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OBJEKT:   Novi trg 6-7
Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem 
objektu Novi trg 6 in 7, Celje

INVESTITORJI:  Etažni lastnik, v njihovem imenu Staninvest d.o.o.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

ŠTEVILKA PROJEKTA:  06/18

NAZIV PONUDNIKA

A/ GRADBENA DELA 0,00 

B/ OBRTNA DELA 0,00 

0,00 

   NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
                     Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si

Opomba:
Komercialni ali kakršni koli drugi popusti morajo biti zajeti v enotnih cenah!

EVIDENČNA ŠTEVILKA PONUDBE:            
(Evidenčna št. ponudbe mora biti skladna z 
evidenčno št. v Predračunu in Ponudbi) 

POPIS DEL S PREDIZMERAMI

Cena SKUPAJ ZA OBJEKT se vpiše v obrazec Predračun.

SKUPNA REKAPITULACIJA

SKUPAJ za OBJEKT:

Pri izdelavi ponudbe je izvajalec dolžan upoštevati priložena "Splošna določila za vse vrste de in 
posebna določila po posameznih vrstah del" ki so sestavni del razpisne dokumentacije!
Vse cene na enoto morajo biti izražene BREZ DDV.
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A) REKAPITULACIJA  
GRADBENIH  DEL

I/ RUŠITVENA DELA 0,00 

0,00 SKUPAJ GRADBENA DELA:
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B) REKAPITULACIJA  OBRTNIH  DEL

I/ OSTREŠJE 0,00 

II/ KROVSKO-KLEPARSKA DELA 0,00 

III/ IZOLACIJA PODSTREŠJA 0,00 

IV/ STRELOVOD in OGREVANJE ŽOT 0,00 

V/ RAZNO 0,00 

VI/ NEPREDVIDENA DELA-3% I-V 0,00 

0,00 SKUPAJ :
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Post.: Opis postavke: Količina: Cena: Količina x Cena:

A/ GRADBENA DELA

I/ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA

V enotnih cenah mora biti zajeto:
* čiščenje, nakladanje in prenosom ruševin in
odstranjenega materiala neposredno na
prevozno sredstvo,
* odvoz ruševin na stalno deponijo,
* vsi stroški deponije in dajatve v zvezi z
ravnanjem z odpadki,
* predpisana dokumentacija o ravnanju z
odpadki

1,01

kpl 1,00 0,00 €

1,02

m2 751,74 0,00 €

1,03
m1 156,80 0,00 €

1,04

m1 348,43 0,00 €

1,05

m2 370,88 0,00 €

1,06

kos 7,00 0,00 €

Odstranitev kleparskih izdelkov - obrobe žlote in pokrivne
obrobe, vključno s obstoječo leseno podkonstrukcijo in
izolacijo betonskega zidca žlote

Odstranitev linijskih kleparskih izdelkov r.š. do 50 cm (sleme,
grebeni, pokrivna obroba atike žlote, obrobe prezračevalnih
jaškov, …)
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Odstranitev obstoječega strelovoda na strešinah

Stroški priprave, organizacije, označitve in zaščite gradbišča
skladno z Varnostnim načrtom in tehnično opremljenostjo
izbranega izvajalca, vključno z zagotovitvijo začasnih
dostopnih poti, zaščit vhodov v večstanovanjski objekt in
vzpostavitvijo prvotnega stanja po končani gradnji.

Odstranitev obstoječe kritine iz trapezne pločevine s
protikondenčnim obrizgom. Pri odstranitvi posebej paziti na
ravnanje z gradbenimi odpadki. 
Pri izvedbi upoštevati tudi vsa navodila in zahteve, ki izhajajo
iz varnostnega načrta in dejstvo, da se odstranitev kritine
izvaja v naseljenem območju in na objektu s stanovalci.

Odstranitev kleparskih izdelkov - lokalni prezračevalniki v
slemenu
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Post.: Opis postavke: Količina: Cena: Količina x Cena:
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1,07

m2 740,78 0,00 €

1,08

m2 740,78 0,00 €

1,09

m1 69,30 0,00 €

1,10

kos 24,00 0,00 €

1,11

m1 167,60 0,00 €

0,00 €SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA 6:

Izsuševanje obstoječe navlažene AB plošče zadnje etaže.
Izsuševanje se izvede do te mere, da je v betonski
konstrukciji prisotno max. 4% vlage. Izsuševanje naj se
izvaja še pri nerazkritem objektu.

Odrez obstoječih oblog iz vlaknocenetnih plošč na sanitarnih
vertikalnih jedrih zaradi dviga celotne kritine

Izdelava delovnega zaščitnega oziroma lovilnega odra za
območje dela na strehi in podstrešju na objektu s 4-imi
etažami. Zagotoviti varovanje pred padci v globino. Obračun
po m1 zunanjega roba strehe.

Odstranitev toplotne izolacije na podstrešju, vključno s
čiščenjem površin pred izvedbo novih izolacijskih slojev.
Obstoječa termoizolacija povprečne debeline 15cm je iz
termoizolacijskega filca, na AB plošči je sloj folije. 
Podstrešje je v slemenu visoko le cca 60 cm (elemetni
ostrešja). Predvidoma se izolacija odstrani pred odstranitvijo
celotne kritine oziroma delovne etape zaradi izsuševanja
navlažene AB plošče nad 4. nadstropjem.

