
PONUDBA

PODATKI O PONUDNIKU

Naziv:

Naslov:

PODATKI O PONUDBI

Št. ponudbe:

Datum ponudbe:

Opcija:

Vrednost ponudbe (brez DDV): 0,00 €

OSNOVNI PODATKI

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Miklošičeva ulica 1, Celje

Naziv naročila: Odprava vzrokov ter sanacije posledic 
povišane vlage v stanovanjih pritličja 
stavbe na ulici Novi trg 2-5

Lokacija: Novi trg 2 do 5, Celje
Oznaka nepremičnine: k.o. 1075 Ostrožno

parcela št. 563/23
št. stavbe 2676

Etaža: pritličje
Leto izgradnje: 2001
Zasedenost nepremičnine: zasedena stanovanja
Možost priklopa: elektrika, voda
Upravnik: PUN nepremičnine d.o.o. Ljubljana

Skupna rekapitulacija

0. SPLOŠNA IN POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL upoštevano v enotnih cenah

SKUPNI DELI STAVBE

A. GRADBENA DELA 0,00 €
B. OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

Skupaj skupni deli stavbe (brez DDV): 0,00 €

STANOVANJA

A. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €
S. STROJNE INSTALACIJE 0,00 €

Skupaj STANOVANJA (brez DDV): 0,00 €

SKUPAJ VSA DELA (brez DDV) 0,00 €

Naslovna stran ponudbenega predračuna s skupno rekapitulacijo 1 / 113



PROJEKTANTSKI PREDRAČUN MATERIALA IN DEL
DELITEV PO VHODIH

OBJEKT:

INVESTITOR: NEPREMIČNINE CELJE, d.o.o.

ŠT.PROJ: 12/2018

PROJEKTANT: ADESCO 
Menedžment, investicije in marketing
za energetsko zanesljivost in konkurenčnost d.o.o.

IZDELANO: junij 2018

FAZA: SANACIJA ‐ PZI

REKAPITULACIJA  PO VRSTAH DEL

A 01 - PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A 02 - RUŠITVENA DELA 0,00 €
A 02 - ZEMELJSKA DELA 0,00 €
A 03 - HIDROIZOLACIJA 0,00 €
A 04 - ZIDARSKA DELA 0,00 €
A 05 - FASADERSKA DELA 0,00 €

A - GRADBENA DELA 0,00 €

B 01 - KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00 €
B 03 - OKNA IN VRATA 0,00 €

B - OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA  PO VHODIH

VHOD 2 0,00 €
VHOD 3 0,00 €
VHOD 4 0,00 €
VHOD 5 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €

Odprava vzrokov ter sanacije posledic 
povišane vlage v stanovanjih pritličja stavbe 
na ulici Novi trg 2-5

REKAPITULACIJA skupni deli stavbe 2 / 113



A-01 - PRIPRAVLJALNA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost

1 VHOD 2: Prestavitev premične opreme 
in instalacij  ter čiščenje terena in 
priprava prostora za izvajanje 
gradbenih del, vključno z ureditvijo 
transportne poti za strojno in ročno 
mehanizacijo, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materialom 
Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

2 VHOD 3: Prestavitev premične opreme 
in instalacij  ter čiščenje terena in 
priprava prostora za izvajanje 
gradbenih del, vključno z ureditvijo 
transportne poti za strojno in ročno 
mehanizacijo, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materialom 
Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

3 VHOD 4: Prestavitev premične opreme 
in instalacij  ter čiščenje terena in 
priprava prostora za izvajanje 
gradbenih del, vključno z ureditvijo 
transportne poti za strojno in ročno 
mehanizacijo, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materialom 
Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

4 VHOD 5: Prestavitev premične opreme 
in instalacij  ter čiščenje terena in 
priprava prostora za izvajanje 
gradbenih del, vključno z ureditvijo 
transportne poti za strojno in ročno 
mehanizacijo, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materialom 
Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

5 VHOD 2: Priprava začasne gradbiščne 
deponije, vključno s postavitvijo 
zaščitne ograje, ki bo preprečevala 
dostop nepooblaščenim osebam na 
deponijo ter celotno območje 
gradbišča. Zaradi prisotnosti 
stanovalcev in obiskovalcev v času 
izvajanja del je potrebno v sodelovanju 
s predstavnikom lastnika in 
izdelovalcem varnostnega načrta 
predvideti ustrezno zaščitene koridorje, 
ki jih bodo lahko uporavljali stanovalci 
in obiskovalci objekta, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom
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A-01 - PRIPRAVLJALNA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

6 VHOD 3: Priprava začasne gradbiščne 
deponije, vključno s postavitvijo 
zaščitne ograje, ki bo preprečevala 
dostop nepooblaščenim osebam na 
deponijo ter celotno območje 
gradbišča. Zaradi prisotnosti 
stanovalcev in obiskovalcev v času 
izvajanja del je potrebno v sodelovanju 
s predstavnikom lastnika in 
izdelovalcem varnostnega načrta 
predvideti ustrezno zaščitene koridorje, 
ki jih bodo lahko uporavljali stanovalci 
in obiskovalci objekta, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

7 VHOD 4: Priprava začasne gradbiščne 
deponije, vključno s postavitvijo 
zaščitne ograje, ki bo preprečevala 
dostop nepooblaščenim osebam na 
deponijo ter celotno območje 
gradbišča. Zaradi prisotnosti 
stanovalcev in obiskovalcev v času 
izvajanja del je potrebno v sodelovanju 
s predstavnikom lastnika in 
izdelovalcem varnostnega načrta 
predvideti ustrezno zaščitene koridorje, 
ki jih bodo lahko uporavljali stanovalci 
in obiskovalci objekta, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €
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A-01 - PRIPRAVLJALNA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
8 VHOD 5: Priprava začasne gradbiščne 

deponije, vključno s postavitvijo 
zaščitne ograje, ki bo preprečevala 
dostop nepooblaščenim osebam na 
deponijo ter celotno območje 
gradbišča. Zaradi prisotnosti 
stanovalcev in obiskovalcev v času 
izvajanja del je potrebno v sodelovanju 
s predstavnikom lastnika in 
izdelovalcem varnostnega načrta 
predvideti ustrezno zaščitene koridorje, 
ki jih bodo lahko uporavljali stanovalci 
in obiskovalci objekta, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

9 VHOD 2: Priprava potrebne 
dokumentacije za pripravo gradbišča 
ter dobava, postavitev in po končanih 
delih odvoz vse potrebne opreme za 
primerno ureditev gradbišča vključno z  
gradbiščno tablo ter vsemi potrebnimi 
prostori za delavce in vodstvo 
gradbišča, vključno z vsemi pomožnimi 
deli in materialom
Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

10 VHOD 3: Priprava potrebne 
dokumentacije za pripravo gradbišča 
ter dobava, postavitev in po končanih 
delih odvoz vse potrebne opreme za 
primerno ureditev gradbišča vključno z  
gradbiščno tablo ter vsemi potrebnimi 
prostori za delavce in vodstvo 
gradbišča, vključno z vsemi pomožnimi 
deli in materialom
Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

11 VHOD 4: Priprava potrebne 
dokumentacije za pripravo gradbišča 
ter dobava, postavitev in po končanih 
delih odvoz vse potrebne opreme za 
primerno ureditev gradbišča vključno z  
gradbiščno tablo ter vsemi potrebnimi 
prostori za delavce in vodstvo 
gradbišča, vključno z vsemi pomožnimi 
deli in materialom
Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €
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A-01 - PRIPRAVLJALNA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
12 VHOD 5: Priprava potrebne 

dokumentacije za pripravo gradbišča 
ter dobava, postavitev in po končanih 
delih odvoz vse potrebne opreme za 
primerno ureditev gradbišča vključno z  
gradbiščno tablo ter vsemi potrebnimi 
prostori za delavce in vodstvo 
gradbišča, vključno z vsemi pomožnimi 
deli in materialom
Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

13 VHOD 2: Pridobitev potrebnih 
podatkov o vseh morebitnih trasah 
obstoječe komunalne infrastrukture na 
območju s strani pristojnih služb. 
Izvajalec jih mora označiti in izvajati 
poostren nadzor ob zemeljskih izkopih. 
V bližini morebitnih tras je potrebno 
izvajati ročni izkop. Izvesti ustrezno 
zaščito obstoječih komunalnih vodov v 
celotnem času izvajanja gradbenih del 
predmetne sanacije.  V primeru 
poškodb komunalne infrastrukture 
mora ustaviti dela in nemudoma 
obvestiti pristojne službe. Vse stroške 
popravila oziroma zamenjave 
poškodovanih delov nosi izvajalec. 

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €

14 VHOD 3: Pridobitev potrebnih 
podatkov o vseh morebitnih trasah 
obstoječe komunalne infrastrukture na 
območju s strani pristojnih služb. 
Izvajalec jih mora označiti in izvajati 
poostren nadzor ob zemeljskih izkopih. 
V bližini morebitnih tras je potrebno 
izvajati ročni izkop.  Izvesti ustrezno 
zaščito obstoječih komunalnih vodov v 
celotnem času izvajanja gradbenih del 
predmetne sanacije. V primeru 
poškodb komunalne infrastrukture 
mora ustaviti dela in nemudoma 
obvestiti pristojne službe. Vse stroške 
popravila oziroma zamenjave 
poškodovanih delov nosi izvajalec. 

