso bila izvedena v pogodbenem roku.
Razlogi za tovrstna odstopanja so naslednji: premalo število delavcev, saj so imeli izvajalci delavce na
različnih gradbiščih. Poleg tega so dela opravljali delavci, povprečno starejši od 45 let, delovnik pa je
obsegal 63 ur na teden. Prav tako je zamudam botrovalo vreme, ki je onemogočalo potek dela. Zaradi
zamude pri dobavi materiala so se zamude pri delih na gradbišču še dodatno stopnjevale. Obenem je
zamude povečevalo tudi izdelovanje opaža, predvsem zaradi majhne količine le-tega.
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PRILOGA A: Potek pripravljalnih in zemeljskih del
Pripravljalna in zemeljska dela
23. maj
24. maj
25. maj
26. maj
27. maj
30. maj
31. maj
1. junij
2. junij
3. junij
4. junij
6. junij
7. junij
8. junij
9. junij
10. junij
11. junij
13. junij
14. junij
29. junij
19. julij
23. julij
8. avgust
16. avgust
18. avgust
23. avgust
24. avgust
25. avgust
27. oktober
31. avgust
2. september
19. oktober
27. oktober

Zavarovanje gradbišča, postavitev ograje, zaščita točk zakoličenja objekta.
Čiščenje gradbišča, priprava za izvedbo zemeljskih del.
Izkop na lokaciji prizidka I, odvoz materiala na začasno deponijo.
Izkop na lokaciji prizidka I in odvoz materiala na začasno deponijo, zavarovanje električnega
voda v območju delovišča.
Zemeljska dela v območju prizidka I in prizidka II, izkop zemljine in odvoz na začasno
deponijo.
Planiranje gradbene jame (dno), navažanje in utrjevanje tampona v območju prizidka I.
Izkop zemljine v območju prizidka II in odvoz na začasno deponijo, dobava materiala in
vgradnja tampona, prestavitev interne vodovodne napeljave (hidrantna mreža) v območju
prizidka I.
Dobava tampona in utrjevanje, izkop temeljev prizidka I, dobava armature.
Izkop platoja v območju prizidka II, dobava armature, dobava tampona in utrjevanje.
Izkop platoja v območju prizidka II, planiranje in utrjevanje, priprava armature.
Planiranje in utrjevanje tampona, zaščita gradbene jame, priprava armature za temeljne plošče.
Planiranje gradbene jame prizidka I, izkop in planiranje v območju prizidka II.
Izkop kanala za prestavitev fekalne kanalizacije, planiranje in utrjevanje tampona v območju
prizidka II.
Polaganje fekalne kanalizacije, planiranje nasipa v območju prizidka II.
Rušenje betonskega tlaka, odriv in planiranje obstoječega nasipa, polaganje fekalne
kanalizacije.
Čiščenje gradbišča, zaščita proti meteornim vodam.
Dodatna zaščita brežin izkopa, preboj jaška za zbiranje meteornih vod (ob železniški progi) in
izpust po brežini proti progi.
Sanacija gradbišča po porušitvi brežine ob obstoječem parkirišču (vzhodni del), čiščenje
materiala, prestavitev glavnega vodovodnega voda.
Planiranje in utrjevanje tampona pod temeljno ploščo prizidka II.
Izkop in planiranje v območju prizidka II.
Izkop in planiranje v območju prizidka II.
Zaščita brežin ob prizidku I.
Zasipanje vzhodnih sten kleti prizidka I.
Izkop za izvedbo povezovalnih gred, popravilo nasutja ob prizidku I.
Izkop za izvedbo povezovalnih temeljnih gred.
Zasipanje med temeljnimi povezovalnimi gredami.
Zasipanje med temeljnimi povezovalnimi gredami.
Zasipanje prizidka II.
Zasipanje drenaže ob opornem zidu.
Zasipanje severne in vzhodne strani prizidka I in prizidka II.
Zasipanje prizidka I.
Zasipanje prizidka I, zasipanje prizidka II ob opornem zidu.
Zasipanje drenaže in prizidka II.

