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VODNA POJASNILA IN SEZNAM VSEBINE 
 
 
Namen 
 
V teh »Splošnih pogojih izvedbe naročil za Sklop 8« 
so podrobno specificirani tehnični ter drugi pogoji, 
katerim morajo zadostiti izvajalci in v skladu s 
katerimi morajo biti dobavljeni materiali in oprema 
ter izvedena dela. 
 
Veljavnost 
 
1. Ti »Splošni pogoji izvedbe naročil za Sklop 8« 
so sestavni del vsakokratne specifikacije 
posameznega »Povabila k oddaji ponudbe« v 
postopku ponovnega odpiranja konkurence za sklop z 
oznako »sklop 8« 

2. Z oddajo vsakokratne ponudbe izvajalec 
potrjuje, da je seznanjen in sprejema te »Splošne 
pogoje izvedbe naročil za Sklop 8« ter da je to 
upošteval v svojih ponudbenih cenah. 
 
Vsebina 
 
Splošni pogoji izvedbe naročil so sestavljeni iz: 
a) splošnih določil za vse vrste del: 
b) posebnih določil po posameznih vrstah del, 
c) detajlov in podrobnih navodil za posamezna dela. 
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SPLOŠNA DOLOČILA ZA VSE VRSTE DEL 
 
 
Nabava gradbenih in drugih proizvodov: 
Izbrani izvajalec lahko dobavi in vgradi samo tista 
vhodna vrata, za katera je v času dajanja ponudbe 
predložil dokazila o izpolnjevanju zahtev glede 
zvočne izolativnosti in klimatskega razreda. 
 
Za izvedbo suhomontažne zapore nadsvetlobe je 
dopustna uporaba izključno sistemskih proizvodov 
enega proizvajalca. 
 
Pomanjkanje na trgu, dolgi dobavni roki, spremembe 
nabavnih cen ipd. ne predstavljajo dopustnega 
razloga za odstopanje od predvidenega proizvoda oz. 
kakovosti, roka in cene. 
 
Zahteve v zvezi z izvedbo del v večstanovanjskih 
stavbah: 
Obveščanje 
Na dan pričetka del na zamenjavi vhodnih vrat mora 
izvajalec: na oglasno desko v stavbi namestiti 
obvestilo uporabnikom stavbe. 
Obvestili mora vsebovati: 
 kratek opis del (npr. zamenjava vhodnih vrat v 
stanovanje št. …), 
 predviden datum dokončanja vseh del, 
 točen naziv izvajalca, 
 ime in priimek odgovorne osebe izvajalca ter 
telefonsko številko, na kateri je vedno dosegljiv. 
 
Kadar je zaradi zamenjave vhodnih vrat v stanovanje 
potrebno popravilo slikanja sten v skupnih prostorih, 
mora o tem izvajalec najkasneje na dan pričetka del 
o tem pisno obvestiti upravnika ter v tem obvestilu 
navesti datum, do katerega bo na skupnih prostorih 
vzpostavljeno prejšnje stanje. 
 
Hišni red 
Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati določila 
hišnih redov za posamezne stavbe, ki mu jih priskrbi 
naročnik oz. ko tega ni, lahko dela izvajajo samo ob 
delovnih dneh med 8.00 in 18.00. 
 
Čistoča in urejenost skupnih delov stavbe ter površin 
ob stavbi 
Obveznosti in omejitve glede reda in čistoče v stavbi 
ter njeni neposredni okolici  
 izvajalec mora ukreniti vse potrebno, da na 
najmanjšo možno mero zmanjša vpliv izvedbe del na 
skupne dele stavbe, 
 ni dovoljeno niti začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov in embalaže – izvajalec mora odstranjena 
vhodna vrata takoj naložiti na prevozno sredstvo, 
 odlaganje orodja, raznih drugih sredstev za delo 
ter novih vrat in materiala za izvedbo del na skupnih 
površinah je dopustno samo za čas izvedbe del ter 
na način in v obsegu, ki ne ovira prehoda ali dostopa 
nobenemu od uporabnikov stavbe, 

 prah in umazanija morata biti očiščena takoj brez 
odlašanja, da se ne raznašata po stavbi, 
 v primeru uporabe dvigala za prenose mora biti 
le-to po potrebi predhodno zaščiteno pred 
poškodbami, takoj po uporabi pa očiščeno, 
 v primeru povzročitve kakršnekoli škode na 
skupnih delih o tem brez odlašanja obvestiti 
upravnika ter v dogovoru z njim škodo odpraviti (ali 
izjemoma odplačati) – o vsebini dogovora seznaniti 
tudi naročnika. 
 