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €
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A-01 - PRIPRAVLJALNA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
15 VHOD 4: Pridobitev potrebnih 

podatkov o vseh morebitnih trasah 
obstoječe komunalne infrastrukture na 
območju s strani pristojnih služb. 
Izvajalec jih mora označiti in izvajati 
poostren nadzor ob zemeljskih izkopih. 
V bližini morebitnih tras je potrebno 
izvajati ročni izkop.  Izvesti ustrezno 
zaščito obstoječih komunalnih vodov v 
celotnem času izvajanja gradbenih del 
predmetne sanacije. V primeru 
poškodb komunalne infrastrukture 
mora ustaviti dela in nemudoma 
obvestiti pristojne službe. Vse stroške 
popravila oziroma zamenjave 
poškodovanih delov nosi izvajalec. 

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €

16 VHOD 5: Pridobitev potrebnih 
podatkov o vseh morebitnih trasah 
obstoječe komunalne infrastrukture na 
območju s strani pristojnih služb. 
Izvajalec jih mora označiti in izvajati 
poostren nadzor ob zemeljskih izkopih. 
V bližini morebitnih tras je potrebno 
izvajati ročni izkop.  Izvesti ustrezno 
zaščito obstoječih komunalnih vodov v 
celotnem času izvajanja gradbenih del 
predmetne sanacije V primeru poškodb 
komunalne infrastrukture mora ustaviti 
dela in nemudoma obvestiti pristojne 
službe. Vse stroške popravila oziroma 
zamenjave poškodovanih delov nosi 
izvajalec. 

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €

17 VHOD 2: Nakladanje odstranjenega 
materiala in opreme na kamion in 
odvoz na stalno deponijo. V postavki 
mora biti zajeto tudi plačilo 
komunalnega prispevka za stalno 
deponijo. Predložiti je potrebno 
evidenčne liste
Obračun po m3. m3 2,50 0,00 €
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A-01 - PRIPRAVLJALNA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
18 VHOD 3: Nakladanje odstranjenega 

materiala in opreme na kamion in 
odvoz na stalno deponijo. V postavki 
mora biti zajeto tudi plačilo 
komunalnega prispevka za stalno 
deponijo. Predložiti je potrebno 
evidenčne liste
Obračun po m3. m3 2,50 0,00 €

19 VHOD 4: Nakladanje odstranjenega 
materiala in opreme na kamion in 
odvoz na stalno deponijo. V postavki 
mora biti zajeto tudi plačilo 
komunalnega prispevka za stalno 
deponijo. Predložiti je potrebno 
evidenčne liste
Obračun po m3. m3 2,50 0,00 €

20 VHOD 5: Nakladanje odstranjenega 
materiala in opreme na kamion in 
odvoz na stalno deponijo. V postavki 
mora biti zajeto tudi plačilo 
komunalnega prispevka za stalno 
deponijo. Predložiti je potrebno 
evidenčne liste
Obračun po m3. m3 2,50 0,00 €

21 VHOD 2: Demontaža lesenega 
kletnega boksa (1 kom), zaradi 
vgradnje nove toplotne izolacije na zid 
proti stanovanju ter ponovna postavitev 
boksa op končanih gradbenih delih, z 
vsemi potrebnimi prilagoditvami zaradi 
nove izolacije. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. Odstranitev 
premične vsebine kletnega boksa 
izvede lastnik oziroma najemnik.

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €
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A-01 - PRIPRAVLJALNA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
22 VHOD 2: Dobava, postavitev ter odvoz 

gradbenega odra za celotno delovno 
obdobje, višine do 3,50 m. Oder lahko 
uporabljajo vsi izvajalci in podizvajalci 
za potrebe izvedbe predmetne 
sanacije. Oder mora biti opremljen z 
vsemi predpisanimi dostopnimi in 
zaščitnimi elementi. Certifikate 
ustreznosti gradbenega odra je 
potrebno pred začetkom del predati 
odgovorni osebi za pripravo 
varnostnega načrta. Površina odra je 
cca. 265 m2

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

23 VHOD 2: Sprotno čiščenje in končno 
finalno čiščenje okolice objekta po 
končanju del  (vzpostavitev v začetno 
stanje). Odpraviti vso umazanijo z 
objekta in okolice, in popraviti vse 
morebitne poškodbe na in v okolici 
objekta,  ki so posledica izvajanja 
predmetne gradnje. Vključno s finalnim 
finim čiščenjem stavbnega pohištva

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

24 VHOD 3: Sprotno čiščenje in končno 
finalno čiščenje okolice objekta po 
končanju del  (vzpostavitev v začetno 
stanje). Odpraviti vso umazanijo z 
objekta in okolice, in popraviti vse 
morebitne poškodbe na in v okolici 
objekta,  ki so posledica izvajanja 
predmetne gradnje. Vključno s finalnim 
finim čiščenjem stavbnega pohištva

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

skupni deli stavbe 9 / 113



A-01 - PRIPRAVLJALNA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
25 VHOD 3: Dobava, postavitev ter odvoz 

gradbenega odra za celotno delovno 
obdobje, višine do 3,50 m. Oder lahko 
uporabljajo vsi izvajalci in podizvajalci 
za potrebe izvedbe predmetne 
sanacije. Oder mora biti opremljen z 
vsemi predpisanimi dostopnimi in 
zaščitnimi elementi. Certifikate 
ustreznosti gradbenega odra je 
potrebno pred začetkom del predati 
odgovorni osebi za pripravo 
varnostnega načrta. Površina odra je 
cca. 232 m2

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

26 VHOD 4: Sprotno čiščenje in končno 
finalno čiščenje okolice objekta po 
končanju del  (vzpostavitev v začetno 
stanje). Odpraviti vso umazanijo z 
objekta in okolice, in popraviti vse 
morebitne poškodbe na in v okolici 
objekta,  ki so posledica izvajanja 
predmetne gradnje. Vključno s finalnim 
finim čiščenjem stavbnega pohištva

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

27 VHOD 4: Dobava, postavitev ter odvoz 
gradbenega odra za celotno delovno 
obdobje, višine do 3,50 m. Oder lahko 
uporabljajo vsi izvajalci in podizvajalci 
za potrebe izvedbe predmetne 
sanacije. Oder mora biti opremljen z 
vsemi predpisanimi dostopnimi in 
zaščitnimi elementi. Certifikate 
ustreznosti gradbenega odra je 
potrebno pred začetkom del predati 
odgovorni osebi za pripravo 
varnostnega načrta. Površina odra je 
cca. 232 m2

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €
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A-01 - PRIPRAVLJALNA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
28 VHOD 5: Demontaža lesenega 

kletnega boksa (5 kom), zaradi 
vgradnje nove toplotne izolacije na zid 
proti stanovanju ter ponovna postavitev 
boksa op končanih gradbenih delih, z 
vsemi potrebnimi prilagoditvami zaradi 
nove izolacije. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. Odstranitev 
premične vsebine kletnega boksa 
izvede lastnik oziroma najemnik.

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

29 VHOD 5: Sprotno čiščenje in končno 
finalno čiščenje okolice objekta po 
končanju del  (vzpostavitev v začetno 
stanje). Odpraviti vso umazanijo z 
objekta in okolice, in popraviti vse 
morebitne poškodbe na in v okolici 
objekta,  ki so posledica izvajanja 
predmetne gradnje. Vključno s finalnim 
finim čiščenjem stavbnega pohištva

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

30 VHOD 5: Dobava, postavitev ter odvoz 
gradbenega odra za celotno delovno 
obdobje, višine do 3,50 m. Oder lahko 
uporabljajo vsi izvajalci in podizvajalci 
za potrebe izvedbe predmetne 
sanacije. Oder mora biti opremljen z 
vsemi predpisanimi dostopnimi in 
zaščitnimi elementi. Certifikate 
ustreznosti gradbenega odra je 
potrebno pred začetkom del predati 
odgovorni osebi za pripravo 
varnostnega načrta. Površina odra je 
cca. 265 m2

Obračun po kpl. kpl 1,00 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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A-02 - RUŠITVENA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost

1 VHOD 2: Odstranitev obstoječih 
betonskih pranih plošč neposredno ob 
objektu, z odnosom na gradbiščno 
deponijo, Plošče ustrezno skladiščiti in 
jih pripraviti za ponovno vgradnjo po 
končanih sanacijskih delih, vključno z 
vsemi pomožnimi deli.

Obračun po m2. m2 11,00 0,00 €

2 VHOD 2: Odstranitev obstoječega 
rečnega prodca neposredno ob 
objektu, v širini zemeljskega izkopa, z 
odnosom na gradbiščno deponijo, 
vključno z vsemi pomožnimi deli. 

Obračun po m3. m3 5,00 0,00 €

3 VHOD 2: Odstranitev izrezanega dela 
asfaltne površine ob fasadi objekta, z 
odnosom odpadnega materiala na 
gradbiščno deponijo, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m3. m3 0,50 0,00 €

4 VHOD 2: Demontaža zaključnega 
odkapnega fasadenga profila na 
prehodu fasadnega zoba med 
pritličjem in 1. nadstropjem, z odnosom 
na gradbiščno deponijo. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli in materialom.

Obračun po m1. m1 20,00 0,00 €

5 VHOD 2: Demontaža pločevinastih 
fasadnih obrob vhodnih vetrolovov na 
stiku s terenom, z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.                           
Obračun po m1 m1 21,00 0,00 €

6 VHOD 2: Odstranitev obstoječih 
zunanjih okenskih polic z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m1 m1 11,50 0,00 €
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A-02 - RUŠITVENA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
7 VHOD 2: Demontaža obstoječih oken 

in notranjih okenskih polic, z odnosom 
na gradbiščno deponijo. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po kom

okno O1 85/260 cm kom 1,00 0,00 €

8 VHOD 2: Demontaža vertikalne 
odtočne cevi na prehodu skozi 
betonsko ploščo, z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.               