Izvedba kronskega vrtanja skozi obstoječo AB atiko debeline
10cm , φ 100-120mm za varnostne prelive in povezave na
obstoječe odtočne vertikale. 
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Post.: Opis postavke: Količina: Cena: Količina x Cena:

B/ OBRTNA DELA

I/ OSTREŠJE

1,01

m1 785,20 0,00 

1,02

m2 737,00 0,00 

1,03

m1 166,00 0,00 

1,04

m1 72,60 0,00 

1,05

m1 72,60 0,00 

1,06

m1 166,80 0,00 
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Premaz obstoječega ostrešja in novih lesenih letev s
sredstvom proti insektom, obarvanim (rumeno ali podobno),
brez vonja in strupenih sestavin ter kromovih spojin -
obračuna se tlorisna projekcija ostrešja

Izdelava podkonstrukcije za polaganje strešne folije pod
kritino iz OSB/3 plošč debeline 20 mm, širine 25 cm in dveh
moralov 5/5, pritrjenih bočno na nove morale 8/8. V enotni
ceni zajeti torej OSB ploščo širine 25 cm in 2x moral 5/5cm.

Letvanje ostrešja z lesenimi morali 8/8 cm za dvig kritine.
Pritrjevanje s tesarskimi vijaki 8x140 in lepljenjem z lepilom
za les. Vijaki v razmaku 50 cm morajo segati minimalno 5
cm v obstoječ moral dimenzije 12/12 cm.

Izdelava podkonstrukcije za polaganje strešne folije na
zunanjo pokrivno obrobo iz OSB/3 plošč debeline 20 mm,
širine cca 40 cm in dveh moralov (5/8 in 5/6), pritrjenih na
AB konstrukcijo . V enotni ceni zajeti torej OSB ploščo
širine 40 cm in  morala 5/8cm in 5/6 cm

Izdelava podkonstrukcije za polaganje strešne folije na
zunanjo pokrivno obrobo iz OSB/3 plošč debeline 20 mm,
širine cca 70 cm in dveh moralov (5/8 in 5/6), pritrjenih na
AB konstrukcijo . V enotni ceni zajeti torej OSB ploščo
širine 70 cm in  morala 5/8cm in 5/6 cm

Izdelava podkonstrukcije za polaganje termoizolacije dna
žlote iz OSB/3 plošč debeline 20 mm, širine cca 13 cm,
pritrjenih z lesnimi vijaki na obstoječe pokončne sohe
(tramiče) 10/10 cm.
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Post.: Opis postavke: Količina: Cena: Količina x Cena:
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1,07

m1 166,80 0,00 

0,00 

Izdelava podkonstrukcije za polaganje strešne folije na
vertikalno notranjo steno žlote iz OSB/3 plošč debeline 12
mm, širine cca 20 cm, pritrjenih z lesnimi vijaki na leseno
ostrešje iz moralov (glej detajl D-D).

SKUPAJ OSTREŠJE:
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Post.: Opis postavke: Količina: Cena: Količina x Cena:
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II/ KROVSKO-KLEPARSKA DELA

2,01

m2 751,74 0,00 

2,02

m1 785,20 0,00 

2,03

m1 167,60 0,00 

2,03

m1 72,56 0,00 
0,00 

2,04 0,00 

0,00 

m1 28,00 0,00 

Dobava in montaža tipskih perforiranih Z profilov iz vroče
cinkane pločevine debeline 1,5mm, preko katerih se
zagotavlja pretok zraka pod kritino. Pritrjevanje z vijaki na
nove morale iz postavke 1,01. Višina profilov cca 80 mm.

Dobava in montaža prezračevalne mrežice-traku na
kapnem delu strešine, razvite širine min 15 cm, iz trdega
PVC-ja debeline min. 1,3mm, antracitne barve. Pritrjeno s
spodnje strani na pločevinasto kritino (ne na strešno folijo!)

Prekrivanje slemena s tipskimi slemenskimi elementi iz
sistema proizvajalca kritine za prezračevano sleme. Zaradi
zagotavljanja odvoda zraka skozi prezračevano sleme je
predviden večdelni tipski element, ki vsebuje pokrovno
pločevino, nosilec pokrovne pločevine, prezračevalno
mrežo... Izveba po detajlu na listu 3.2. V enotni ceni zajeti
zudi masko panela, žagasto oblikovano po profilu kritine.

Prekrivanje grebenov s tipskim elementom (krivljeno
pločevino) iz sistema proizvajalca kritine. Tesnjenje z aero
trakom, pritrjevanje z nerjavnimi inox vijaki s podložko in
EPDM tesnilom. Ob kapnem delu mora biti greben
zaključen s tipskim grebenskim zaključkom. R.Š. prekrivne
pločevine cca 50 cm.

Dobava in pritrjevanje strešne kritine iz pocinkane in 
enostransko barvane jeklene pločevine debeline min. 
0,6mm, s trapeznim profilom, primerne za pokrivanje 
strešin v naklonu 5o. Na spodnji strani nanos poliuretanski 
protikondenčni nanos debeline 8-10mm. Spodnja plast naj 
bo zaprta z armirano alu folijo. Barvna niansa kritine enaka 
obstoječi. 
Pritrdilni vijaki morajo segati min. 60 mm v leseno 
podkonstrukcijo ostrešja, razpon podpor max. 155 cm.
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Post.: Opis postavke: Količina: Cena: Količina x Cena:
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0,00 
2,05 0,00 

0,00 
m1 30,00 0,00 

0,00 
2,06 0,00 

kos 18,00 0,00 
0,00 

2,07 0,00 

m1 69,30 0,00 
0,00 

2,08 0,00 

m2 63,00 0,00 
0,00 

2,09 0,00 

m2 102,20 0,00 
0,00 

2,10 0,00 

m2 33,52 0,00 
0,00 

Izvedba novih dvodelnih zidnih obrob ob tipskih sanitarnih
in dimniških blokih pravokotne oblike. R.š. cca 33 cm

Prekrivanje strešine s pokrivno pločevino v območju
prehodov okroglih oddušnikov. Prekrivanje se izvede od
slemena do kapnega dela kritine.