V primeru utemeljenih pritožb s strani upravnika ali 
uporabnikov stavbe glede čiščenja v času izvedbe del 
bo naročnik takoj naročil čiščenje upravniku, za 
stroške pa bremenil izvajalca zamenjave vhodnih 
vrat (razen v primerih, ko bo izvajalec že predhodno 
sam naročil čiščenje izvajalcu rednega čiščenja v 
stavbi). 
 
Popravila slikanja sten na skupnih delih ob 
zamenjanih vhodnih vratih: 
 praviloma je brez dodatnih pojasnil lahko jasno, 
s kakšno barvo in v kakšnem obsegu je potrebno 
izvesti potrebno popravilo zaradi poškodb, nastalih 
pri zamenjavi vhodnih vrat, 
 v primeru dvoma (npr. ko gre za nesorazmerno 
velik obseg del ali ko je obstoječe stanje zelo slabo 
ipd.) se mora izvajalec glede tega dogovoriti z 
upravnikom oz. če to ni mogoče o tem obvestiti 
naročnika. 
 
Zahteve v zvezi z dostopom do stavb in parkiranjem 
Dostop do stavb s prevoznimi sredstvi 
Naročnik ne more zagotavljati dostopa z vozili 
neposredno do stavbe, v kateri se menjujejo vhodna 
vrata v stanovanje. 
 
Parkiranje vozil izvajalca, podizvajalcev, dobaviteljev 
ter zaposlenih pri izvajalcu, podizvajalcu in 
dobaviteljih 
 ob stavbah praviloma ni prostora, namenjenega 
prostemu parkiranju,  
 izvajalec mora sam poskrbeti za parkiranje svojih 
vozil ter vozil podizvajalcev, dobaviteljev ter vseh 
zaposlenih – praviloma je parkiranje možno samo na 
javnih površinah, katerih uporaba je lahko tudi 
plačljiva. 
 
Zahteve v zvezi s trajanjem del: 
 zamenjava vhodnih vrat mora biti opravljena v 
enem dnevu – stanovanje ne sme ostati čez noč brez 
vhodnih vrat in/ali brez zaklepanja, 
 v primeru izvedbe zapore obstoječe nadsvetlobe 
mora le-ta biti izvedena isti dan kot zamenjava 
vhodnih vrat, 
 slikarska dela morajo biti dokončana najkasneje 
v roku 7 delovnih dni po zamenjavi vhodnih vrat. 
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Prevzem izvedenih del: 
 po dokončani izvedbi posamezne zamenjave 
vhodnih vrat v stanovanje vključno z vsemi 
spremljajočimi deli izvajalec o tem pisno na email 
obvesti naročnika, 
 v praznih stanovanjih dela prevzame predstavnik 
naročnika, v zasedenih pa najemnik/ca, 
 prevzemnik pregleda in potrdi, () da so nova 
vgrajena vhodna vrata nepoškodovana, () da se 
normalno odpirajo/zapirajo in zaklepajo ter () da je 
popravljeno slikanje sten (kadar je to potrebno), 
 prevzem mora biti opravljen v pisni obliki, na 
dokumentu mora biti poleg prej naštetega () 
naveden datum prevzema, () naslov in št. 
stanovanja, () naveden ime in priimek prevzemnika 
in njegov podpis. 
 