Mandelj, M. 2017. Analiza poteka gradnje prizidka poslovno-skladiščnega objekta Uprom.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

PRILOGA B: Potek del prizidka I (štirietažni poslovni del)
4. et. del – temeljna plošča
6. junij
7. junij
8. junij
9. junij
13. junij
14. junij
15. junij
5. avgust

Podložni beton temeljne plošče.
Priprava armature za temeljno ploščo in temelje dvigala.
Izvedba temeljev jaška dvigala, priprava armature temeljne plošče.
Izvedba HI tlaka.
Popravilo izvedene HI, Izvedba nove HI, polaganje TI, polaganje in vezanje armature
temeljne plošče.
Polaganje in vezanje armature temeljne plošče.
Polaganje in vezanje armature temeljne plošče, betoniranje temeljne plošče.
Izvedba drenaže ob temeljni plošči.

4. et. del – stene kleti
16. junij
17. junij
18. junij
20. junij
21. junij
22. junij
23. junij
24. junij
25. junij
30. junij
1. julij
2. julij
9. julij
31. avgust

Postavljanje in vezanje armature sten kleti.
Postavljanje in vezanje armature sten kleti, izvedba opaža sten kleti.
Izvedba opaža sten kleti, betoniranje sten kleti.
Izvedba opaža sten kleti, odstranitev opaža sten kleti.
Izvedba opaža sten kleti, betoniranje sten kleti.
Izvedba HI sten kleti.
Izvedba HI sten kleti, izvedba opaža sten kleti.
Izvedba opaža sten kleti.
Izvedba opaža sten kleti.
Izvedba opaža sten kleti, betoniranje sten kleti.
Odstranitev opaža sten kleti.
Odstranitev opaža sten kleti.
Izvedba HI sten kleti.
Izvedba TI sten kleti.

4. et. del – plošča nad kletjo
2. julij
4. julij
5. julij
7. julij

Izvedba opaža plošče nad kletjo.
Polaganje in vezanje armature plošče nad kletjo, izvedba opaža plošče nad kletjo.
Betoniranje plošče nad kletjo.
Odstranitev opaža plošče nad kletjo.

4. et. del – pritličje
7. september
8. september
9. september
10. september

Zidanje sten pritličja.
Postavljanje in vezanje armature stebrov pritličja, izvedba opaža stebrov pritličja.
Betoniranje stebrov pritličja.
Odstranitev opaža stebrov pritličja.

4. et. del – plošča nad pritličjem
10. september
13. september
14. september
15. september
16. september

Izvedba opaža plošče nad pritličjem.
Prilagoditev opaža plošče nad pritličjem.
Izvedba opaža plošče nad pritličjem.
Polaganje in vezanje armature plošče nad pritličjem.
Polaganje in vezanje armature plošče nad pritličjem, betoniranje plošče nad pritličjem.
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12. oktober

Odstranitev opaža plošče nad pritličjem.

4. et. del – 1. nadstropje
21. september
22. september
23. september
24. september
26. september
27. september

Zidanje sten 1. nadstropja.
Izvedba opaža nosilcev 1. nadstropja.
Izvedba opaža nosilcev in stebrov 1. nadstropja.
Izvedba opaža nosilcev in stebrov 1. nadstropja.
Betoniranje nosilcev in stebrov 1. nadstropja.
Odstranitev opaža nosilcev in stebrov 1. nadstropja.