Izvedba tesnenja prebojev okroglih prezračevalnih cevi s
tipsko EPDM manšeto, vključno z vijaki, objemko in
tesnilnim kitom. Premer cevi cca 110-150mm. V ceni zajeti
tudi izdelavo in montažo oddušnih kolen ter toplotno
izolacijo na nivoju podstrešja z izolacijo z zaprtocelično
strukturo z visoko odpornostjo na vdor vodne pare, z
maksimalno toplotno prevodnostjo λ≤0,038 W/mK.
Debelina termoizolacijskih cevakov 40mm, pritrjevanje s
samolepilno folijo. 

Izvedba pločevinastih obrob, raznih lokalnih pokrivnih obrob
in obrob med prezračevanim slemenom ter sanitarnim
(dimniškim) blokom

Izvedba toplotne izolacije zunanjih vertikalnih sten
obstoječe AB podkonstrukcije pravokotne žlote iz bakelitnih
termoizolacijskih plošč s povečano izolacijsko sposobnostjo
( λ≤ 0,02W/mK) debeline 6cm. Na betonsko konstrukcijo se
pritrjuje s specialnimi lepilnimi penami.

Izvedba toplotne izolacije notranjih vertikalnih sten
obstoječe AB podkonstrukcije pravokotne žlote iz bakelitnih
termoizolacijskih plošč s povečano izolacijsko sposobnostjo
( λ≤ 0,02W/mK) debeline 3cm. Na betonsko konstrukcijo se
pritrjuje s specialnimi lepilnimi penami.
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Post.: Opis postavke: Količina: Cena: Količina x Cena:
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2,11 0,00 

m2 50,28 0,00 
0,00 

2,12 0,00 

a m1 167,60 0,00 
0,00 

2,13 0,00 

0,00 
m1 167,60 0,00 

0,00 
2,14 0,00 

m1 167,60 0,00 
0,00 

Izdelava prekritja kapnega dela in pravokotne žlote z
večplastno sintetično strešno tesnilno folijo debeline 2mm
na osnovi PVC-ja, ojačano s poliestrsko armaturo (skladno
s standardom EN13956). Folija mora biti UV odporna,
paropropustna (difuzijska upornost µ=20000 ali bolje). Pod
folijo naj se položi ločilni sloj geotekstila; folija se mehansko
pritrjuje na leseno oziroma AB podlago preko izolacijski
bakelitnih plošč.
Razvita širina polaganja cca 125cm.

Izdelava prekritja zunanjega dela žlote in pokrivne obrobe z
večplastno sintetično strešno tesnilno folijo debeline 2mm
na osnovi PVC-ja, ojačano s poliestrsko armaturo (skladno
s standardom EN13956). Folija mora biti UV odporna,
paropropustna (difuzijska upornost µ=20000 ali bolje). Pod
folijo naj se položi ločilni sloj geotekstila; folija se mehansko
pritrjuje na leseno oziroma AB podlago preko izolacijski
bakelitnih plošč.
Razvita širina polaganja cca 125cm.

Izdelava pokrivne pločevine atike iz cinkotit pločevine
debeline 0,7mm, r.š. cca 55-60cm. Stikovanje posameznih
elementov z dvojnim pokončnim zgibom. Posamezni pas
ne sme biti daljši od 200 cm. Stikovanje na podložnem
nosilcu.
V enotni ceni zajeti tudi termoizolacijo s povečano
izolacijsko sposobnostjo ( λ≤ 0,02W/mK) debeline 6cm,
širine 20-25 cm in podložno OSB3 ploščo debeline 20mm,
širine 20-25 cm.

Izvedba toplotne izolacije obstoječe AB podkonstrukcije dna
pravokotne žlote iz bakelitnih termoizolacijskih plošč s
povečano izolacijsko sposobnostjo ( λ≤ 0,02W/mK)
debeline 3-8cm, tovarniško rezane v minimalnem naklonu
0,5% proti odtočnim cevem. Na betonsko konstrukcijo se
pritrjuje s specialnimi lepilnimi penami.
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Post.: Opis postavke: Količina: Cena: Količina x Cena:
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2,14 0,00 

0,00 
kos 336,00 0,00 

0,00 
2,15 0,00 

kos 11,00 0,00 
0,00 

2,16 0,00 

kos 13,00 0,00 
0,00 

2,17 0,00 

ur 64,00 0,00 

0,00 

Nepredvidena kleparska popravila - ocenjeno KV klepar

Izdelava priključkov obstoječih odtočnih cevi na novo žloto
s tipskim fazonskim kosom proizvajalca strešne folije
(bočni iztok) in povezovalnim kolenom, ki se priključi na
obstoječo vertikalo. Bočni iztok DN90.