Evidenca in potrebna dokumentacija o izvedenih 
delih 
Dokumenti za predajo naročniku: 
 za vsako zamenjavo vhodnih vrat posebej mora 
izvajalec naročniku predati () zahtevane fotografije 
(glej podrobne zahteve v nadaljevanju), () v celoti 
izpolnjen prevzemni dokument (glej podrobne 
zahteve v poglavju »prevzem izvedenih del« v teh 
splošnih pogojih izvedbe naročil) in druge podlage za 
izstavitev računa ter () evidenčni list o ravnanju z 
odpadki, () navodila za uporabo in vzdrževanje, v 
kolikor so potrebna (glej podrobne zahteve v 
nadaljevanju), 
 dokumenti morajo biti predani naročniku vsi 
sočasno: ali (varianta 1): kot priponka 
elektronskemu obvestilu o dokončanju del ali 
(varianta 2): v papirni obliki obvezno sočasno z 
računom za vsako opravljeno zamenjavo vhodnih 
vrat, 
 dopustno je, da izvajalec evidenčne liste o 
ravnanju z odpadki dostavi naknadno – v tem 
primeru kot dokument v formatu »pdf«, poslan na 
email naročnika, kjer mora biti točno navedeno, na 
katera vhodna vrata se nanaša. 
 
Fotografije za predajo naročniku: 
 pred zamenjavo vhodnih vrat: vidna morajo biti 
cela vrata z zunanje strani (1 fotografija), 
 po zamenjavi vhodnih vrat: vidna morajo biti 
cela vrata in zapora nadsvetlobe z zunanje strani (1 
fotografija), nove nameščene oznake dela stavbe (1 
fotografija) ter obseg slikanja na zunanji strani (1 do 
2 fotografiji), 
 natisnjene fotografije morajo biti v barvah, ostre 
in ločljive ter velike najmanj 10×12 cm (4 fotografije 
/A4), 
 na natisnjenih fotografijah ali ob njih mora biti 
napisan naslov in številka stanovanja. 
 
Navodila za uporabo in vzdrževanje: 
Takoj po vsakem naročilu izvedbe zamenjave 
vhodnih vrat mora izbrani izvajalec: 

 v skladu z določili 22. člena Okvirnega 
sporazuma preveriti vsakokrat aktualna naročnikova 
»Navodila za uporabo in vzdrževanje stanovanj« 
(namenjena najemnikom stanovanj), 
 v skladu s prej naštetimi določili okvirnega 
sporazuma mora izvajalec morebitna potrebna 
navodila za svoja vhodna vrata naročniku predati 
najkasneje v roku 10 dni od prejema naročila, 
 v primerih, ko izvajalec v svoja vhodna vrata 
vgrajuje t.i. »Krpan« večtočkovne ključavnice, mora 
pisna navodila za uporabo in vzdrževanje predati 
naročniku najkasneje v roku 10 dni od prejema 
naročila ter v zasedenih stanovanjih še vsakemu 
najemniku posebej ob prevzemu izvedenih del. 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 snemanje potrebnih izmer na mestu izvedbe del 
in po načrtih, kadar obstajajo, 
 zarisovanje, kontrola usklajenosti mer (iz popisov 
del in z načrti, kjer obstajajo) ter prenos mer na 
objekt, 
 usklajevanje potrebnih detajlov v primeru 
sistemskih rešitev dobaviteljev, 
 po potrebi izdelavo detajlov ter usklajevanje z 
naročnikom do potrditve le-teh, 
 izpolnitev pogojev dobaviteljev, ki so povezani z 
jamčenjem za njihove proizvode, 
 predložitev zahtevanih dokazil na način in v 
obsegu, določenemu v teh splošnih pogojih, 
 vsa potrebna pomožna, pripravljalna in 
pospravljalna dela, 
 fino čiščenje in priprava pred pričetkom del, 
 lastna kontrola kakovosti izvedenih del po fazah, 
 ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni 
in vezni material, 
 morebitno potrebno začasno hranjenje materiala 
na delovišču, 
 vse potrebne transporte in prenose materiala do 
mesta vgrajevanja, vključno z upoštevanjem, da 
dostop s prevoznimi sredstvi ni možen neposredno 
do vhoda v stavbo, 
 morebitne stroške parkiranja dostavnih vozil 
in/ali vozil izvajalčevih zaposlenih v času izvedbe del, 
 vse posredne stroške (kot so režijski stroški 
podjetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike 
(vključno riziko spremembe nabavne cene) in/ali 
stroške zavarovanj le-teh (vključno zavarovanje 
odgovornosti in gradbeno zavarovanje) ter dobiček, 
 manipulativni, režijski in podobni stroški za dela, 
ki jih izvajalec ne izvaja sam s svojimi delavci (t.j. za 
podizvajalce), 
 vse potrebno delo in storitve, do končnega 
izdelka, 
 izdelavo vseh potrebnih detajlov in zaključkov, 
tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu 
del, če so nujni in/ali samoumevni za pravilno 
izvedbo ali funkcioniranje posameznih elementov ali 
če so pogojeni z uporabo sistemske rešitve, 
 razne oteževalne okoliščine, razen če je v pravilih 
obračuna v teh opisih in/ali popisih del to posebej 
navedeno, 
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 vsa potrebna delovna sredstva in/ali 
mehanizacija za izvedbo del, kot tudi vsa potrebna 
pomožna sredstva za vgrajevanje oz. montažo in/ali 
demontažo na objektu kot so delovni, premični in 
prevozni lahki odri, lestve in podobno, 
 terminsko usklajevanje izmer in izvedbe del z 
najemnikom oz. z naročnikom pri praznih 
stanovanjih, 
 izvedba v fazah, prilagojena tehnološkim 
zahtevam in omejitvami, povezanimi s krajem in 
časom izvedbe ter drugim dejstvom, kot to izhaja iz 
razpisne dokumentacije, 
 izvedba del samo v terminih, ki so dopustna v 
skladu z navedenim v teh splošnih pogojih, 
 zaščita oz. ustrezni ukrepi za ohranitev vseh 
izvedenih del in gotovih izdelkov pred poškodbami ali 
drugim razvrednotenjem do primopredaje, 
 zamenjava ali plačilo stroškov zamenjave pred 
primopredajo poškodovanih ali drugače 
razvrednotenih gotovih izdelkov (v primeru pisnega 
soglasja naročnika pa samo popravilo ali plačilo 
povzročene škode na gotovih izdelkih), 
 zaščita oz. ustrezni ukrepi za obvarovanje delov 
stanovanja, v katere se ne posega ter skupnih delov 
stavbe in njene okolice, 
 popravilo in/ali plačilo morebitne škode 
povzročene v stanovanju, na lastnini najemnikov 
stanovanj, na skupnih delih stavbe in njene okolice 
ter mimoidočim, 