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €

9 VHOD 3: Odstranitev obstoječih 
betonskih pranih plošč neposredno ob 
objektu, z odnosom na gradbiščno 
deponijo, Plošče ustrezno skladiščiti in 
jih pripraviti za ponovno vgradnjo po 
končanih sanacijskih delih, vključno z 
vsemi pomožnimi deli.

Obračun po m2. m2 8,00 0,00 €

10 VHOD 3: Odstranitev obstoječega 
rečnega prodca neposredno ob 
objektu, v širini zemeljskega izkopa, z 
odnosom na gradbiščno deponijo, 
vključno z vsemi pomožnimi deli. 

Obračun po m3. m3 1,50 0,00 €

11 VHOD 3: Odstranitev izrezanega dela 
asfaltne površine ob fasadi objekta, z 
odnosom odpadnega materiala na 
gradbiščno deponijo, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m3. m3 0,50 0,00 €

12 VHOD 3: Odstranitev izrezanega dela 
asfaltne površine ob fasadi objekta, z 
odnosom odpadnega materiala na 
gradbiščno deponijo, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m3. m3 0,75 0,00 €
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13 VHOD 3: Demontaža zaključnega 

odkapnega fasadnega profila na 
prehodu fasadnega zoba med 
pritličjem in 1. nadstropjem, z odnosom 
na gradbiščno deponijo. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli in materialom.

Obračun po m1. m1 14,50 0,00 €

14 VHOD 3: Demontaža pločevinastih 
fasadnih obrob vhodnih vetrolovov na 
stiku s terenom, z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.                           
Obračun po m1 m1 21,00 0,00 €

15 VHOD 3: Odstranitev obstoječih 
zunanjih okenskih polic z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m1 m1 9,50 0,00 €

16 VHOD 3: Demontaža obstoječih oken 
in notranjih okenskih polic, z odnosom 
na gradbiščno deponijo. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po kom

okno O1 85/260 cm kom 1,00 0,00 €

17 VHOD 3: Demontaža vertikalne 
odtočne cevi na prehodu skozi 
betonsko ploščo, z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.               

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €

18 VHOD 4: Odstranitev obstoječih 
betonskih pranih plošč neposredno ob 
objektu, z odnosom na gradbiščno 
deponijo, Plošče ustrezno skladiščiti in 
jih pripraviti za ponovno vgradnjo po 
končanih sanacijskih delih, vključno z 
vsemi pomožnimi deli.

Obračun po m2. m2 8,00 0,00 €
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z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
19 VHOD 4: Odstranitev obstoječega 

rečnega prodca neposredno ob 
objektu, v širini zemeljskega izkopa, z 
odnosom na gradbiščno deponijo, 
vključno z vsemi pomožnimi deli. 

Obračun po m3. m3 1,50 0,00 €

20 VHOD 4: Odstranitev izrezanega dela 
asfaltne površine ob fasadi objekta, z 
odnosom odpadnega materiala na 
gradbiščno deponijo, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m3. m3 0,50 0,00 €

21 VHOD 4: Odstranitev izrezanega dela 
asfaltne površine ob fasadi objekta, z 
odnosom odpadnega materiala na 
gradbiščno deponijo, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m3. m3 0,75 0,00 €

22 VHOD 4: Demontaža zaključnega 
odkapnega fasadenga profila na 
prehodu fasadnega zoba med 
pritličjem in 1. nadstropjem, z odnosom 
na gradbiščno deponijo. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli in materialom.

Obračun po m1. m1 14,50 0,00 €

23 VHOD 4: Demontaža celotne 
pločevinaste obloge nosilnih stebrov 
pasaže, vključno z vso podkonstrukcijo 
in toplotno izolacijo, z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
pomožnim materialom.
Obračun po m2. m2 12,50 0,00 €

24 VHOD 4: Demontaža pločevinastih 
fasadnih obrob vhodnih vetrolovov na 
stiku s terenom, z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.                           
Obračun po m1 m1 21,00 0,00 €

25 VHOD 4: Odstranitev obstoječih 
zunanjih okenskih polic z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.
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Obračun po m1 m1 9,50 0,00 €

26 VHOD 4: Demontaža obstoječih oken 
in notranjih okenskih polic, z odnosom 
na gradbiščno deponijo. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po kom

okno O1 85/260 cm kom 1,00 0,00 €

27 VHOD 4: Demontaža vertikalne 
odtočne cevi na prehodu skozi 
betonsko ploščo, z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.               

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €

28 VHOD 5: Odstranitev obstoječih 
betonskih pranih plošč neposredno ob 
objektu, z odnosom na gradbiščno 
deponijo, Plošče ustrezno skladiščiti in 
jih pripraviti za ponovno vgradnjo po 
končanih sanacijskih delih, vključno z 
vsemi pomožnimi deli.

Obračun po m2. m2 11,00 0,00 €

29 VHOD 5: Odstranitev obstoječega 
rečnega prodca neposredno ob 
objektu, v širini zemeljskega izkopa, z 
odnosom na gradbiščno deponijo, 
vključno z vsemi pomožnimi deli. 

Obračun po m3. m3 5,00 0,00 €

30 VHOD 5: Odstranitev izrezanega dela 
asfaltne površine ob fasadi objekta, z 
odnosom odpadnega materiala na 
gradbiščno deponijo, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m3. m3 0,50 0,00 €

31 VHOD 5: Demontaža zaključnega 
odkapnega fasadenga profila na 
prehodu fasadnega zoba med 
pritličjem in 1. nadstropjem, z odnosom 
na gradbiščno deponijo. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli in materialom.

Obračun po m1. m1 10,00 0,00 €
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32 VHOD 5: Demontaža pločevinastih 
fasadnih obrob vhodnih vetrolovov na 
stiku s terenom, z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.                           
Obračun po m1 m1 16,00 0,00 €

33 VHOD 5: Odstranitev obstoječih 
zunanjih okenskih polic z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m1 m1 9,50 0,00 €

34 VHOD 5: Demontaža obstoječih oken 
in notranjih okenskih polic, z odnosom 
na gradbiščno deponijo. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po kom

okno O1 85/260 cm kom 1,00 0,00 €

35 TP 'Demontaža obstoječega stekla iz 
dvokrilnih vrat dimenzije ca. 80x140

kpl 2,00                  -   € 

SKUPAJ : 0,00 €
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z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost

1 VHOD 2: Zaris izreza ter rezanje 
obstoječega asfalta ob objektu, 
vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
materialom. Razrez je potrebno opraviti 
s kvalitetnim in sodobnim diamantnim 
orodjem brez nepotrebnih vibracij in s 
sprotnim vlaženjem, da se prepreči 
širjenje prahu. Rez je potrebno izvesti 
tako, da bo po končanih delih možno 
izvesti kvaliteten stik obstoječe in nove 
asfaltne površine. 

Obračun po m1. m1 7,50 0,00 €

2 VHOD 2: Ročni izkop ob objektu 
utrjene zemljine (predvidoma III. 
kategorija), globine do cca. 60 cm in 
širine do 60 cm (širino  prilagoditi 
globini izkopa in načinu izkopavanja), z 
odnosom izkopane zemlje  na 
gradbiščno deponijo in hranjenjem za 
ponovno uporabo. V količini upoštevan 
zbit material! Višek zemljine po 
zaključku gradbenih del odpeljati na 
trajno komunalno urejeno deponijo. 
Predložiti je potrebno evidenčne liste. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli

Obračun po m3. m3 27,00 0,00 €

3 VHOD 2: Dobava gramoza granulacije 
0-32 in zasip za objektom v širini 
izkopa,  z zasipanjem v plasteh po 30 
cm  in s sprotnim komprimiranjem, 
vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom

Obračun po m3, količina 
komprimiranega materiala m3 25,00 0,00 €

4 VHOD 2: Dobava in priprava peščene 
posteljice za polaganje betonskih 
pranih plošč na primerno utrjeno 
podlago. Za posteljico uporabiti pesek 
granulacije 2/5 mm, debelina posteljice 
je 10-15 cm, širina je do cca. 50,00 cm 
(širina izkopa), zagotoviti je potrebno 
padec stran od objekta. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter materialom. 

Obračun po m3. m3 1,65 0,00 €
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z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
5 VHOD 2: Dobava in polaganje 

betonskih pranih plošč (po obstoječem 
vzorcu, uporabiti obstoječe 
nepoškodovane  tlakovce, po potrebi 
dopolniti z novimi - do 30%) v 
pripravljeno peščeno posteljico. Naklon 
mora biti stran od objekta, da je 
zagotovljeno odtekanje meteornih 
voda. Fuge med tlakovci zafugirati s 
suhim fugirnim peskom, velikosti 
0/2mm. Po končanem polaganju in 
fugiranju tlakovce v suhem stanju 
utrditi z vibracijsko ploščo z gumijastim 
nastavkom. po utrjevanju površino zaliti 
z vodo in peskom, da se fuge do konca 
napolnijo. Vključno z vsemi pomožnimi 
deli ter vgradnim in zaključnim 
materialom.