4. et. del – plošča nad 1. nadstropjem
27. september Izvedba opaža plošče nad 1. nadstropjem.
29. september Vezanje in polaganje armature plošče nad 1. nadstropjem.
30. september Betoniranje plošče nad 1. nadstropjem.
4. oktober
5. oktober
6. oktober
12. oktober

Odstranitev opaža plošče nad 1. nadstropjem, izvedba opaža nosilca plošče nad 1.
nadstropjem.
Betoniranje nosilca plošče nad 1. nadstropjem.
Odstranitev opaža nosilca plošče nad 1. nadstropjem.
Odstranitev opaža plošče nad 1. nadstropjem.
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PRILOGA C: Potek del prizidka II (dvoetažni skladiščno proizvodni del)
2. et. del – temeljna plošča
15. junij
23 .junij
25. junij
27. junij
28. junij
29. junij

Priprava podlage za temeljno ploščo, podložni beton za temeljno ploščo.
Podložni beton temeljne plošče.
Izvedba armature temeljne plošče.
Opaž temeljne plošče.
Betoniranje temeljne plošče.
Odstranitev opaža temeljne plošče.

2. et. del – stene kleti in stebri
2. julij
5. julij
6. julij
7. julij
8. julij
9. julij
11. julij
12. julij
13. julij
10. avgust
17. avgust
18. avgust
19. avgust
26. avgust
27. avgust
30. avgust

Polaganje in vezanje armature sten kleti.
Izvedba opaža sten kleti (delno).
Betoniranje sten kleti (delno).
Odstranitev opaža sten kleti (delno), opaž sten kleti (delno) in stebrov, betoniranje sten
kleti.
Odstranitev opaža sten kleti.
Armatura sten kleti.
Odstranitev opaža sten kleti, opaž sten kleti in stebrov, betoniranje sten kleti.
Odstranitev opaža sten kleti, opaž sten kleti, betoniranje sten kleti.
Odstranitev opaža sten kleti.
Brušenje notranjih sten kleti.
Izvedba HI zunanjih sten kleti.
Izvedba HI zunanjih sten kleti.
Izvedba TI zunanjih sten kleti.
Izvedba HI zunanjih sten kleti, izvedba TI zunanjih sten kleti.
Izvedba HI zunanjih sten kleti, izvedba TI zunanjih sten kleti, brušenje notranjih površin
sten kleti.
Izvedba HI zunanjih sten kleti, izvedba TI zunanjih sten kleti.
Podložni beton zidu med obstoječim stopniščem in steno kleti prizidka II, vezanje in

12. september polaganje armature zidu med stopniščem in steno kleti.
13. september
16. september
19. september
20. september
3. oktober

Izvedba opaža zidu med stopniščem in steno kleti, betoniranje zidu med stopniščem in
steno kleti.
Odstranitev opaža zidu med obstoječim stopniščem in steno kleti.
Zidanje predelnih sten kleti (iz penobetona).
Zidanje predelnih sten kleti (iz penobetona).
Brušenje in kitanje predelnih sten kleti.

2. et. del – plošča nad kletjo
12. julij
13. julij
14. julij
15. julij
16. julij
18. julij
20. julij
28. julij

Opaž plošče nad kletjo.
Opaž plošče nad kletjo.
Opaž plošče nad kletjo, polaganje in vezanje armature.
Opaž plošče nad kletjo, polaganje in vezanje armature.
Opaž plošče nad kletjo.
Montaža sider za jekleno konstrukcijo, betoniranje plošče nad kletjo.
Razopaženje robov plošče nad kletjo.
Opaž nosilca v osi 15.
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29. julij
1. avgust
2. avgust
3. avgust
4. avgust
30. avgust
5. september
17. september

Popravilo opaža nosilca v osi 15, betoniranje nosilca v osi 15.
Odstranitev opaža nosilca v osi 15.
Odstranitev opaža plošče nad kletjo.
Odstranitev opaža plošče nad kletjo.
Odstranitev opaža plošče nad kletjo.
Brušenje stropa kleti.
Brušenje stropa kleti.
Brušenje stropa kleti.
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PRILOGA D: Potek del opornega zidu
2. et. del – oporni zid
1. julij
19. julij
20. julij
22 .julij
23 .julij
25. julij
26. julij
27. julij
28. julij
1. avgust
2. avgust
11. avgust
12. avgust
15. avgust
22. avgust
24. avgust
25. avgust
26. avgust
27. avgust