 takojšnje čiščenje vseh morebitnih smeti ali 
umazanije na uporabljenih dostopih do stanovanja 
(vhodi v stavbo, stopnišča, dvigala), 
 sprotno in končno čiščenje prostorov (v 
stanovanju in pred njim), v katerih se izvajajo dela, 
 neposredno nakladanje na prevozno sredstvo in 
odvoz odpadkov in embalaže na stalno deponijo, 
plačilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo 
odpadnega materiala, vključno s predložitvijo 
»evidenčnih listov o ravnanju z odpadki«, 
 vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, 
uporabnikov stanovanja in mimoidočih skladno z 
veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri 
delu in varstva pred požari, 
 vse oteževalne okoliščine, usklajevanja z 
upravnikom in drugimi etažnimi lastniki, morebitna 
manjša dela in vse navedeno v teh splošnih pogojih v 
zvezi z izvedbo del v večstanovanjskih stavbah, 
 vse oteževalne okoliščine, morebitna manjša dela 
oz. pomoč najemnikom pri pripravi delovišča, 
terminsko usklajevanje z najemnikom ter 
prilagoditev števila faz - vse ob upoštevanju dejstva, 
da se dela izvajajo v zasedenem stanovanju, 
 fotografiranje pred in po izvedbi del ter predaja 
fotografij naročniku, 
 obveščanje upravnika ter na oglasno desko v 
stavbi ter morebitna potrebna komunikacija in 
koordinacija z upravnikom stavbe. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
RUŠITVE IN ODSTRANITVE TER RAVNANJE Z ODPADKI 
 
 
Ravnanje z odpadki in odpadno embalažo: 
Naročilo za prevzem gradbenih odpadkov je sestavni 
del sklenjene pogodbe. 
 
Ni dovoljeno: 
 niti kratkotrajno puščanje in odlaganje nastalih 
gradbenih odpadkov in odpadne embalaže v skupnih 
prostorih stavbe, 
 odlaganje gradbenih odpadkov in odpadne 
embalaže v zabojnike, ki pripadajo stanovalcem za 
odlaganje komunalnih odpadkov. 
 