Obračun po m2. m2 11,00 0,00 €

6 VHOD 2: Ponovna vgradnja predhodno 
odstranjenega rečnega prodca. Prodec 
je potrebno pred ponovno vgradnjo 
presejati in oprati. Vključno s 
transportom iz gradbiščne deponije in  
vsemi pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m3. m3 5,00 0,00 €

7 VHOD 2: Dobava in vgradnja 
dvoslojnega asfalta (5,00 + 3,00 cm) 
na vhodni strani objekta, v širini izkopa 
cca. 0,60 m. Pred polaganjem asfalta 
je potrebno ustrezno pripraviti 
komprimirano podlago - utrjen 
protizmrzlinski tampon v debelini 30,00 
cm. Vrh zgornjega ustroja pripraviti v 
naklonu. Zbitost tampona min. 80 MPa. 
Asfalt je potrebno vgraditi tako, da bo 
zagotovljen naklon stran od objekta. 
Rob obstoječe asfaltne površine je 
potrebno pripraviti tako, da bo možno 
izvesti tesni stik med obstoječim in 
novim asfaltom, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. Pred začetkom 
asfaltiranja je potrebno ustrezno 
zaščititi stavbno pohištvo in fasado. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom.

Obračun po m2. m2 4,50 0,00 €
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8 VHOD 2: Ročno površinsko planiranje 
preostalega dela izkopa. Za nivelacijo 
terena se uporabi odstranjeni humus, 
ki je skladiščen na območju gradbišča. 
Po finalnem rahljanju zemljine se 
območje izkopa ponovno zatravi z 
avtohtonimi vrstami trav.  Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po m2. m2 12,50 0,00 €

9 VHOD 2: Nakladanje odvečnega 
materiala na kamion in odvoz na 
centralno deponijo. V postavki mora biti 
zajeto tudi plačilo komunalnega 
prispevka za stalno deponijo. Obvezno 
predložiti evidenčne liste. V količini 
upoštevana zbita količina materiala.

Obračun po m3. m3 27,00 0,00 €

10 VHOD 2: Črpanje vode iz dna izkopa,  
zaradi morebitnega vdiranja meteorne 
vode.
Obračun po urah.

črpalka ur 5,00 0,00 €
delo PK ur 5,00 0,00 €

11 VHOD 3: Zaris izreza ter rezanje 
obstoječega asfalta ob objektu, 
vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
materialom. Razrez je potrebno opraviti 
s kvalitetnim in sodobnim diamantnim 
orodjem brez nepotrebnih vibracij in s 
sprotnim vlaženjem, da se prepreči 
širjenje prahu. Rez je potrebno izvesti 
tako, da bo po končanih delih možno 
izvesti kvaliteten stik obstoječe in nove 
asfaltne površine. 

Obračun po m1. m1 7,50 0,00 €
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12 VHOD 3: Ročni izkop ob objektu 

utrjene zemljine (predvidoma III. 
kategorija), globine do cca. 60 cm in 
širine do 60 cm (širino  prilagoditi 
globini izkopa in načinu izkopavanja), z 
odnosom izkopane zemlje  na 
gradbiščno deponijo in hranjenjem za 
ponovno uporabo. V količini upoštevan 
zbit material! Višek zemljine po 
zaključku gradbenih del odpeljati na 
trajno komunalno urejeno deponijo. 
Predložiti je potrebno evidenčne liste. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli

Obračun po m3. m3 18,00 0,00 €

13 VHOD 3: Dobava gramoza granulacije 
0-32 in zasip za objektom v širini 
izkopa,  z zasipanjem v plasteh po 30 
cm  in s sprotnim komprimiranjem, 
vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom

Obračun po m3, količina 
komprimiranega materiala m3 16,50 0,00 €

14 VHOD 3: Dobava in priprava peščene 
posteljice za polaganje betonskih 
pranih plošč na primerno utrjeno 
podlago. Za posteljico uporabiti pesek 
granulacije 2/5 mm, debelina posteljice 
je 10-15 cm, širina je do cca. 50,00 cm 
(širina izkopa), zagotoviti je potrebno 
padec stran od objekta. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter materialom. 

Obračun po m3. m3 1,20 0,00 €
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15 VHOD 3: Dobava in polaganje 

betonskih pranih plošč (po obstoječem 
vzorcu, uporabiti obstoječe 
nepoškodovane  tlakovce, po potrebi 
dopolniti z novimi - do 30%) v 
pripravljeno peščeno posteljico. Naklon 
mora biti stran od objekta, da je 
zagotovljeno odtekanje meteornih 
voda. Fuge med tlakovci zafugirati s 
suhim fugirnim peskom, velikosti 
0/2mm. Po končanem polaganju in 
fugiranju tlakovce v suhem stanju 
utrditi z vibracijsko ploščo z gumijastim 
nastavkom. po utrjevanju površino zaliti 
z vodo in peskom, da se fuge do konca 
napolnijo. Vključno z vsemi pomožnimi 
deli ter vgradnim in zaključnim 
materialom.

Obračun po m2. m2 8,00 0,00 €

16 VHOD 3: Ponovna vgradnja predhodno 
odstranjenega rečnega prodca. Prodec 
je potrebno pred ponovno vgradnjo 
presejati in oprati. Vključno s 
transportom iz gradbiščne deponije in  
vsemi pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m3. m3 1,50 0,00 €

17 VHOD 3: Dobava in vgradnja 
dvoslojnega asfalta (5,00 + 3,00 cm) 
na vhodni strani objekta, v širini izkopa 
cca. 0,60 m. Pred polaganjem asfalta 
je potrebno ustrezno pripraviti 
komprimirano podlago - utrjen 
protizmrzlinski tampon v debelini 30,00 
cm. Vrh zgornjega ustroja pripraviti v 
naklonu. Zbitost tampona min. 80 MPa. 
Asfalt je potrebno vgraditi tako, da bo 
zagotovljen naklon stran od objekta. 
Rob obstoječe asfaltne površine je 
potrebno pripraviti tako, da bo možno 
izvesti tesni stik med obstoječim in 
novim asfaltom, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. Pred začetkom 
asfaltiranja je potrebno ustrezno 
zaščititi stavbno pohištvo in fasado. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom.

Obračun po m2. m2 4,50 0,00 €

skupni deli stavbe 22 / 113



A-03 - ZEMELJSKA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost

18 VHOD 3: Ročno površinsko planiranje 
preostalega dela izkopa. Za nivelacijo 
terena se uporabi odstranjeni humus, 
ki je skladiščen na območju gradbišča. 
Po finalnem rahljanju zemljine se 
območje izkopa ponovno zatravi z 
avtohtonimi vrstami trav.  Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po m2. m2 8,50 0,00 €

19 VHOD 3: Nakladanje odvečnega 
materiala na kamion in odvoz na 
centralno deponijo. V postavki mora biti 
zajeto tudi plačilo komunalnega 
prispevka za stalno deponijo. Obvezno 
predložiti evidenčne liste. V količini 
upoštevana zbita količina materiala.

Obračun po m3. m3 18,00 0,00 €

20 VHOD 3: Črpanje vode iz dna izkopa,  
zaradi morebitnega vdiranja meteorne 
vode.
Obračun po urah.

črpalka ur 4,00 0,00 €
delo PK ur 4,00 0,00 €

21 VHOD 3: Zaris izreza ter rezanje 
obstoječega asfalta ob objektu, 
vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
materialom. Razrez je potrebno opraviti 
s kvalitetnim in sodobnim diamantnim 
orodjem brez nepotrebnih vibracij in s 
sprotnim vlaženjem, da se prepreči 
širjenje prahu. Rez je potrebno izvesti 
tako, da bo po končanih delih možno 
izvesti kvaliteten stik obstoječe in nove 
asfaltne površine. 

Obračun po m1. m1 22,00 0,00 €
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22 VHOD 3: Ročni izkop ob objektu 

utrjene zemljine (predvidoma III. 
kategorija), globine do cca. 60 cm in 
širine do 60 cm (širino  prilagoditi 
globini izkopa in načinu izkopavanja), z 
odnosom izkopane zemlje  na 
gradbiščno deponijo in hranjenjem za 
ponovno uporabo. V količini upoštevan 
zbit material! Višek zemljine po 
zaključku gradbenih del odpeljati na 
trajno komunalno urejeno deponijo. 
Predložiti je potrebno evidenčne liste. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli

Obračun po m3. m3 2,90 0,00 €

23 VHOD 3: Dobava gramoza granulacije 
0-32 in zasip za objektom v širini 
izkopa,  z zasipanjem v plasteh po 30 
cm  in s sprotnim komprimiranjem, 
vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom

Obračun po m3, količina 
komprimiranega materiala m3 2,00 0,00 €

24 VHOD 3: Dobava in priprava peščene 
posteljice za polaganje betonskih 
pranih plošč na primerno utrjeno 
podlago. Za posteljico uporabiti pesek 
granulacije 2/5 mm, debelina posteljice 
je 10-15 cm, širina je do cca. 50,00 cm 
(širina izkopa), zagotoviti je potrebno 
padec stran od objekta. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter materialom. 

Obračun po m3. m3 1,20 0,00 €
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25 VHOD 3: Dobava in polaganje 

betonskih pranih plošč (po obstoječem 
vzorcu, uporabiti obstoječe 
nepoškodovane  tlakovce, po potrebi 
dopolniti z novimi - do 30%) v 
pripravljeno peščeno posteljico. Naklon 
mora biti stran od objekta, da je 
zagotovljeno odtekanje meteornih 
voda. Fuge med tlakovci zafugirati s 
suhim fugirnim peskom, velikosti 
0/2mm. Po končanem polaganju in 
fugiranju tlakovce v suhem stanju 
utrditi z vibracijsko ploščo z gumijastim 
nastavkom. po utrjevanju površino zaliti 
z vodo in peskom, da se fuge do konca 
napolnijo. Vključno z vsemi pomožnimi 
deli ter vgradnim in zaključnim 
materialom.

