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JN005654/2016-B01 - sklop 10/03 
 
Sanacija vzrokov in posledic vlage v stanovanjih in druga vzdrževalna dela na naslovu Aškerčeva 1 v 
Celju 
 
 

Dodatna pojasnila naročnika 
 
 
Dostop do lokacije in parkiranje: 
 
� dovoz do zadnjega vhoda v stavbo je z Aškerčeve ulice preko javnega parkirišča in dovoznih poti, ki 

so skupne več stavbam (Aškerčeva 1, Cankarjeva 9, 11 in 13), 
� dovozna pot je tudi pot za intervencijska vozila, zato ne sme biti nikoli zaparkirana, 
� ob stavbi Aškerčeva 1 je del zemljišča v solasti etažnih lastnikov Aškerčeve 1 (spodaj označeno z 

rdečo):  uporaba tega zemljišča za dostavo in parkiranje je možna pod pogoji, ki jih določa upravnik 
stavbe, 

� kakršnakoli uporaba zemljišča, ustavljanje in parkiranje vozil ob Cankarjevi 13 ter dovoza do 
Cankarjeve 9,11 ni dovoljeno. 
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Izvedba del v sami stavbi in na fasadah 
 

Prostori za začasno deponiranje: 

V stavbi Aškerčeva 1 ima naročnik prazno stanovanje št. 15, ki ga izvajalec lahko uporabi za začasno 

deponijo svojega materiala in orodja ter po potrebi za začasno deponijo stvari najemnikov v času izvedbe 

del po tem naročilu. 

 

Red in čistoča: 

Izvajalec mora redno dnevno skrbeti za to, da so vsi skupni prostori očiščeni: za to lahko poskrbi sam v 

svoji režiji ali pa angažira čistilni servis, ki to že opravlja za upravnika (Tazodeja, Zoran Vuksanović s.p.). 

Vstopna vrata v stavbo morajo vedno ostajati zaklenjena (ni dovoljeno deaktiviranje ključavnic ali pripiranje 

vrat) – izjeme so dovoljene samo po predhodnem dogovoru z upravnikom. 

 

Omejitve glede terminov izvedbe del: 

Ob nedeljah in praznikih izvajanje del ni dovoljeno. 

Ob sobotah je dovoljena izvedba del, ki ne povzročajo hrupa, če se izvajalec za tak termin dogovori z 

najemnikom stanovanja. 

Ob delovnih dnevih se dela lahko izvajajo med 8.00 in 18.00 uro – izven tega časa se lahko opravljajo 

samo dela, ki ne povzročajo hrupa, če se izvajalec za tak termin dogovori z najemnikom stanovanja. 

 

Izvedba del na fasadah: 

Ulična in dvoriščna fasada sta nedavno prenovljeni in obe obloženi s toplotno izolacijo. 

Izvajalec mora upoštevati sledeče: 

� za vsak nov preboj v fasadni steni je obvezen najprej ročni izrez zunanje toplotnoizolativne fasadne 

obloge v obliki in velikosti vgradne cevi, 

� prevideno je vrtanje skozi masivni del fasadne stene: pri tem mora biti preprečeno stekanje vode po in 

pod fasadno izolacijo ter v notranjosti stanovanja na tlak, 

� pri vgradnji ohišja obvezno upoštevati navodila dobavitelja (nagib proti zunanji strani), 

� po namestitvi vgradnih ohišij mora biti izvedeno tesnjenje, ki bo preprečevalo zatekanje vode v sloj 

toplotne izolacije ter na način, da ne bo toplotnih mostov. 

V primeru poškodb ali zamazanja fasade jo bo izvajalec moraj na svoje stroške sanirati. 

V času izvedbe del mora biti na predpisan način poskrbljeno za varnost pri izvedbi del, za varnost 

uporabnikov stavbe in mimoidočih. 