Izvajalec mora vsakič posebej gradbene odpadke 
neposredno po nastanku odpeljati zbiralcu ali 
obdelovalcu gradbenih odpadkov. 
 

Izvajalec mora za vsako zamenjavo vhodnih vrat 
naročniku predati pravilno izpolnjene evidenčne liste 
o ravnanju z odpadki. 

 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 vse potrebne ukrepe za preprečitev prašenja. 
 
Predpisi: 
Izvajalec mora (poleg ostalih) upoštevati veljavne 
predpise s področja ravnanja z odpadki, še posebej: 
 Uredba o odpadkih, 
 Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih, 
 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo. 
 

 
 
 



Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 
JN005781/2018-B01: Okvirni sporazum za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za programirano vzdrževanje stanovanj 
in skupnih delov stavb v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za leti 2019 in 2020 
SPLOŠNI POGOJI IZVEDBE NAROČIL za Sklop 8 
 

Posamezne vrste del   
(© Nepremičnine Celje d.o.o., 2019) 

POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
MIZARSKA DELA – VHODNA VRATA 
 
 
Izmere: 
 izvajalec mora po prejemu podatkov o lokaciji 
vrat opraviti izmere za vsaka vhodna vrata posebej, 
 na izmerah v zasedenih stanovanjih je izvajalec 
najemniku dolžan v pisni obliki predati () svoje 
kontaktne podatke za morebitna dodatna pojasnila 
ter () okvirni termin izvedbe del, 
 pred naročilom izdelave vrat mora izvajalec za 
vsaka vrata preveriti ostale zahteve teh določil, 
 v kolikor izvajalec potrebuje dodatna naročnikova 
pojasnila, mora zahtevi naročniku po pojasnilu 
priložiti tudi fotografijo ali več fotografij obstoječega 
stanja. 
 
Dimenzije novih vrat: 
 v popisu del sta navedeni najmanjša še dopustna 
ter največja mera svetle vratne odprtine, 
 v kolikor je iz izmere razvidno, da bo katera od 
dimenzij manjša od najmanjše dopustne ali večja od 
največje opisane, potem mora izvajalec na to pisno 
opozoriti naročnika in ga pozvati, da poda navodila 
za nadaljnje ravnanje, 
 v ostalih primerih izvajalec izdela in vgradi vrata 
v dimenziji, ki se prilega obstoječi gradbeni odprtini. 
A. primeri, kjer se zapira obstoječa nadsvetloba 
(vrata z lesenimi podboji) 
 praviloma je pri vratih z obstoječo nadsvetlobo 
povsod možnost izvedbe svetle odprtine višine 210 
cm, 
 v kolikor izvajalec na izmerah ugotovi ali oceni, 
da je primernejša izvedba vrat z drugačno svetlo 
višino (npr. zaradi instalacij ali zaradi ujemanja s 
sosednjimi vrati v skupnih prostorih ali podobno), 
potem mora na to pisno opozoriti naročnika in ga 
pozvati, da poda navodila za nadaljnje ravnanje – v 
vseh ostalih primerih morajo biti izdelana in vgrajena 
vrata svetle višine najmanj 210 cm. 
B. primeri, kjer se zapira obstoječa nadsvetloba 
(vrata z jeklenimi podboji) 
 pri vratih z obstoječo nadsvetlobo se ohrani 
obstoječa jeklena prečka nad vratnim krilom, ki je 
sočasno tudi mera za spodnji rob nove lesene 
nadgradnje podboja. 
 
Merjenje svetle višine 
 za potrebe izvedbe tega naročila se za svetlo 
mero višine vratne odprtine šteje mera od višjega 
gotovega tlaka do spodnjega roba novega vratnega 
podboja, 
 višina vratnega praga se ne odšteva, višin pripire 
se ne prišteva. 
 

Obdelave in barve: 
 nova vhodna vrata morajo biti praviloma enakih 
obdelav in barv, kot obstoječe stanje, 
 izjeme so dopustne ob predhodni pisni odobritvi 
naročnika. 
 
Kukalo: 
 širokokotni pogled: > 150°, 
 obdelava: kromirano ali podobno (medenina in 
barvano ni dopustno), 
 na notranji strani zaslonka, 
 višina vgradnje: med 150 cm in 160 cm od 
gotovega tlaka na notranji strani oz. po tovarniški 
specifikaciji, kadar proizvajalec ne prilagaja višine 
zahtevi kupca. 
 