Izdelava varnostnih prelivov DN63 iz tipskih fazonskih
kosov proizvajalca strešne folije 

SKUPAJ KROVSKO-KLEPARSKA DELA:

Izdelava in montaža nosilcev pokrivne pločevine atike iz
pocinkane pločevine debeline 2,5-3mm , širine 100 mm in
r.š. 420mm. Izvedba po detajlu na listu 3.1, montirano v
betonski del atike oziroma žlotnega nosilca v
medsebojnem razmaku 50cm.
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Post.: Opis postavke: Količina: Cena: Količina x Cena:
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III/

3,01

m1 165,50 0,00 

3,02

m2 740,78 0,00 

3,03

m2 740,78 0,00 

3,04

m2 66,00 0,00 

Dobava in montaža OSB3 plošče debeline 20mm širine
cca 30 cm - vertikalna zaščita za parno zaporo in toplotno
izolacijo na kapnem delu 

Dobava in namestitev toplotne izolacije iz plošč kamene
volne , deb 12+14cm, prevodnosti 0,035 W/mK, vključno z
izrezovanjem in upasovanjem na geometrijo podstrešnega
prostora, okrog lesenih soh in instalacijskih blokov

Dobava in polaganje parozaporne in zrakotesne
polietilenska folija, površinske teže cca 185g/m2, razred
gorljivosti E in paroprepustnosti Sd>100m (izdelano po
standardu SIST EN 13984; lepljenje stikov folije in folije na
zidove instalacijskih vozlov, prezračevalnih oddušnikov in
podobno z lepilnim trakom in tesnilno maso ter obstenskim
pritrjevanjem:
*lepilni trak preklopov namenski samolepilni trako na
papirni osnovi z lepilom iz akrilatne disperzije min 225g/m2,
temperaturne obstojnosti -40oC do +100oC, širine min.
60mm.
*lepilni trak v področju prebojev polietilenski trako visoke
gostote, z lepili na osnovi akrilatne disperzije z nanosi min.
225g/m2, temperaturne obstojnosti -40oC do +100oC,
širine min. 60mm.
Količina preklopov mora biti zajeta v enotni ceni!

IZOLACIJA PODSTREŠJA

Dobava in polaganje plošč iz kamene volne s toplotno
prevodnostjo λ≤0,035 W/mK, debeline 12cm, s kaširanim
črnim voalom. Na vertikalne stene morajo biti lepljene po
celotni površini. Pritrjevanje plošče po višini.
Preprečitev toplotnih mostov na vertikalnih stenah dimnikov
in sanitarnih jaškov.
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3,05

m2 740,78 0,00 

0,00 

Dobava in polaganje paroprepustne folije iz troslojnega
polipropilenskega voala, površinske teže cca 150g/m2, Sd
vrednost po standardu SIST EN 1931 <0,04m, vodotesnost
>2800 mm; stiki (preklopi min. 10 cm) lepljeni z namenskim
samolepilnim trakom na papirni osnovi z lepilom iz akrilatne
disperzije min 225g/m2, temperaturne obstojnosti -40oC do
+100oC, širine min. 60mm. na položeno toplotno izolacijo,
kompletno z lepljenjem stikov in obstenskim pritrjevanjem:
*lepilni trak preklopov- samolepilni trak na papirni osnovi z
lepilom iz akrilatne disperzije min 225g/m2, temperaturne
obstojnosti  -40oC do +100oC, širine min. 60mm.
*lepilni trak v področju prebojev- polietilenski trak visoke
gostote, z lepili na osnovi akrilatne disperzije z nanosi min.
225g/m2, temperaturne obstojnosti -40oC do +100o C  
širine min. 60mm.
Količina preklopov mora biti zajeta v enotni ceni!

SKUPAJ IZOLACIJA PODSTREŠJA:
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IV/ STRELOVODNE INSTALACIJE

4,01

m1 156,80 0,00 

4,02

kos 120,00 0,00 

4,03

kos 12,00 0,00 

4,04

kpl 1,00 0,00 

4,05

kpl 1,00 0,00 

4,06

m1 167,60 0,00 

4,07

kpl 1,00 0,00 

4,07

kpl 1,00 0,00 

0,00 

Drobni in vezni material

Dobava in montaža križnih in merilnih sponk

Dobava in polaganje strelovodne žice fi 8 mm Al vkključno
z vsem potrebnim pritrdilnim materialom (strešnimi nosilci
za pločevinasto kritino) in priklopom na obstoječe vertikalne
vodnike na fasadi

SKUPAJ STRELOVODNE INSTALACIJE:

Dobava in montaža lovilnih palic na strehi. Lovilne palice
morajo segati cca 70 xm nad izpostavljeni element na strehi
(napr. skupino zračnikov)

Meritve strelovodne instalacije z izdelavo merilnega poročila
za kompleten objekt

Izvedba preliminarnih meritev obstoječega sistema
ogrevanja žlot in njegovih sestavnih elementov, na podlagi
katerih se ugotovi možnost ponovne montaže obstoječega
sistema.

OGREVANJE ŽLOT
Pazljiva demontaža obstoječega sistema ogrevanja žlov s
ponovno montažo s potrebnimi popravili in menjavo
razvodnic. Po izvedenih delih izvesti ustrezne meritve
celotnega sistema ogrevanja. Obračun po t.m. žlote.