Izvedba armature pasovnega temelja opornega zidu, opaž pasovnega temelja opornega
zidu, betoniranje pasovnega temelja opornega zidu.
Opaž opornega zidu.
Opaž opornega zidu.
Betoniranje opornega zidu.
Odstranitev opaža opornega zidu.
Odstranitev opaža opornega zidu, opaž opornega zidu.
Odstranitev opaža opornega zidu, opaž opornega zidu.
Betoniranje opornega zidu, polaganje armature pasovnega temelja opornega zidu.
Odstranitev opaža opornega zidu.
Odstranitev opaža opornega zidu.
Odstranitev opaža opornega zidu.
Opaž opornega zidu.
Opaž opornega zidu, betoniranje opornega zidu.
Odstranitev opaža opornega zidu.
Čiščenje odprtin za sidra (ležišča) na opornem zidu, montaža sider za jekleno
konstrukcijo.
Brušenje opornega zidu, montaža sider za jekleno konstrukcijo.
Montaža sider za jekleno konstrukcijo, izvedba opaža odprtin sider, betoniranje odprtin
sider.
Odstranitev opaža odprtin sider za jekleno konstrukcijo, izvedba opaža odprtin sider za
jekleno konstrukcijo, betoniranje odprtin sider za jekleno konstrukcijo
Odstranitev opaža odprtin sider za jekleno konstrukcijo

29. avgust

Montaža sider za jekleno konstrukcijo, čiščenje ležišč sider za jekleno konstrukcijo,
izvedba HI v osi C, izvedba TI v osi C

30. avgust

Montaža sider za jekleno konstrukcijo, izvedba opaža odprtin sider za jekleno
konstrukcijo, betoniranje odprtin sider za jekleno konstrukcijo

31. avgust

Odstranitev opaža odprtin sider za jekleno konstrukcijo, izvedba opaža odprtin sider za
jekleno konstrukcijo.

1. september
2. september
3. september
6. september
9. september
27. oktober

Odstranitev opaža odprtin sider za jekleno konstrukcijo, brušenje površin opornega zidu,
izvedba HI opornega zidu.
Izvedba TI opornega zidu.
Izvedba HI in TI opornega zidu.
Izvedba HI opornega zidu.
Izvedba HI in TI opornega zidu.
Izdelava opaža za podlivanje jeklene konstrukcije in podlivanje.
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PRILOGA E: Potek del temeljenja prizidka II (dvoetažni skladiščno-proizvodni del
2. et. del – pasovni temelj ob obstoječem objektu, točkovni temelji in
povezovalne temeljne grede
20. julij
21. julij
22. julij
26. julij
27. julij
28. julij
29. julij
1. avgust
2. avgust
3. avgust
4. avgust
5. avgust
6. avgust
8. avgust
9. avgust
10. avgust
15. avgust

Podložni beton točkovnih temeljev.
Opaž točkovnih temeljev, polaganje in vezanje armature točkovnih temeljev, betoniranje
točkovnih temeljev.
Odstranitev opaža točkovnih temeljev, montaža sider v obstoječi temelj v osi D.
Sidra v obstoječem temelju v osi D.
Polaganje armature pasovnega temelja v osi D.
Vezanje in polaganje armature pasovnega temelja v osi D.
Vezanje in polaganje armature pasovnega temelja v osi D, izdelava opaža pasovnega
temelja v osi D, betoniranje pasovnega temelja v osi D.
Odstranitev opaža pasovnega temelja v osi D, opaž pasovnega temelja v osi D.
Opaž v osi D (razširitev v oseh 1, 2, 3, 4), betoniranje pasovnega temelja v osi D,
podložni beton povezovalnih temeljnih gred.
Odstranitev opaža pasovnega temelja v osi D, opaž povezovalnih temeljnih gred v osi 15
in 13, polaganje in vezanje armature povezovalnih temeljnih gred v osi 15 in 13.
Betoniranje povezovalnih temeljnih gred v osi 15 in 13.
Odstranitev opaža povezovalnih temeljnih gred, podložni beton povezovalnih temeljnih
gred v osi 11 in 9, polaganje in vezanje armature povezovalnih temeljnih gred v osi 11 in
9.
Polaganje in vezanje armature od osi 1 do 7, opaž povezovalnih temeljnih gred v odi 11
in 9.
Opaž povezovalnih gred med točkovnimi temelji, betoniranje temeljnih povezovalnih
gred v oseh 11 in 9, postavljanje in vezanje armature v osi C.
Odstranitev opaža povezovalnih gred v oseh 11 in 9, postavljanje in vezanje armature v
osi C
Betoniranje temeljnih povezovalnih gred v osi C od odi 1 do 4.
Odstranitev opaža temeljnih povezovalnih gred.