Za uporabo prostora za oder na dvoriščni strani se mora izvajalec dogovoriti z upravnikom, na ulični strani 

pa po potrebi tudi s pristojno službo na Mestni občini Celje. 

 

Predpriprava za vgradnjo prezračevalnih naprav z vračanjem toplote: 
 
Samo na ulični strani so v fasadni steni že vgrajene predpriprave za 11 prezračevalnih naprav z 
vračanjem toplote (označeno na sliki). Poleg tega sta dve rekuperacijski napravi že vgrajeni. 
 
Izvedene predpriprave obsegajo: 
� izvrtino v fasadni steni, 
� vgradnjo okroglega ohišja proizvajalca Inventer (oznaka tipa: glej sliko) 
� vgradnjo belega protidežnega pokrova na fasadni strani proizvajalca Inventer (oznaka tipa: glej sliko) 
� (začasna zapolnitev prazne cevi z izolacijskim materialom – odstraniti pred vgradnjo naprave). 
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Opis vseh aktivnosti naročnika na odpravo vzrokov in posledic povišane vlage v stanovanjih na 
Aškerčevi 1 v Celju 
 
Naročnik je v letu 2015 za več svojih stanovanj (med njimi tudi za eno stanovanje na Aškerčevi 1) naročil 
preiskavo o vzrokih za povišano vlago v stanovanjih s pripravo predlogov za ukrepe za odpravo in 
sanacijo le-teh (del poročila, ki se nanaša na pregled stanovanja št. 4 na Aškerčevi 1 v Celju je sestavni 
del razpisne dokumentacije). 
 
Naročnik in ostali etažni lastniki so v vmesnem času že izvedli toplotno izolacijo ulične fasade, kar je 
po oceni naročnika boljši ukrep od predlagane toplotne izolacije na notranji strani – glej tč. 2 na strani 2-
15 poročila GI ZRMK d.o.o.. 
 
Izvedba dveh predlaganih ukrepov (glej tč. 1 in tč. 3 na strani 2-15 poročila GI ZRMK d.o.o.): 
� premaz s termoizolacijsko barvo in 
� vgradnja rekuperacijske prezračevalne naprave 
je predmet izvedbe tega naročila. 
 
Dodatno k predlaganim ukrepom s strani GI ZRMK d.o.o. naročnik s tem naročilom naroča tudi 
ureditev – sanacijo tesnjenja oken (t.j. tesnjenje stika med okni in stenami ter tesnjenje stikov med 
okenskimi okvirji in okenskimi krili), saj iz vidnih posledic v obravnavanih stanovanjih  ter tudi v drugih 
naročnikovih stanovanjih sklepamo, da je obstoječe stanje tudi vzrok težavam. 
 

    
 
Osnovne informacije o predvidenih sistemih prezračevanja z rekuperacijo toplote 
 
V stanovanjih, ki so predmet tega naročila, je predvidena vgradnja treh različnih sistemov prezračevanja 
z rekuperacijo toplote – kratki opisi so v nadaljevanju, detajlni opisi in tehnične zahteve so navedene v 
popisih del s predizmerami. 
Sistem 1 (v stanovanjih št. 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14 in 15): 
� dve prezračevalni napravi z rekuperacijo toplote z izmeničnim delovanjem, 
� regulator, 
� vratne rešetke. 
Sistem 2 (v stanovanjih št. 7, 12 in 17): 
� samostojna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote. 
Sistem 3 (v stanovanjih št. 6, 11 in 16): 
� dve prezračevalni napravi z rekuperacijo toplote z izmeničnim delovanjem, 
� aktivni prezračevalnik v notranji steni, 
� regulator, 
� vratne rešetke. 
 
Pregled po izvedenih delih 
 
Izvedba sanacijskih del mora biti brezhibna: pred prevzemom izvršenih del bo naročnik opravil 
termovizijski pregled stanovanja - do odprave morebitnih ugotovljenih napak (netesna mesta, toplotni 
mostovi ipd.) dela ne bodo prevzeta. 
 