Edukacija upravnika objekta o načinu delovanja in
servisiranja ogrevalnega sistema žlot z izdelavo zapisnika o
šolanju z navedbo vsebine in prisotnih 
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VI/ RAZNO

5,01

kpl 1,00 0,00 

5,02

kpl 131,67 0,00 

5,03

m2 20,00 0,00 
0,00 

5,04

m2 160,60 0,00 

Priprava in predaja dokumentacije za naročnika:
* dokazila o vgrajenih materialih, zložena v obliki dokazila o
zanesljivosti objekta,
* navodila za uporabo in vzdrževanje,
* garancijske listine.

Obdelava obstoječih oblog sanitarnih blokov nad streho :
-čiščenje obstoječe površine
- prednamaz s sredsvom za impregnacijo cementih površin
- 2x lepilna malta z vmesno mrežico iz steklenih vlaken
- zaključni sloj iz silikonskega pastoznega ometa z debelino
zrn 1,5-2mm

Obdelava obstoječih betonskih kap sanitarnih blokov nad
streho :
-čiščenje obstoječe površine s pranjem in ščetkanjem
- prednamaz s sredsvom za vezni sloj staro-novo s
polimerno disperzijo
- nanos mikroarmirane neskrčljive fine reparaturne malte za
navpične in stropne površine, debelina nanosa min. 6mm

Izoliranje obstoječe betonske konzole (stropni in čelni del),
ki se izvede na naslednji način:
- čiščenje obstoeječa fasadnega zaključnega sloja z vodnim
curkom pod pritiskom
- impregnacija obstoječe očiščene površine s
prednamazom iz sistema proizvajalca 
- pritrjevanje izolacijskih plošč iz visokokvalitetne
termoizolacije debeline 8 cm iz bakelita s toplotno
prevodnostjo max. 0,02 W/mK, z lepljenjem po celotnem
obodu in 2x po širini plošče ter mehanskim sidranjem min 6
sider/m2
- 2x nanos fasadnega lepila z mesnim vtiskanjem fasadne
mrežice iz steklenih vlaken
- predpremaz 
-zaključni silikonski omet granulacije 2mm v odtenku po
izbiri naročnika oziroma čim boljši približek obstoječi
fasadni površini
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5,05

kpl 1,00 0,00 

5,06

m2 1,00 0,00 

0,00 SKUPAJ RAZNO:

Kompletna izdelava servisnega dostopa na streho tlorisne
velikosti cca 1000 x 3000 mm. Izvede se kovinska
podkonstrukcija iz vroče-cinkanih profilov in pohodna
površina iz tipskih pohodnih rešetk z elementi velikosti
1000/1000mm. Velikost okenca cca 33/33 cm, nosilni trak
min. 30/2 mm. Nosilni okvir rešetk naj ima na bočnih
stranicah navarjen naležni kotnik za naleganje na nosilni
profil. Naleganje nosilne konstrukcije na obstoječo ravno
streho se izvede preko betonske plošče 40/40/5cm na UV
odporni podložni gumi debeline 10 mm. Nosilni okvir je iz
vročecinkanih HOP profilov 100/60/4mm.

Izvedba servisne poti iz tipske pohodne UV odporne PVC
folije debeline 2 mm iz nabora proizvajalca strešnih kritin
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Vse vrste del   
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SPLOŠNA DOLOČILA ZA VSE VRSTE DEL 
 
Uporaba predpisov, standardov in drugih tehničnih 
specifikacij: 
Poleg predpisov in standardov, katerih uporaba je 
obvezna (predpisana v veljavnih predpisih), so v 
projektni dokumentaciji, popisih del ter v teh splošnih 
opisih navedeni tudi drugi standardi in tehnične 
specifikacije, skladno s katerimi mora izvajalec izvesti 
dela oz. dobaviti proizvode ter to tudi dokazati. 
 
Sistemske rešitve in materiali, pooblaščeni izvajalci: 
Izvajalec je obvezen upoštevati sistemske 
specifikacije in rešitve ter uporabljati izključno 
sistemske proizvode, kjer je to navedeno v popisih del 
oz. kjer je to pogojeno s strani dobaviteljev. Prav tako 
je dolžan poiskati sistemske rešitve in jih predlagati 
oz. uskladiti z naročnikom in nadzorom, kadar je to 
potrebno. 
 
V kolikor je jamčenje s strani dobaviteljev pogojeno z 
izbiro pooblaščenih izvajalcev oz. so v zvezi s tem s 
strani dobavitelja postavljeni pogoji, jim je izvajalec 
dolžan zadostiti. 
 
Dobava in imenovanje proizvodov 
Izvajalec mora najkasneje v 14 dneh po uvedbi v delo: 
 predložiti v potrditev točne komercialne nazive 
(proizvajalec, serija in druge označbe) proizvodov (les 
in lesne plošče, premaz za les, vse vrste kritine, vse 
vrste toplotnih izolacij) ki jih namerava dobaviti, 
 za prej našteto z listinami v slovenskem jeziku 
izkazati izpolnjevanje zahtevanih lastnosti (Izjave o 
lastnostih proizvodov ter CE izjave o lastnostih 
proizvodov). 
 predložiti v potrditev vse sistemske in posebne 
rešitve pritrjevanja in zaključkov kritin (trapezna in 
PVC). 
 
Za nobenega od predlogov izvajalec ne more 
uveljavljati doplačila (predpostavlja se, da izvajalec 
predlaga samo tiste proizvode, ki jih je v skladu z 
razpisno dokumentacijo upošteval v svojih 
ponudbenih oz. pogodbenih enotnih cenah). 
 