Prag: 
 v primerih, kjer obstoječa višinska razlika med 
notranjim in zunanjim tlakom omogoča izvedbo 
zadostnega tesnjenja (zvok, zrakotesnost) med 
spodnjo stranico vratnega krila in pripiro, izvedba 
novega praga ni nujna, 
 material: eno ali večslojne hrastove masivne 
lepljene plošče brez vidnih prečnih stikov. 
 
Tesnila: 
 nameščena morajo biti tesnila v barvi podboja 
oz. čim bolj podobni barvi, 
 uporaba prosojnih tesnil ni zaželena. 
 
Odbojnik: 
 vgradnja talnih odbojnikov ni dopustna (možnost 
poškodovanja napeljav v tlakih ter talne obloge), 
 praviloma se na steno nalepi silikonski odbojnik, 
 v primerih, ko za vrati ni stene ali je 
najemnikova oprema, se odbojnika ne vgradi oz. se 
ga na željo preda najemniku, da ga nalepi sam. 
 
Oznaka stavbe in dela stavbe: 
 v primeru, da je obstoječa oznaka izdelana kot 
gravirana tablica, se obstoječa oznaka pazljivo 
odstrani in ponovno trajno zalepi na nov vratni 
podboj, 
 v primeru, da je obstoječa oznaka izdelana kot 
nalepka, se na nov vratni podboj namesti gravirana 
tablica z identično oznako, 
 v primerih, ko ni obstoječe oznake stavbe in dela 
stavbe, mora izvajalec na to pisno opozoriti 
naročnika in ga pozvati, da poda navodila za 
nadaljnje ravnanje. 
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Napis s priimkom najemnika/ce: 
 namestitev (lepljenje, vijačenje ipd.) napisov na 
novo vratno krilo in/ali podboj ni dovoljeno, 
 v primeru, da je obstoječi napis kot gravirana 
tablica ali podobno nalepljen na vratno krilo ali vratni 
podboj, se obstoječi napis pazljivo odstrani in 
ponovno trajno zalepi na steno ob vratih, 
 v primeru, da je obstoječi napis kot nalepka na 
vratnem krilu ali podboju, se ga nadomesti z novo 
nalepko z identičnim napisom (z UV in na vlago 
obstojnim tiskom), ki se jo zalepi na steno ob vratih, 
 pri zamenjavi vrat v nezasedena stanovanja se 
napisi ne izvedejo. 
 
Zahteve glede geometrijskih toleranc: 
Glede geometrijskih toleranc se kot merilo 
uporabljajo naslednji standardi: 
 SIST EN 1529: vratna krila – višina, širina, 
debelina in pravokotnost - tolerančni razredi, 
 SIST EN 1530: vratna krila – splošna in lokalna 
ravnot - tolerančni razredi, 
 SIST EN 1221 - vrata - podnebni vplivi - zahteve 
in klasifikacija. 
Zahteve so navedene v popisu del. 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 izdelavo in vgradnjo novih vhodnih vrat, katerih 
svetla mera je enaka ali večja od najmanjše 

dopustne ter manjša ali enaka največji meri (obe sta 
navedeni v popisu del). 
 
Obračun: 
 v primeru, da se vhodna vrata z lesenim 
podbojem vgradijo v steno, ki je debelejša od 25 cm 
(do največ 33 cm), se obračuna doplačilo po ceni, ki 
je določena v ponudbenem predračunu (ne glede na 
dejanske dimenzije svetle odprtine vrat in vrsto 
obdelave vratnega podboja), 
 v primeru, da dejanske svetle mere presegajo 
največje mere iz popisa del, se obračuna doplačilo v 
sorazmerju površin med 80×210 cm (lesen podboj) 
oz. 80×198 cm (jeklen podboj) in dejansko svetlo 
mero – vrata takšnih večjih dimenzij se lahko 
izvedejo ter obračunajo samo na podlagi predhodne 
pisne odobritve naročnika (glej določila »dimenzije 
novih vrat«). 
 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 
 Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, 
 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za 
graditev stanovanjskih stavb in stanovanj. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
SUHOMONTAŽNA DELA (ZAPORE NADSVETLOB) 
 
