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PROJEKTNA NALOGA IN POGOJI ZA IZDELAVO PONUDBE ZA REKONSTRUKCIJO IN PRENOVO 
STANOVANJ V VEČSTANOVANJSKI HIŠI Cankarjeva 13 V CELJU  
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1.0   Splošno 
 
Investitor Nepremičnine d.o.o.,Miklošičeva 1, 3000 Celje namerava izvesti prenovo  prostorov v obstoječem 
stanovanjskem objektu Cankarjeva 13 v Celju. Stanovanja se uredijo v okviru površin obstoječih prostorov  z 
izrabo in obnovo obstoječih komunalnih naprav in sanitarnih vozlov, po spodnjih podatkih: 
 
 

 Obstoječe stanje m2 Novo stanje m2 

ETAŽA Število obstoječih prostorov  Število novo izgrajenih stanovanj  

II. 1 stanovanje 79,46 1 stanovanje 79,46 

II. 1 stanovanje 69,64 1 stanovanje 69,64 

II. poslovni prostor ( del) 175,48 1 stanovanje 54,08 

   1 stanovanje 74,62 

   1 stanovanje 46,78 

III. 1 stanovanje 85,75 1 stanovanje 85,75 

III.  1 stanovanje 85,05 1 stanovanje 38,73 

   1 stanovanje  46,32 

IV.  1 stanovanje  137,66 1 stanovanje 46,41 

   1 stanovanje 91,25 

V. 1 stanovanje 139,61 1 stanovanje 46,88 

   1 stanovanje 92,73 

 SKUPAJ 772,65 12 stanovanj 772,65 
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1.1   Obseg predvidenih nalog, ki jih prevzame izvajalec: 
 

- izdelava projektne dokumentacije, faza  PZI in PID, 
- pridobitev soglasij k projektnim rešitvam in soglasij za priključitev stanovanj na komunalno infrastrukturo, 

( na stroške naročnika ) 
- izdelava varnostnega  načrta, določitev in angažiranje koordinatorja za varstvo pri delu ter odgovornega 

vodje gradbišča in del, 
- zavarovanje in označitev gradbišča s tablo, 
- izvajati   dela po potrjenem projektu IDP za izvedbo in v skladu z veljavno zakonodajo, gradbenimi 

predpisi ter  pravili gradbene stroke, 
- v času izvajanja del voditi  gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo s popisi in izmerami izvedenih del, 
- sprotno pridobiti in dostaviti na gradbišče ateste in listine o skladnosti za vgrajene materiale, ter jih 

izročati nadzoru, 
- po zaključku izdelati projekti izvedenih del PID in predati naročniku vsa dokazila o zanesljivosti 

stanovanj, za izvedena dela, 
- predati  stanovanja naročniku z primopredajnim zapisnikom in z zapisnikom o kvalitetnem pregledu, 
- upoštevati strokovni nadzor nad izvedbo gradbeno obrtnih in instalacijskih del, katerega  zagotovi 

naročnik, 
- sprotno čiščenje vseh skupnih prostorov  ( uporaba dvigala za izvajane vseh del je strogo prepovedna). 

 
 

 
2.0    Opis predvidenih posegov v obstoječih prostorih 
           
           Na podlagi izdelanih  IDP za posamezna stanovanja , izvajalec izdela  PZI  projekte za posamezna  
           stanovanja, katere bo potrdil naročnik in bodo osnova za nadaljnje izvajanje rekonstrukcije  in prenove  
           stanovanj. PZI projekt   bo zajemal predvidena dela : 
 
        Gradbena dela :  
 