Obračun po m2. m2 8,00 0,00 €

26 VHOD 3: Nakladanje odvečnega 
materiala na kamion in odvoz na 
centralno deponijo. V postavki mora biti 
zajeto tudi plačilo komunalnega 
prispevka za stalno deponijo. Obvezno 
predložiti evidenčne liste. V količini 
upoštevana zbita količina materiala.

Obračun po m3. m3 2,50 0,00 €

27 VHOD 3: Črpanje vode iz dna izkopa,  
zaradi morebitnega vdiranja meteorne 
vode.
Obračun po urah.

črpalka ur 2,00 0,00 €
delo PK ur 2,00 0,00 €

28 VHOD 4: Zaris izreza ter rezanje 
obstoječega asfalta ob objektu, 
vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
materialom. Razrez je potrebno opraviti 
s kvalitetnim in sodobnim diamantnim 
orodjem brez nepotrebnih vibracij in s 
sprotnim vlaženjem, da se prepreči 
širjenje prahu. Rez je potrebno izvesti 
tako, da bo po končanih delih možno 
izvesti kvaliteten stik obstoječe in nove 
asfaltne površine.

Obračun po m1. m1 7,50 0,00 €
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29 VHOD 4: Ročni izkop ob objektu 

utrjene zemljine (predvidoma III. 
kategorija), globine do cca. 60 cm in 
širine do 60 cm (širino  prilagoditi 
globini izkopa in načinu izkopavanja), z 
odnosom izkopane zemlje  na 
gradbiščno deponijo in hranjenjem za 
ponovno uporabo. V količini upoštevan 
zbit material! Višek zemljine po 
zaključku gradbenih del odpeljati na 
trajno komunalno urejeno deponijo. 
Predložiti je potrebno evidenčne liste. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli

Obračun po m3. m3 18,00 0,00 €

30 VHOD 4: Dobava gramoza granulacije 
0-32 in zasip za objektom v širini 
izkopa,  z zasipanjem v plasteh po 30 
cm  in s sprotnim komprimiranjem, 
vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom

Obračun po m3, količina 
komprimiranega materiala m3 16,50 0,00 €

31 VHOD 4: Dobava in priprava peščene 
posteljice za polaganje betonskih 
pranih plošč na primerno utrjeno 
podlago. Za posteljico uporabiti pesek 
granulacije 2/5 mm, debelina posteljice 
je 10-15 cm, širina je do cca. 50,00 cm 
(širina izkopa), zagotoviti je potrebno 
padec stran od objekta. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter materialom. 

Obračun po m3. m3 1,20 0,00 €
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32 VHOD 4: Dobava in polaganje 

betonskih pranih plošč (po obstoječem 
vzorcu, uporabiti obstoječe 
nepoškodovane  tlakovce, po potrebi 
dopolniti z novimi - do 30%) v 
pripravljeno peščeno posteljico. Naklon 
mora biti stran od objekta, da je 
zagotovljeno odtekanje meteornih 
voda. Fuge med tlakovci zafugirati s 
suhim fugirnim peskom, velikosti 
0/2mm. Po končanem polaganju in 
fugiranju tlakovce v suhem stanju 
utrditi z vibracijsko ploščo z gumijastim 
nastavkom. po utrjevanju površino zaliti 
z vodo in peskom, da se fuge do konca 
napolnijo. Vključno z vsemi pomožnimi 
deli ter vgradnim in zaključnim 
materialom.

Obračun po m2. m2 8,00 0,00 €

33 VHOD 4: Ponovna vgradnja predhodno 
odstranjenega rečnega prodca. Prodec 
je potrebno pred ponovno vgradnjo 
presejati in oprati. Vključno s 
transportom iz gradbiščne deponije in  
vsemi pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m3. m3 1,50 0,00 €

34 VHOD 4: Dobava in vgradnja 
dvoslojnega asfalta (5,00 + 3,00 cm) 
na vhodni strani objekta, v širini izkopa 
cca. 0,60 m. Pred polaganjem asfalta 
je potrebno ustrezno pripraviti 
komprimirano podlago - utrjen 
protizmrzlinski tampon v debelini 30,00 
cm. Vrh zgornjega ustroja pripraviti v 
naklonu. Zbitost tampona min. 80 MPa. 
Asfalt je potrebno vgraditi tako, da bo 
zagotovljen naklon stran od objekta. 
Rob obstoječe asfaltne površine je 
potrebno pripraviti tako, da bo možno 
izvesti tesni stik med obstoječim in 
novim asfaltom, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. Pred začetkom 
asfaltiranja je potrebno ustrezno 
zaščititi stavbno pohištvo in fasado. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom.

Obračun po m2. m2 4,50 0,00 €
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35 VHOD 4: Ročno površinsko planiranje 
preostalega dela izkopa. Za nivelacijo 
terena se uporabi odstranjeni humus, 
ki je skladiščen na območju gradbišča. 
Po finalnem rahljanju zemljine se 
območje izkopa ponovno zatravi z 
avtohtonimi vrstami trav.  Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po m2. m2 8,50 0,00 €

36 VHOD 4: Nakladanje odvečnega 
materiala na kamion in odvoz na 
centralno deponijo. V postavki mora biti 
zajeto tudi plačilo komunalnega 
prispevka za stalno deponijo. Obvezno 
predložiti evidenčne liste. V količini 
upoštevana zbita količina materiala.

Obračun po m3. m3 18,00 0,00 €

37 VHOD 4: Črpanje vode iz dna izkopa,  
zaradi morebitnega vdiranja meteorne 
vode.
Obračun po urah.

črpalka ur 4,00 0,00 €
delo PK ur 4,00 0,00 €

38 VHOD 4: Zaris izreza ter rezanje 
obstoječega asfalta ob objektu, 
vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
materialom. Razrez je potrebno opraviti 
s kvalitetnim in sodobnim diamantnim 
orodjem brez nepotrebnih vibracij in s 
sprotnim vlaženjem, da se prepreči 
širjenje prahu. Rez je potrebno izvesti 
tako, da bo po končanih delih možno 
izvesti kvaliteten stik obstoječe in nove 
asfaltne površine. 

Obračun po m1. m1 22,00 0,00 €
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39 VHOD 4: Ročni izkop ob objektu 

utrjene zemljine (predvidoma III. 
kategorija), globine do cca. 60 cm in 
širine do 60 cm (širino  prilagoditi 
globini izkopa in načinu izkopavanja), z 
odnosom izkopane zemlje  na 
gradbiščno deponijo in hranjenjem za 
ponovno uporabo. V količini upoštevan 
zbit material! Višek zemljine po 
zaključku gradbenih del odpeljati na 
trajno komunalno urejeno deponijo. 
Predložiti je potrebno evidenčne liste. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli

Obračun po m3. m3 2,90 0,00 €

40 VHOD 4: Dobava gramoza granulacije 
0-32 in zasip za objektom v širini 
izkopa,  z zasipanjem v plasteh po 30 
cm  in s sprotnim komprimiranjem, 
vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom

Obračun po m3, količina 
komprimiranega materiala m3 2,00 0,00 €

41 VHOD 4: Dobava in priprava peščene 
posteljice za polaganje betonskih 
pranih plošč na primerno utrjeno 
podlago. Za posteljico uporabiti pesek 
granulacije 2/5 mm, debelina posteljice 
je 10-15 cm, širina je do cca. 50,00 cm 
(širina izkopa), zagotoviti je potrebno 
padec stran od objekta. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter materialom. 

Obračun po m3. m3 1,20 0,00 €
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42 VHOD 4: Dobava in polaganje 

betonskih pranih plošč (po obstoječem 
vzorcu, uporabiti obstoječe 
nepoškodovane  tlakovce, po potrebi 
dopolniti z novimi - do 30%) v 
pripravljeno peščeno posteljico. Naklon 
mora biti stran od objekta, da je 
zagotovljeno odtekanje meteornih 
voda. Fuge med tlakovci zafugirati s 
suhim fugirnim peskom, velikosti 
0/2mm. Po končanem polaganju in 
fugiranju tlakovce v suhem stanju 
utrditi z vibracijsko ploščo z gumijastim 
nastavkom. po utrjevanju površino zaliti 
z vodo in peskom, da se fuge do konca 
napolnijo. Vključno z vsemi pomožnimi 
deli ter vgradnim in zaključnim 
materialom.

Obračun po m2. m2 8,00 0,00 €

43 VHOD 4: Nakladanje odvečnega 
materiala na kamion in odvoz na 
centralno deponijo. V postavki mora biti 
zajeto tudi plačilo komunalnega 
prispevka za stalno deponijo. Obvezno 
predložiti evidenčne liste. V količini 
upoštevana zbita količina materiala.

Obračun po m3. m3 2,50 0,00 €

44 VHOD 3: Črpanje vode iz dna izkopa,  
zaradi morebitnega vdiranja meteorne 
vode.
Obračun po urah.

črpalka ur 2,00 0,00 €
delo PK ur 2,00 0,00 €

45 VHOD 5: Zaris izreza ter rezanje 
obstoječega asfalta ob objektu, 
vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
materialom. Razrez je potrebno opraviti 
s kvalitetnim in sodobnim diamantnim 
orodjem brez nepotrebnih vibracij in s 
sprotnim vlaženjem, da se prepreči 
širjenje prahu. Rez je potrebno izvesti 
tako, da bo po končanih delih možno 
izvesti kvaliteten stik obstoječe in nove 
asfaltne površine. 