16. avgust

Izdelava opaža povezovalnih temeljnih gred v oseh 7 in 5, polaganje in vezanje armature
povezovalnih temeljnih gred v oseh 7 in 5.

17. avgust

Betoniranje temeljnih povezovalnih gred v oseh 7 in 5, odstranitev opaža temeljnih
povezovalnih gred v oseh 7 in 5.

18. avgust

Izvedba opaža povezovalnih temeljnih gred v osi 3 in 1, polaganje armature
povezovalnih temeljnih gred v osi 3 in 1.

19. avgust

Betoniranje povezovalnih temeljnih gred v osi 3 in 1, betoniranje posteljice drenaže,
polaganje drenažne cevi in filc.

20. avgust
22. avgust
6. september
8. september
10. september
28. oktober

Betoniranje posteljice drenaže, polaganje drenažne cevi in filca, odstranitev opaža
temeljnih povezovalnih gred.
Odstranitev opaža temeljnih povezovalnih gred v osi 3 in 1.
Vrtanje lukenj za sidra v odi D.
Priprava ležišč sider jeklene konstrukcije v osi D (poglabljanje pasovnega temelja).
Vgrajevanje sider za jekleno konstrukcijo v osi D.
Izdelava opaža za podlivanje jeklene konstrukcije in podlivanje.
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PRILOGA F: Potek del montaže jeklene konstrukcije
2. et. del – montaža jeklene konstrukcije
13. september
14. september
15. september
16. september
17. september
19. september
20. september
21. september
22. september
29. september
30. september
1. oktober

Montaža JK.
Montaža JK.
Montaža JK.
Montaža JK.
Montaža JK.
Montaža JK.
Montaža JK.
Montaža JK.
Montaža JK.
Popravilo JK.
Montaža popravljenih elementov JK.
Montaža JK.

6. oktober

Montaža JK – žerjavna proga.

7. oktober

Montaža JK – žerjavna proga.

10. oktober

Montaža JK – žerjavna proga.

11. oktober

Montaža JK – žerjavna proga.

21. oktober

Montaža JK – žerjavna proga.
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PRILOGA G: Potek dela prestavitve AB fasade
2. et. del – prestavitev betonske fasade
24. september
13. oktober
14. oktober
21. oktober
14. december
15. december
17. december

Rezanje obstoječe armirano-betonske fasade.
Montaža armirano-betonske fasade na JK.
Montaža armirano-betonske fasade na JK.
Montaža armirano-betonske fasade na JK.
Zidanje odprtin (s peno betonskimi bloki) v armirano-betonski fasadi.
Zidanje odprtin (s peno betonskimi bloki) v armirano-betonski fasadi.
Zidanje odprtin (s peno betonskimi bloki) v armirano-betonski fasadi.
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PRILOGA H: Potek del izvedbe parapeta
2. et. del – parapet
4. oktober
5. oktober
6. oktober
7. oktober
8. oktober
10. oktober
11. oktober
18. oktober
19. oktober