 
Posebne zahteve naročnika: 
 izvajalec mora dela izvajati po priporočilih, 
navodilih in v skladu s sistemskimi rešitvami enega 
proizvajalca, ob tem pa lahko dobavi in vgradi 
izključno komponente sistema tega istega 
proizvajalca, 
 uporabi lahko izključno samo plošče tipa DFH2IR 
(oznaka po SIST EN 520). 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 »bandažiranje« do stopnje Q2, 
 izdelava vseh potrebnih zaključkov, spojev in 
prehodov, še posebej na stikih z ostalimi 
konstrukcijskimi elementi, po specifikacijah oz. 
sistemskih rešitvah dobavitelja sistema, 
 izdelava vseh morebitnih ojačitev in prilagoditev 
v podkonstrukciji ipd. tako, da bo zapora na  vrati 
služila svojemu namenu. 
 

Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 
 SIST EN 520: mavčne plošče, 
 SIST EN 13963: tesnilni material za mavčne 
plošče, 
 SIST EN 14195: elementi s kovinskimi okvirji za 
mavčne plošče, 
 SIST EN 14209: predoblikovane mavčne plošče, 
 SIST EN 14353: pomožni in dodatni profili za 
mavčne plošče, 
 SIST EN 14496: lepila na osnovi mavca za 
toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov in 
mavčne plošče, 
 SIST EN 14566: mehanska pritrdilna sredstva za 
sisteme iz mavčnih plošč, 
 SIST EN 13163: toplotne izolacije iz mineralne 
volne. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
SLIKOPLESKARSKA DELA 
 
Slikarska dela se izvedejo samo v primerih, kjer je to potrebno zaradi zamenjave vhodnih vrat (npr. poškoduje 
ali zamaže se stena ob vratih, izvede se zapora nadsvetlobe nad vrati ipd.). 
 
 
Posebne zahteve naročnika: 
 z uporabo primernih metod dela in materiala 
mora biti zagotovljena sprijemnost vseh novih 
nanosov s podlago, 
 slikanje nove suhomontažne zapore nad 
vhodnimi vrati se lahko izvaja samo na predhodno 
bandažirane stike ter slikarsko izravnano podlago, 
 slikanje stenskih površin pred stanovanjem mora 
biti izvedeno s pralno barvo (barva z odpornostjo na 
mokro drgnjenje razreda 2 po SIST EN 13300), 
 obnovi se slikanje cele stene z vrati, 
 barvni odtenki morajo biti identični obstoječim. 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 izvedbo slikarskih popravil do največ skupnih 
količin, kot so navedene v popisu del,  
 osnovni in vezni premazi po zahtevah 
dobaviteljev izravnalnih nanosov in barv, 
 vse potrebne zaščite okrog ostalih že vgrajenih 
elementov (preboji, stavbno pohištvo,...) v vseh 
fazah, 
 vse potrebne obdelave ob stikih različnih 
materialov podlage (dilatacije, poglobljene fuge ipd.), 
na zaključkih in priključkih k že vgrajenim 

elementom (preboji, stavbno pohištvo,..), tudi 
kitanje z akrilnim kitom, 
 popravila slikanja po dokončani finalizaciji. 
 
Obračun: 
 v primerih, ko slikarska popravila na notranji ali 
na zunanji strani niso potrebna in kadar sploh niso 
potrebna, se le-ta ne obračunajo, 
 v primeru, da dejanske količine slikarskih 
popravil presegajo ocenjene količine iz popisa del, se 
po ceni iz ponudbenega predračuna obračunajo 
presežne količine, 
 pri obračunu morebitnih presežnih količin 
upoštevati, da se površina vgrajenih vrat od površine 
slikanja stene ne odbija. 
 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in tehničnim specifikacijam, 
predvsem pa: 
 SIST EN 13300: barve in laki – premazna 
sredstva in premazni sistemi na vodni osnovi za 
notranje zidove in stropove. 
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DETAJLI IN PODROBNA NAVODILA 
NADGRADNJA JEKLENEGA PODBOJA VHODNIH VRAT 
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DETAJLI IN PODROBNA NAVODILA 
ZAPORA OBSTOJEČE NADSVETLOBE NAD VHODNIMI VRATI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