Obračun po m1. m1 7,50 0,00 €
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46 VHOD 5: Ročni izkop ob objektu 

utrjene zemljine (predvidoma III. 
kategorija), globine do cca. 60 cm in 
širine do 60 cm (širino  prilagoditi 
globini izkopa in načinu izkopavanja), z 
odnosom izkopane zemlje  na 
gradbiščno deponijo in hranjenjem za 
ponovno uporabo. V količini upoštevan 
zbit material! Višek zemljine po 
zaključku gradbenih del odpeljati na 
trajno komunalno urejeno deponijo. 
Predložiti je potrebno evidenčne liste. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli

Obračun po m3. m3 27,00 0,00 €

47 VHOD 5: Dobava gramoza granulacije 
0-32 in zasip za objektom v širini 
izkopa,  z zasipanjem v plasteh po 30 
cm  in s sprotnim komprimiranjem, 
vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom

Obračun po m3, količina 
komprimiranega materiala m3 25,00 0,00 €

48 VHOD 5: Dobava in priprava peščene 
posteljice za polaganje betonskih 
pranih plošč na primerno utrjeno 
podlago. Za posteljico uporabiti pesek 
granulacije 2/5 mm, debelina posteljice 
je 10-15 cm, širina je do cca. 50,00 cm 
(širina izkopa), zagotoviti je potrebno 
padec stran od objekta. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter materialom. 

Obračun po m3. m3 1,65 0,00 €
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49 VHOD 5: Dobava in polaganje 

betonskih pranih plošč (po obstoječem 
vzorcu, uporabiti obstoječe 
nepoškodovane  tlakovce, po potrebi 
dopolniti z novimi - do 30%) v 
pripravljeno peščeno posteljico. Naklon 
mora biti stran od objekta, da je 
zagotovljeno odtekanje meteornih 
voda. Fuge med tlakovci zafugirati s 
suhim fugirnim peskom, velikosti 
0/2mm. Po končanem polaganju in 
fugiranju tlakovce v suhem stanju 
utrditi z vibracijsko ploščo z gumijastim 
nastavkom. po utrjevanju površino zaliti 
z vodo in peskom, da se fuge do konca 
napolnijo. Vključno z vsemi pomožnimi 
deli ter vgradnim in zaključnim 
materialom.

Obračun po m2. m2 11,00 0,00 €

50 VHOD 5: Ponovna vgradnja predhodno 
odstranjenega rečnega prodca. Prodec 
je potrebno pred ponovno vgradnjo 
presejati in oprati. Vključno s 
transportom iz gradbiščne deponije in  
vsemi pomožnimi deli ter materialom.

Obračun po m3. m3 5,00 0,00 €

51 VHOD 5: Dobava in vgradnja 
dvoslojnega asfalta (5,00 + 3,00 cm) 
na vhodni strani objekta, v širini izkopa 
cca. 0,60 m. Pred polaganjem asfalta 
je potrebno ustrezno pripraviti 
komprimirano podlago - utrjen 
protizmrzlinski tampon v debelini 30,00 
cm. Vrh zgornjega ustroja pripraviti v 
naklonu. Zbitost tampona min. 80 MPa. 
Asfalt je potrebno vgraditi tako, da bo 
zagotovljen naklon stran od objekta. 
Rob obstoječe asfaltne površine je 
potrebno pripraviti tako, da bo možno 
izvesti tesni stik med obstoječim in 
novim asfaltom, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. Pred začetkom 
asfaltiranja je potrebno ustrezno 
zaščititi stavbno pohištvo in fasado. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom.

Obračun po m2. m2 4,50 0,00 €
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52 VHOD 5: Ročno površinsko planiranje 
preostalega dela izkopa. Za nivelacijo 
terena se uporabi odstranjeni humus, 
ki je skladiščen na območju gradbišča. 
Po finalnem rahljanju zemljine se 
območje izkopa ponovno zatravi z 
avtohtonimi vrstami trav.  Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po m2. m2 12,50 0,00 €

53 VHOD 5: Nakladanje odvečnega 
materiala na kamion in odvoz na 
centralno deponijo. V postavki mora biti 
zajeto tudi plačilo komunalnega 
prispevka za stalno deponijo. Obvezno 
predložiti evidenčne liste. V količini 
upoštevana zbita količina materiala.

Obračun po m3. m3 27,00 0,00 €

54 VHOD 5: Črpanje vode iz dna izkopa,  
zaradi morebitnega vdiranja meteorne 
vode.
Obračun po urah.

črpalka ur 5,00 0,00 €
delo PK ur 5,00 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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1 VHOD 2: Dobava in izvedba vertikalne 
bitumenske hidroizolacije po 
vkopanem obodnem zidu do višine 
podzidka (cca. 30,00 - 50,00 cm nad 
koto terena), v sestavi:
 - hladni bitumenski premaz z raztopino 
bitumna v organskem topilu, poraba 
0,3 l/m2. Vgradnja z valjčkom ali 
ščetko na ustrezno očiščeno, suho in 
odprašeno podlago

 - 1 sloj hidroizolacije z bitumenskim 
hidroizolacijskim trakom obojestransko 
zaščitenim z lahko taljivo polimerno 
folijo in nosilnim steklenim voalom, 
primernim za izvedbo vertikalne 
enoslojne hidroizolacije podzemnih 
delov objektov. 

Vertikalna hidroizolacija poteka 
neprekinjeno od vrha podzidka in se 
zaključi s preklopom na obstoječi 
hidroizolaciji. Hidroizolacija mora biti 
varjena po celotni dolžini preklopa.

Obračun po m2 površine, preklopi 
izolacije niso vključeni v končno 
količino in morajo biti  zajeti v enotni 
ceni m2 52,00 0,00 €

2 VHOD 2: Dobava in izvedba dodatne 
hidroizolacije stika praga balkonskih 
vrat in obodnega zidu s hladnim 
enokomponentnim tekočim UV 
obstojnim premazom na osnovi 
poliuretanskih smol. Širina praga je do 
100, 00 cm. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po kom kom 3,00 0,00 €
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3 VHOD 2: Izvedba tesnjenja stavbnega 

pohištva posameznih stanovanjskih 
enot na zunanji ravnini po sistemu 
RAL. Folijo je potrebno vgraditi na 
ustrezno očiščen, razmaščen in 
osušen okenski profil, da se prepreči 
odstopanje. Preko folije se vgradi 
toplotna izolacija špalete in zaključni 
fasadni sloj. Za vse vgrajene materiale 
je potrebno predložiti ustrezne 
certifikate o ustreznosti. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po m1 m1 45,00 0,00 €

4 VHOD 3: Dobava in izvedba vertikalne 
bitumenske hidroizolacije po 
vkopanem obodnem zidu do višine 
podzidka (cca. 30,00 - 50,00 cm nad 
koto terena), v sestavi:
 - hladni bitumenski premaz z raztopino 
bitumna v organskem topilu, poraba 
0,3 l/m2. Vgradnja z valjčkom ali 
ščetko na ustrezno očiščeno, suho in 
odprašeno podlago

 - 1 sloj hidroizolacije z bitumenskim 
hidroizolacijskim trakom obojestransko 
zaščitenim z lahko taljivo polimerno 
folijo in nosilnim steklenim voalom, 
primernim za izvedbo vertikalne 
enoslojne hidroizolacije podzemnih 
delov objektov.

Vertikalna hidroizolacija poteka 
neprekinjeno od vrha podzidka in se 
zaključi s preklopom na obstoječi 
hidroizolaciji. Hidroizolacija mora biti 
varjena po celotni dolžini preklopa.

Obračun po m2 površine, preklopi 
izolacije niso vključeni v končno 
količino in morajo biti  zajeti v enotni 
ceni m2 35,00 0,00 €

5 VHOD 3 (pasaža): Dobava in izvedba 
vertikalne bitumenske hidroizolacije po 
vkopanem obodnem zidu do višine 
podzidka (cca. 50,00 cm nad koto 
terena), v sestavi:
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 - hladni bitumenski premaz z raztopino 
bitumna v organskem topilu, poraba 
0,3 l/m2. Vgradnja z valjčkom ali 
ščetko na ustrezno očiščeno, suho in 
odprašeno podlago

 - 1 sloj hidroizolacije z bitumenskim 
hidroizolacijskim trakom obojestransko 
zaščitenim z lahko taljivo polimerno 
folijo in nosilnim steklenim voalom, 
primernim za izvedbo vertikalne 
enoslojne hidroizolacije podzemnih 
delov objektov.

Vertikalna hidroizolacija poteka 
neprekinjeno od vrha podzidka in se 
zaključi s preklopom na obstoječi 
hidroizolaciji. Hidroizolacija mora biti 
varjena po celotni dolžini preklopa.