Potrditev o primernosti predlaganih proizvodov in 
rešitev morajo podati projektant, nadzor in naročnik v 
roku 10 dni po predložitvi kompletne zahtevane 
dokumentacije. 
 
Pomanjkanje na trgu, dolgi dobavni roki, spremembe 
nabavnih cen ipd. ne predstavljajo dopustnega 
razloga za odstopanje od predvidenega proizvoda oz. 
kakovosti, roka in cene. 
 
V primeru kakršnegakoli neskladja med določili in 
imenovanimi proizvodi v popisih del ter projektno 
dokumentacijo mora izvajalec o tem nemudoma 
obvestiti nadzor, ki v soglasju z naročnikom določi, 
katera določila se upoštevajo oz. kateri proizvod se 
vgradi. 

 
Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvedbo del 
(temperatura, vlaga, ...): 
 izvajalec mora načrtovati zaporedje in trajanje del 
tako, da bo zagotovil ustrezne pogoje za izvedbo vseh 
vrst del oz. da bo vsa dela izvajal takrat, ko so 
zagotovljeni naravni ustrezni pogoji, 
 v kolikor ustreznih pogojev ne bo dosegel samo z 
organizacijskimi ukrepi oz. s prilagajanjem naravnim 
danostim (ne glede na razlog), je dolžan izvesti še vsa 
dela, aktivnosti in ukrepe za zagotovitev le-teh (npr. 
zaščite pred različnimi vremenskimi vplivi, dodatki 
materialom ali uporaba manj občutljivih materialov 
ipd.), ter to upoštevati v enotnih cenah. 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po 
načrtih, 
 usklajevanje potrebnih detajlov v primeru 
sistemskih rešitev dobaviteljev, 
 izvedba del s pooblaščenimi izvajalci oz. izpolnitev 
drugih pogojev dobaviteljev, ki so povezani z 
jamčenjem za njihove proizvode, 
 vsa potrebna pomožna, pripravljalna in 
pospravljalna dela, 
 fino čiščenje in priprava podlage pred pričetkom 
del, 
 pregled in prevzem predhodnih del, 
 zarisovanje, kontrola usklajenosti mer z načrti ter 
prenos mer iz načrtov na objekt, 
 ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in 
vezni material, 
 skladiščenje oz. začasno hranjenje materiala na 
gradbišču, 
 vse potrebne transporte in prenose materiala do 
mesta vgrajevanja, 
 vse stroške ureditve, dobave in porabe električne 
energije in vode za potrebe gradbišča, 
 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 samoumevni (t.j. v skladu s pravili stroke) za 
pravilno izvedbo ali funkcioniranje posameznih 
sistemov in elementov objekta ali če so pogojeni z 
uporabo sistemske rešitve, 
 razne oteževalne okoliščine, razen če je v pravilih 
obračuna v teh opisih ali popisih del to izrecno drugače 
navedeno, 
 vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija 
za izvedbo del, kot tudi vsa potrebna pomožna 
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Vse vrste del   
(© NEPREMIČNINE CELJE d.o.o., 2018) 

sredstva za vgrajevanje oz. montažo in/ali demontažo 
na objektu kot so delovni, premični in prevozni lahki 
odri, konzolni in viseči odri, lovilni in podporni odri, 
lestve, dvigala, črpalke in podobno, 
 terminsko usklajevanje del z upravnikom ter 
stanovalci, kadar je to potrebno, 
 izvedba v fazah, prilagojena tehnološkim 
zahtevam, faznim pregledom s strani nadzora, ki se 
bo vršil največ 2 × tedensko ter prilagoditvam 
usklajenim (z upravnikom in najemniki) terminom 
dostopov do posameznih delov stavbe, 
 dokazovanje izpolnjevanja predpisanih zahtev (z 
veljavnimi veljavnimi predpisi ter z razpisno in 
projektno dokumentacijo), 
 stroški poskusnega obratovanja (delo, storitve, 
energija) za izvedbo raznih meritev (za dokazila iz 
prejšnje alineje), 
 vsa morebitna potrebna dela, aktivnosti in ukrepe 
(vključno s potrebnim materialom, dodatki in 
energenti) za zagotovitev ustreznih pogojev 
(temperatura, vlaga,...ipd.) za izvedbo vseh vrst del 
(npr. začasno zapiranje objekta,  dodatki k 
materialom ali uporaba manj občutljivih materialov 
ipd.), 
 zaščita oz. ustrezni ukrepi za ohranitev vseh 
izvedenih del in gotovih izdelkov pred poškodbami ali 
drugim razvrednotenjem do primopredaje objekta 
uporabniku/om, 
 zamenjava ali plačilo stroškov zamenjave pred 
primopredajo poškodovanih ali drugače 
razvrednotenih gotovih izdelkov (v primeru soglasja 
naročnika pa samo popravilo ali plačilo povzročene 
škode na gotovih izdelkih), 
 zaščita oz. ustrezni ukrepi za obvarovanje delov 
objektov in zunanje ureditve, v katere se ne posega, 
 začasno pokrivanje ter ureditev odvodnjavanja v 
času izvedbe del tako, da se prepreči kakršenkoli 
nastanek škode v primeru padavin in/ali vetra, 

 popravilo in/ali plačilo morebitne škode 
povzročene na obstoječem objektu in lastnini 
uporabnikov stanovanj, infrastrukturi ter mimoidočim, 
 sprotno in končno čiščenje prostorov in okolice 
objekta ter ločeno zbiranje in začasno hranjenje 
odpadkov in embalaže do odvoza na stalno deponijo, 
 nakladanje 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« 
ter izdelavo »poročila o ravnanju z odpadki«, 
 vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču in 
mimoidočih skladno z veljavnimi predpisi s področja 
varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter 
varnostnim načrtom. 
 