Polaganje in vezanje armature parapeta, izvedba opaža parapeta.
Polaganje in vezanje armature parapeta.
Izvedba opaža parapeta.
Polaganje in vezanje armature parapeta, izdelava opaža parapeta.
Polaganje in vezanje armature parapeta, izdelava opaža parapeta.
Izdelava opaža parapeta, betoniranje parapeta.
Odstranitev opaža parapeta.
Polaganje in vezanje armature parapeta, izdelava opaža parapeta, betoniranje parapeta.
Odstranitev opaža parapeta.
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PRILOGA I: Potek del montaže strehe in fasade
2. et. del – streha in fasada
5. oktober
7. oktober
8. oktober
13. oktober
17. oktober
19. oktober
24. oktober
25. oktober
26. oktober
28. oktober
2. november
3. november
4. november
5. november
8. november
9. november
10. november
11. november
12. november
14. november
15. november
16. november
17. november
18. november
19. november
21. november
22. november
23. november
24. november
25. november
28. november
29. november
30. november
1. december
2. december
3. december
5. december
6. december
7. december
8. december

Montaža podkonstrukcije svetlobnih kupol na strehi prizidka II.
Montaža strehe prizidka II.
Montaža strehe prizidka II.
Izdelava žleba/žlote.
Izdelava notranjega žleba prizidka II, priprava fasadnih panelov.
Izdelava obrob svetlobnikov na strehi prizidka II.
Priprava fasadnih panelov.
Montaža temeljnega od kapnika.
Montaža podkonstrukcije za fasadne panele.
Montaža podkonstrukcije za fasadne panele, montaža obrob svetlobnikov.
Montaža podkonstrukcije za fasadne panele, priprava fasadnih panelov, montaža
kleparskih zaključkov svetlobnikov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža svetlobnikov, montaža fasadnih panelov.
Montaža svetlobnikov, montaža fasadne podkonstrukcije.
Montaža podkonstrukcije za cevi meteorne vode.
Montaža cevi za meteorno vodo, priprava fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov, izdelava zaključkov ob svetlobnikih, montaža sistema
odvodnjavanja.
Montaža fasadnih panelov, montaža podkonstrukcije za fasadne panele.
Montaža fasadnih panelov, montaža podkonstrukcije za fasadne panele.
Montaža fasadnih panelov, montaža svetlobnikov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža fasadnih panelov.
Montaža zaključkov fasade.
Zapiranje atike ob strehi (nad žloto), montaža svetlobnikov.
Zapiranje atike ob strehi (nad žloto), montaža svetlobnikov.
Zapiranje atike ob strehi (nad žloto), montaža svetlobnikov.
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9. december
12. december
13. december
14. december
15. december
17. december
27. december
28. december

Zapiranje atike ob strehi (nad žloto).
TI stene nad žloto ob obstoječem objektu.
TI stene nad žloto ob obstoječem objektu.
TI stene nad žloto ob obstoječem objektu.
TI stene nad žloto ob obstoječem objektu, nameščanje TI in montaža pokrivne pločevine
na stikih fasadnih plošč.
Montaža pokrivne pločevine na stikih fasadnih plošč.
Montaža kleparskih zaključkov fasade.
Montaža fasadnih panelov prizidka II ob prizidku I.
Montaža fasadnih panelov prizidka II ob prizidku I, montaža kleparskih zaključkov
fasade.

29. december
4. januar
Montaža zaključkov sten.
5. januar

Montaža zaključkov fasade – pokrivna pločevina (kape).

11. januar

Montaža zaključkov fasade – pokrivna pločevina (kape).

12. januar

Montaža zaključkov fasade – pokrivna pločevina (kape).
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PRILOGA J: Potek del montaže oken in vrat
2. et. del – montaža oken in vrat
5. december
13. december
14. december
19. december
20. december
21. december
22. december
23. december

Montaža oken prizidka II.
Montaža oken prizidka II.
Montaža oken prizidka II.
Montaža oken prizidka II.
Montaža oken prizidka II.
Montaža oken prizidka II.
Montaža oken prizidka II.
Začasno zapiranje odprtin za vrata prizidka II.