- odstranjevanje tlakov vključno z nasipi, 
- odstranjevanje notranje opreme in vrat po projektu , 
- odstranjevanje poškodovanih ometov, 
- rušenje obstoječih predelnih in montažnih sten, 
- odstranjevanje vseh starih  instalacij , 
- demontaža obstoječe kopalniške in ostale sanitarne opreme, 
- izvedba ojačitev stropov z lahko jekleno konstrukcijo po potrebi, 
- izvedba mikroarmiranih lahkih cementnih estrihov,   
- izvedba hidroizolacije tlakov,  
- izvedba predelnih sten iz mavčnih plošč po projektu, 
- izvedba suho montažnih stropov z izolacijo 10cm, 
- izvedba  prebojev in montažnih preklad, 
- obnova dimnikov za prezračevanje in odvod dimnih plinov, vključno z dimnikarskim soglasjem, 
- izvedba dodatne zvočne izolacije med stanovanji, obloge zidov z mavčnimi  ploščami ( v kopalnicah 

vodoodporne ), 
- obnova balkona in napušča v enem stanovanju, 
- odvoz gradbenih odpadkov na deponijo in plačilo komunalne takse, 
 
Obrtna dela : 
 
- polaganje keramike  v kopalnicah na tla in stene v z lepljenjem, tudi kuhinjski nizi, ( standardna keramika 

npr. Gorenje 1. kvaliteta , ali podobno ), izbiro potrdi naročnik 
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- polaganje kvalitetnega laminata ( debeline najmanj 8 mm, razred uporabe 32 ) v bivalnih prostorih  z 
zaključki s   kotnimi letvami, 

- odstranitev starih nanosov barv, tapet,…in struganje ometa do zdravega jedra, po potrebi, 
- izravnava struganega ometa z izravnalno maso,  
- 2 x  kitanje, brušenje in  pleskanje sten in stropov s  poldisperzijsko barvo  ( kot npr, Jupol),     
- dobava in montaža notranjih tipskih furniranih vrat po projektu, 
- dobava in montaža vhodnih vrat v stanovanja: protipožarna, protivlomna, toplotno izolirana,  
- dobava in montaža poštnih nabiralnikov, 
- dobava in montaža notranjega stavbnega pohištva, zamenjava lesenih oken in vrat, nova PVC okna z 

roletami, kot že obstoječa na objektu, 
- zamenjava rolet na obstoječih PVC oknih in uravnavanje obstoječih PVC oken. 
 
Elektroinstalacije: 
 
- izvedba novih elektro instalacij z dobavo elektro števcev  s priklopom za vsako stanovanje, 
- izvedba šibkotočne elektroinstalacije (CA TV, telefon, domofon, računalniško omrežje) 
 
 
Strojne instalacije: 
 

 izvedba novih  instalacij vodovoda z dobavo vodovodnih  števcev s priklopom za vsako stanovanje s 
vso sanitarno opremo po projektu ( tudi tuš kabina, ogledalo, etažera in držala), 

 izvedba vertikalne in horizontalne kanalizacije skupaj s priključkom na mestno kanalizacijo po navodilih        
upravljavca, nadzora in naročnika, 

 izvedba  nove kanalizacije v stanovanju in navezava na skupne inštalacije ter javno kanalizacijsko 
omrežje po pogojih upravljavca, 

 izvedba prisilnega prezračevanja kuhinj ali sob, ki nimajo oken, 

 izvedba nove instalacije plinskega centralnega radiatorskega ogrevanja  z dobavo in montažo etažne 
kondenzacijske plinske peči ustrezne moči in kvalitete z bojlerjem, razvoda, ustreznih radiatorjev po 
prostorih, plinskega števca in termostata, 

 izvedba prezračevanja kuhinj in sanitarij ter prostorov brez oken. 
 
Končno čiščenje po končanih delih 
 
 

3.0     Pogoji za izdelavo ponudbe  
 

Pogoji za izdelavo ponudbe je upoštevanje : 
 
- opisa posegov v stanovanjih v točkah 1.0 in 2.0  te projektne naloge 
- PZI projekti  morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi  minimalnimi tehničnimi pogoji za izvedbo 

stanovanjskih enot, na podlagi idejnega predloga naročnika.  
 

4.0     Priloga :  
- posnetki obstoječega stanja in  
- predlogi idejne zasnove prenove posameznih obstoječih prostorov  ( v cilju pridobitve več  stanovanjskih 

enot ), v PDF formatu  
 

 
 
 
 
 
Celje, januarja   2013 
 