Predpisi: 
V nadaljevanju teh splošnih opisov so pri posameznih 
vrstah del našteti veljavni predpisi, na določila katerih 
mora biti izvajalec še posebej pozoren. 
 
V nobenem primeru našteti veljavni predpisi ne 
predstavljajo vseh veljavnih predpisov, ki so 
relevantni za posamezno področje. 
 
Pri naštevanju v nadaljevanju je naveden samo točen 
naziv predpisa. Naročnik ne navaja vseh sprememb in 
dopolnitev le-teh, saj so podatki tem javno dostopni 
(http://www.pisrs.si), naročnik pa tudi predpostavlja, 
da so izvajalcu poznani. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
RUŠITVE IN ODSTRANITVE 
 
Kjer ni izrecno drugače navedeno, se smatra, da so ruševine ali odstranjen material odpadki, ki jih mora 
izvajalec oddati, kot to določajo veljavni predpisi o ravnanju z njimi. 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 sortiranje in ločeno zbiranje ruševin in 
odstranjenega materiala na gradbiščni deponiji po 
skupinah odpadkov (podrobnejši opis glej v 
nadaljevanju teh posebnih določil), 
 po potrebi zavarovanje (podpiranje ipd.) vseh 
tistih delov objekta ali elementov, ki bodo zaradi 
rušenja in odstranitev postali nestabilni, 
 delo v fazah, kjer je to nujno preprečitev 
zamakanja v času izvedbe del, za zagotovitev 
stabilnosti preostalih delov objekta ali zaradi same 
tehnologije del, 
 vse potrebne ukrepe za preprečitev prašenja za 
zaščito izvajalcev del ter proti emisiji prašnih delcev 
v okolico (vlaženje med rušenjem, uporaba orodij z 
direktnim priklopom na sesalnik,…). 
 
Obračun: 
 obračunske enote ter način obračuna za 
odstranitve in rušitve je opisan v samih postavkah in 
je podoben načinu obračuna vgradnje teh istih 
elementov. 
 
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, 
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1, 
 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo. 
 
Sortiranje, ločeno zbiranje in začasno deponiranje 
odpadkov na gradbiščni deponiji: 
 za ves čas izvedbe rušitvenih del mora biti na 
gradbiščni deponiji primerno število kontejnerjev za 
odpadke, v katere se sproti ločeno po klasifikacijskih 
skupinah odlagajo odpadki, 
 zagotovljeno mora biti sprotno odvažanje 
odpadkov, 
 ni dovoljeno odlaganje kakršnihkoli odpadkov ali 
odpadne embalaže v zabojnike za gospodinjske 
odpadke.               
 
Dokumentacija o izvedenih delih: 
Izvajalec mora izdelati in pred primopredajo predati 
naročniku vso predpisano dokumentacijo, še posebej 
pa »evidenčne liste o ravnanju z odpadki« ter izdelati 
»poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki«. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
TESARSKA DELA – DELOVNI, ZAŠČITNI IN LOVILNI ODRI 
 
Odri niso posebej opisani v popisu del s predizmerami – upoštevani morajo biti v enotnih cenah!!! 
 
 
Enotne cene morajo glede odrov vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 dimenzioniranje odrov, 
 dostope na streho in odre, varovalne ograje idr. 
potrebno, da so dostopi in odri varni za uporabo ter da 
lahko  delo pod odri poteka varno, 
 uporabnina oz. najemnina za celoten čas, ko bodo 
odri v uporabi, ne glede na trajanje, število montaž, 
demontaž, prestavitev ipd., 
 uporabo osebne varovalne opreme za delo na 
višini, 
 prvi pregled odra, pregled ob vsaki prestavitvi ali 
predelavi ter periodični pregledi, vključno s 
predpisano dokumentacijo o tem, 

 ozemljitev odra in meritve le-te. 
 
Predpisi, standardi: 
Izvajalec mora upoštevati vse veljavne predpise in 
standarde, predvsem pa: 
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1, 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
na začasnih in premičnih gradbiščih, 
 SIST EN 12811-1, 2 in 3 (oprema za začasno 
gradnjo), 
 SIST EN 12810-1 in 2 (fasadni odri iz 
predizdelanih elementov). 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
KROVSKA IN KLEPARSKA DELA 
 
Izvajalec mora poskrbeti, da bo dobavljena pločevina vsa barvana v isti šarži: odstopanja v barvnih niansah med 
vgrajeno pločevino na istem objektu niso dovoljena. 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 morebitno potrebno začasno pokrivanje strešin 
med izvedbo del na način, da se prepreči vsakršno 
močenje stavbe, vgrajene toplotne izolacije in 
stanovanj, 
 začasne odvode meteorne vode stran od objekta 
vse od začetka  do dokončanja izvedbe novih žlebov, 
 kalo odrezov in/ ali zamenjave poškodovanih plošč 
kritine in rezervne kritine, 
 vse potrebne ukrepe, material in dela za 
pritrjevanje in tesnjenje strehe v skladu s potrjenim 
načinom (glej »splošna določila za vse vrste del«), 
 dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je 
v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače 
navedeno. 
 