Obračun po m2 površine, preklopi 
izolacije niso vključeni v končno 
količino in morajo biti  zajeti v enotni 
ceni m2 12,00 0,00 €

6 VHOD 3: Dobava in izvedba dodatne 
hidroizolacije stika praga balkonskih 
vrat in obodnega zidu s hladnim 
enokomponentnim tekočim UV 
obstojnim premazom na osnovi 
poliuretanskih smol. Širina praga je do 
100, 00 cm. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po kom kom 3,00 0,00 €

7 VHOD 3: Izvedba tesnjenja stavbnega 
pohištva posameznih stanovanjskih 
enot na zunanji ravnini po sistemu RA. 
Folijo je potrebno vgraditi na ustrezno 
očiščen, razmaščen in osušen okenski 
profil, da se prepreči odstopanje. Preko 
folije se vgradi toplotna izolacija 
špalete in zaključni fasadni sloj. Za vse 
vgrajene materiale je potrebno 
predložiti ustrezne certifikate o 
ustreznosti. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po m1 m1 45,00 0,00 €
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8 VHOD 4: Dobava in izvedba vertikalne 

bitumenske hidroizolacije po 
vkopanem obodnem zidu do višine 
podzidka (cca. 30,00 - 50,00 cm nad 
koto terena), v sestavi:
 - hladni bitumenski premaz z raztopino 
bitumna v organskem topilu, poraba 
0,3 l/m2. Vgradnja z valjčkom ali 
ščetko na ustrezno očiščeno, suho in 
odprašeno podlago

 - 1 sloj hidroizolacije z bitumenskim 
hidroizolacijskim trakom obojestransko 
zaščitenim z lahko taljivo polimerno 
folijo in nosilnim steklenim voalom, 
primernim za izvedbo vertikalne 
enoslojne hidroizolacije podzemnih 
delov objektov. 

Vertikalna hidroizolacija poteka 
neprekinjeno od vrha podzidka in se 
zaključi s preklopom na obstoječi 
hidroizolaciji. Hidroizolacija mora biti 
varjena po celotni dolžini preklopa.

Obračun po m2 površine, preklopi 
izolacije niso vključeni v končno 
količino in morajo biti  zajeti v enotni 
ceni m2 35,00 0,00 €

9 VHOD 4 (pasaža): Dobava in izvedba 
vertikalne bitumenske hidroizolacije po 
vkopanem obodnem zidu do višine 
podzidka (cca. 50,00 cm nad koto 
terena), v sestavi:
 - hladni bitumenski premaz z raztopino 
bitumna v organskem topilu, poraba 
0,3 l/m2. Vgradnja z valjčkom ali 
ščetko na ustrezno očiščeno, suho in 
odprašeno podlago

 - 1 sloj hidroizolacije z bitumenskim 
hidroizolacijskim trakom obojestransko 
zaščitenim z lahko taljivo polimerno 
folijo in nosilnim steklenim voalom, 
primernim za izvedbo vertikalne 
enoslojne hidroizolacije podzemnih 
delov objektov.
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Vertikalna hidroizolacija poteka 
neprekinjeno od vrha podzidka in se 
zaključi s preklopom na obstoječi 
hidroizolaciji. Hidroizolacija mora biti 
varjena po celotni dolžini preklopa.

Obračun po m2 površine, preklopi 
izolacije niso vključeni v končno 
količino in morajo biti  zajeti v enotni 
ceni m2 12,00 0,00 €

10 VHOD 4: Dobava in izvedba dodatne 
hidroizolacije stika praga balkonskih 
vrat in obodnega zidu s hladnim 
enokomponentnim tekočim UV 
obstojnim premazom na osnovi 
poliuretanskih smol. Širina praga je do 
100, 00 cm. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po kom kom 3,00 0,00 €

11 VHOD 4: Izvedba tesnjenja stavbnega 
pohištva posameznih stanovanjskih 
enot na zunanji ravnini po sistemu 
RAL. Folijo je potrebno vgraditi na 
ustrezno očiščen, razmaščen in 
osušen okenski profil, da se prepreči 
odstopanje. Preko folije se vgradi 
toplotna izolacija špalete in zaključni 
fasadni sloj. Za vse vgrajene materiale 
je potrebno predložiti ustrezne 
certifikate o ustreznosti. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po m1 m1 45,00 0,00 €

12 VHOD 5: Dobava in izvedba vertikalne 
bitumenske hidroizolacije po 
vkopanem obodnem zidu do višine 
podzidka (cca. 30,00 - 50,00 cm nad 
koto terena), v sestavi:
 - hladni bitumenski premaz z raztopino 
bitumna v organskem topilu, poraba 
0,3 l/m2. Vgradnja z valjčkom ali 
ščetko na ustrezno očiščeno, suho in 
odprašeno podlago
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 - 1 sloj hidroizolacije z bitumenskim 
hidroizolacijskim trakom obojestransko 
zaščitenim z lahko taljivo polimerno 
folijo in nosilnim steklenim voalom, 
primernim za izvedbo vertikalne 
enoslojne hidroizolacije podzemnih 
delov objektov.

Vertikalna hidroizolacija poteka 
neprekinjeno od vrha podzidka in se 
zaključi s preklopom na obstoječi 
hidroizolaciji. Hidroizolacija mora biti 
varjena po celotni dolžini preklopa.

Obračun po m2 površine, preklopi 
izolacije niso vključeni v končno 
količino in morajo biti  zajeti v enotni 
ceni m2 49,00 0,00 €

13 VHOD 5: Dobava in izvedba dodatne 
hidroizolacije stika praga balkonskih 
vrat in obodnega zidu s hladnim 
enokomponentnim tekočim UV 
obstojnim premazom na osnovi 
poliuretanskih smol. Širina praga je do 
100, 00 cm. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.
Obračun po kom kom 3,00 0,00 €

14 VHOD 5: Izvedba tesnjenja stavbnega 
pohištva posameznih stanovanjskih 
enot na zunanji ravnini po sistemu 
RAL. Folijo je potrebno vgraditi na 
ustrezno očiščen, razmaščen in 
osušen okenski profil, da se prepreči 
odstopanje. Preko folije se vgradi 
toplotna izolacija špalete in zaključni 
fasadni sloj. Za vse vgrajene materiale 
je potrebno predložiti ustrezne 
certifikate o ustreznosti. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po m1 m1 41,00 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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1 VHOD 2: Čiščenje, sušenje in 
izravnava obstoječih vkopanih zidov do 
višine cca. 30,00 cm nad terenom, za 
pripravo ustrezne podlage za položitev 
hidroizolacije. Vključno z odstranitvijo 
obstoječe toplotne izolacije nad 
hidroizolacijo, do globine cca. 20,00 
pod zgornjim robom obstoječe 
hidroizolacije in odnosom na 
gradbiščno deponijo. Obstoječa 
hidroizolacija mora biti očiščena in 
pripravljenja na varjenje nove 
hidroizolacije po celotni dolžini. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 
Obračun po m2 m2 60,00 0,00 €

2 VHOD 2: Dobava in izvedba toplotne 
izolacije ter zaščite vertikalne 
hidroizolacije s  ploščami iz 
ekstrudiranega polistirena (XPS), 
tlačne trdnosti min. 300 kPa, s hrapavo 
površino (napolitanka), lepljene na 
hidroizolacijo točkovno z 
enokomponentno poliuretansko 
montažno peno v skladu z navodili 
proizvajalca, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. XPS obloga 
poteka od vrha podzidka do obstoječe 
vkopane toplotne izolacije. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.
Obračun po m2.

enojne XPS plošče s preklopom,     
d=3,00 cm (ʎmax=0,036 W/mK),   m2 29,00 0,00 €
dvojne XPS plošče s preklopom, 
d=6,00+8,00 cm ( ʎmax=0,036 W/mK),  

m2 17,50 0,00 €

3 VHOD 2: Zaščita XPS plošč s čepasto 
folijo iz polietilena visoke gostote 
(HDPE), vključno z vsemi pomožnimi 
deli ter vgradnim in zaključnim 
materialom.
Obračun po m2  površine, preklopi 
izolacije niso vključeni v končno 
količino in morajo biti  zajeti v enotni 
ceni m2 25,00 0,00 €
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4 VHOD 2: Izvedba razširitve 

obstoječega preboja skozi ploščo 
balkona za vertikalno odtočno cev, iz fi 
22 na fi 26 cm, z vodno hlajenim 
diamantnim kronskim vrtanjem, brez 
vibracij in dvigovanja prahu. Debelina 
medetažne konstrukcije je cca. 17,00 
cm. Vključno z vsemi pomožnimi deli 
ter vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po kom kom 1,00 0,00 €

5 VHOD 2: Dobava in vgradnja dodatne 
toplotne izolacije vertikalne odtočne 
cevi na stiku z medetažno ploščo 
balkona, z elastomerno peno na osnovi 
sintetične gume, z zaprto celično 
strukturo z visoko odpornostjo na vdor 
vodne pare in nizko toplotno 
prevodnostjo, debeline 20,00 mm in 
zunanjega premera 26,00 cm. Izolacijo 
je potrebno nalepiti na obod odprtine 
po celotni površini z usteznim lepilom, 
ki bo preprečil razslojevanje ob 
vgradnji odtočne cevi.  Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. 