Obračun: 
 po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije 
kleparjev in krovcev (Krovsko – kleparska dela: 
normativi in pravila), 

 dodatki za morebitne oteževalne okoliščine 
izvedbe del se ne obračunavajo posebej. 
 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, 
 SIST EN 14782: samonosilna pločevina za 
pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge, 
 SIST EN 14783: povsem podprta pločevina za 
pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge, 
 SIST EN 13859: rezervna kritina, 
 SIST EN 1873: montažna oprema za prekrivanje 
streh – plastične svetlobne kupole, 
 SIST EN 13162, SIST EN 13163, SIST EN 13164, 
SIST EN 13165, SIST EN 13166, SIST EN 13167, SIST 
EN 13168, SIST EN 13169, SIST EN 13170, SIST EN 
13171: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE, LESNE PLOŠČE 
 
Uporaba nekategoriziranega lesa ni dovoljena. 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 tovarniško izdelana vezna sredstva iz nerjavečega 
ali vroče cinkanega jekla, 
 dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je 
v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače 
navedeno. 
 
Obračun:  
Obračun po pravilih Obrtne zbornice Slovenije-sekcija 
tesarjev: 
 letvanje in deskanje se obračuna po m2 
horizontalne projekcije ostrešja, merjeno po skrajnih 
robovih, odprtin do 4 m2 ne odštevamo, večje se 
odštejejo v celoti, 
 opaži iz lesnih plošč in podobno se obračunajo po 
m2 tlorisne in narisne projekcije, izrezi do 1 m2 se ne 
odštevajo 
 dodatki za morebitne oteževalne okoliščine 
izvedbe del se ne obračunavajo posebej. 
 
 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 

 SIST EN 336: konstrukcijski les – mere, dovoljena 
odstopanja, 
 SIST EN 338: konstrukcijski les – trdnostni 
razredi, 
 SIST EN 1912: konstrukcijski les – trdnostni  
 razredi – določitev trdnostnih razredov na podlagi 
vizualnega razvrščanja in vrste lesa, 
 SIST EN 14081-1,2,3,4: lesene konstrukcije – 
razvrščanje konstrukcijskega lesa …., 
 SIST EN 300: plošče z usmerjenim ploščatim 
iverjem (OSB), 
 SIST EN 12871: lesne plošče – lastnosti in zahteve 
za nosilne plošče, ki se uporabljajo za pode, stene in 
strehe, 
 SIST-TS CEN/TS 12872: napotki za uporabo 
nosilnih plošč za pode, stene in strehe, 
 SIST EN 13810-1: lesne plošče – plavajoči podi – 
1. del: lastnosti in zahteve 
 SIST EN 13986: lesne plošče za uporabo v 
gradbeništvu, 
 SIST EN 927-1,2: barve in laki – premazi in 
premazni sistemi za zunanjo zaščito lesa. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
TOPLOTNE IZOLACIJE 
 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 izdelava vseh potrebni rezanj in prilagoditev na 
ostale gradbene elemente stavbe, 
 kalo, ki nastane od poškodovanja in odrezov 
celotnih plošč oz. standardnih elementov, 
 polaganje izolacije po navodilih proizvajalca, 
 dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je 
v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače 
navedeno. 
 
Obračun:  
 obračunska mera je [m2]: obračuna se dejanska 

površina oz. tlorisna ali narisna projekcija, kot je 
navedeno v opisu posameznih postavk, 

 odprtine manjše od 1 m2 se ne odštevajo, 
 dodatki za morebitne oteževalne okoliščine 

izvedbe del se ne obračunajo posebej. 
 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 
 Pravilnik o učinkoviti rabi energije, 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago  
 SIST EN 13162: toplotne izolacije iz mineralne 
volne, 
 SIST EN 13984: hidroizolacijski trakovi – 
polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo 
gibanje vode in/ali vodne pare. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
STRELOVODNA NAPELJAVA 
 
 
 
Predpisi in standardi: 
Izvedba del in vgrajeni material morata ustrezati 
naslednjih standardom in predpisom, predvsem pa:  
 Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, 
 TSG-N-003, 
 SIST ISO 6707-1 , 
 SIST EN 62305-1 Zaščita pred delovanjem strele, 
 SIST EN 62305-2 vodenja rizika, 
 SIST EN 62305-3 fizična škoda in nevarnost za 
živa bitja, 
 SIST EN 62305-4 električni in elektronski sistemi 
v zgradbah, 
 SIST EN 62561-1 Zahteve za povezovalne 
elemente, 
 SIT EN 62561-2 Zahteve za vodnike in ozemljila, 

 SIST EN 62561-3 zahteve za iskrišča, 
 SIST EN 62561-4 zahteve za pritrdilne elemente, 
 SIST EN 62561-5 zahteve za merilne omarice 
ozemljil in tesnjenje izolacije pri ozemljilih. 
 
Poročilo preglednika naj vsebuje predvsem naslednje 
informacije: 
 splošno stanje lovilnega sistema, 
 stopnjo korozije in učinkovitost korozijske 
zaščite, 
 rezultate vseh meritev, 
 pozitivna strokovna ocena, 
 oznako, številko in datum veljavnega potrdila, ki 
dokazuje podatke o umerjanju uporabljenega 
merilnega instrumenta. 
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