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €

6 VHOD 2: Dobava materiala in izvedba 
izravnave in tesnenja spodnjega dela 
okenske špalete širine do 20,00 cm, z 
dvokomponentno, elastično, vodotesno 
cementno maso z visoko 
prilagodljivostjo, granulacijo zrn max. 
0,40 mm. Cementno maso je potrebno 
vgraditi na ravno brezprašno, 
razmaščeno in kompaktno podlago. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po m1 m1 11,50 0,00 €

7 VHOD 2: Gradbena pomoč obrtnikom 
in inštalaterjem, z delovno silo in 
gradbenim materialom, obračunana na 
osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:

 - vzidave elementov, katerih dobava je 
zajeta v postavkah zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del
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 - vrtanja prebojev v stenah, za potrebe 
razvodov inštalacij
 - dolbljenja in preboji do fi 20 cm ter 
ponovna zazidava utorov in prebojev
 - transport elementov zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del do mesta 
vgradnje ali montaže
 - zazidava odprtin in utorov od 
razvodov inštalacij
 - ostala drobna dela kot pomoč 
obrtnikom in inštalaterjem
Obračun po dejansko porabljenem 
času in materialu
Delo KV delavca ur 5,00 0,00 €
Delo PKV delavca ur 6,00 0,00 €
 + 25% materiala 0,00 €

8 VHOD 3: Čiščenje, sušenje in 
izravnava obstoječih vkopanih zidov do 
višine cca. 30,00 cm nad terenom, za 
pripravo ustrezne podlage za položitev 
hidroizolacije. Vključno z odstranitvijo 
obstoječe toplotne izolacije nad 
hidroizolacijo, do globine cca. 20,00 
pod zgornjim robom obstoječe 
hidroizolacije in odnosom na 
gradbiščno deponijo. Obstoječa 
hidroizolacija mora biti očiščena in 
pripravljenja na varjenje nove 
hidroizolacije po celotni dolžini. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 
Obračun po m2 m2 40,00 0,00 €

9 VHOD 3: Dobava in izvedba toplotne 
izolacije ter zaščite vertikalne 
hidroizolacije s  ploščami iz 
ekstrudiranega polistirena (XPS), 
tlačne trdnosti min. 300 kPa, s hrapavo 
površino (napolitanka), lepljene na 
hidroizolacijo točkovno z 
enokomponentno poliuretansko 
montažno peno v skladu z navodili 
proizvajalca, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. XPS obloga 
poteka od vrha podzidka do obstoječe 
vkopane toplotne izolacije. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.
Obračun po m2.

enojne XPS plošče s preklopom,    
d=3,00 cm (ʎmax=0,036 W/mK),   m2 15,00 0,00 €
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enojne XPS plošče s preklopom,    
d=10,00 cm (ʎmax=0,036 W/mK),   m2 3,50 0,00 €
dvojne XPS plošče s preklopom, 
d=6,00+8,00 cm ( ʎmax=0,036 W/mK),  

m2 16,00 0,00 €

10 VHOD 3: Zaščita XPS plošč s čepasto 
folijo iz polietilena visoke gostote 
(HDPE), vključno z vsemi pomožnimi 
deli ter vgradnim in zaključnim 
materialom.
Obračun po m2  površine, preklopi 
izolacije niso vključeni v končno 
količino in morajo biti  zajeti v enotni 
ceni m2 15,00 0,00 €

11 VHOD 3: Izvedba razširitve 
obstoječega preboja skozi ploščo 
balkona za vertikalno odtočno cev, iz fi 
22 na fi 26 cm, z vodno hlajenim 
diamantnim kronskim vrtanjem, brez 
vibracij in dvigovanja prahu. Debelina 
medetažne konstrukcije je cca. 17,00 
cm. Vključno z vsemi pomožnimi deli 
ter vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po kom kom 1,00 0,00 €

12 VHOD 3: Dobava in vgradnja dodatne 
toplotne izolacije vertikalne odtočne 
cevi na stiku z medetažno ploščo 
balkona, z elastomerno peno na osnovi 
sintetične gume, z zaprto celično 
strukturo z visoko odpornostjo na vdor 
vodne pare in nizko toplotno 
prevodnostjo, debeline 20,00 mm in 
zunanjega premera 26,00 cm. Izolacijo 
je potrebno nalepiti na obod odprtine 
po celotni površini z usteznim lepilom, 
ki bo preprečil razslojevanje ob 
vgradnji odtočne cevi.  Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. 

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €
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13 VHOD 3: Dobava materiala in izvedba 

izravnave in tesnenja spodnjega dela 
okenske špalete širine do 20,00 cm, z 
dvokomponentno, elastično, vodotesno 
cementno maso z visoko 
prilagodljivostjo, granulacijo zrn max. 
0,40 mm. Cementno maso je potrebno 
vgraditi na ravno brezprašno, 
razmaščeno in kompaktno podlago. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po m1 m1 9,50 0,00 €

14 VHOD 3: Gradbena pomoč obrtnikom 
in inštalaterjem, z delovno silo in 
gradbenim materialom, obračunana na 
osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:

 - vzidave elementov, katerih dobava je 
zajeta v postavkah zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del
 - vrtanja prebojev v stenah, za potrebe 
razvodov inštalacij
 - dolbljenja in preboji do fi 20 cm ter 
ponovna zazidava utorov in prebojev
 - transport elementov zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del do mesta 
vgradnje ali montaže
 - zazidava odprtin in utorov od 
razvodov inštalacij
 - ostala drobna dela kot pomoč 
obrtnikom in inštalaterjem
Obračun po dejansko porabljenem 
času in materialu
Delo KV delavca ur 5,00 0,00 €
Delo PKV delavca ur 6,00 0,00 €
 + 25% materiala 0,00 €
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15 VHOD 3: Čiščenje, sušenje in 

izravnava obstoječih vkopanih zidov do 
višine cca. 30,00 cm nad terenom, za 
pripravo ustrezne podlage za položitev 
hidroizolacije. Vključno z odstranitvijo 
obstoječe toplotne izolacije nad 
hidroizolacijo, do globine cca. 20,00 
pod zgornjim robom obstoječe 
hidroizolacije in odnosom na 
gradbiščno deponijo. Obstoječa 
hidroizolacija mora biti očiščena in 
pripravljenja na varjenje nove 
hidroizolacije po celotni dolžini. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 
Obračun po m2 m2 12,25 0,00 €

16 VHOD 3: Dobava in izvedba toplotne 
izolacije ter zaščite vertikalne 
hidroizolacije s  ploščami iz 
ekstrudiranega polistirena (XPS), 
tlačne trdnosti min. 300 kPa, s hrapavo 
površino (napolitanka), lepljene na 
hidroizolacijo točkovno z 
enokomponentno poliuretansko 
montažno peno v skladu z navodili 
proizvajalca, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. XPS obloga 
poteka od vrha podzidka do obstoječe 
vkopane toplotne izolacije. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.
Obračun po m2.

enojne XPS plošče s preklopom,    
d=3,00 cm (ʎmax=0,036 W/mK),   m2 12,25 0,00 €

17 VHOD 3: Zaščita XPS plošč s čepasto 
folijo iz polietilena visoke gostote 
(HDPE), vključno z vsemi pomožnimi 
deli ter vgradnim in zaključnim 
materialom.
Obračun po m2  površine, preklopi 
izolacije niso vključeni v končno 
količino in morajo biti  zajeti v enotni 
ceni m2 7,50 0,00 €

18 VHOD 3: Gradbena pomoč obrtnikom 
in inštalaterjem, z delovno silo in 
gradbenim materialom, obračunana na 
osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:
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 - vzidave elementov, katerih dobava je 
zajeta v postavkah zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del
 - vrtanja prebojev v stenah, za potrebe 
razvodov inštalacij
 - dolbljenja in preboji do fi 20 cm ter 
ponovna zazidava utorov in prebojev
 - transport elementov zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del do mesta 
vgradnje ali montaže
 - zazidava odprtin in utorov od 
razvodov inštalacij
 - ostala drobna dela kot pomoč 
obrtnikom in inštalaterjem
Obračun po dejansko porabljenem 
času in materialu
Delo KV delavca ur 3,00 0,00 €
Delo PKV delavca ur 3,00 0,00 €
 + 25% materiala 0,00 €

19 VHOD 4: Čiščenje, sušenje in 
izravnava obstoječih vkopanih zidov do 
višine cca. 30,00 cm nad terenom, za 
pripravo ustrezne podlage za položitev 
hidroizolacije. Vključno z odstranitvijo 
obstoječe toplotne izolacije nad 
hidroizolacijo, do globine cca. 20,00 
pod zgornjim robom obstoječe 
hidroizolacije in odnosom na 
gradbiščno deponijo. Obstoječa 
hidroizolacija mora biti očiščena in 
pripravljenja na varjenje nove 
hidroizolacije po celotni dolžini. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 
Obračun po m2 m2 40,00 0,00 €
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20 VHOD 4: Dobava in izvedba toplotne 

izolacije ter zaščite vertikalne 
hidroizolacije s  ploščami iz 
ekstrudiranega polistirena (XPS), 
tlačne trdnosti min. 300 kPa, s hrapavo 
površino (napolitanka) in s  
stopničastim preklopom, lepljene na 
hidroizolacijo točkovno z 
enokomponentno poliuretansko 
montažno peno v skladu z navodili 
proizvajalca, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. XPS obloga 
poteka od vrha podzidka do obstoječe 
vkopane toplotne izolacije. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.
Obračun po m2.

enojne XPS plošče s preklopom,    
d=3,00 cm (ʎmax=0,036 W/mK),   m2 15,00 0,00 €
enojne XPS plošče s preklopom,    
d=10,00 cm (ʎmax=0,036 W/mK),   m2 3,50 0,00 €
dvojne XPS plošče s preklopom, 
d=6,00+8,00 cm ( ʎmax=0,036 W/mK),  

m2 16,00 0,00 €

21 VHOD 4: Zaščita XPS plošč s čepasto 
folijo iz polietilena visoke gostote 
(HDPE), vključno z vsemi pomožnimi 
deli ter vgradnim in zaključnim 
materialom.
Obračun po m2  površine, preklopi 
izolacije niso vključeni v končno 
količino in morajo biti  zajeti v enotni 
ceni m2 15,00 0,00 €

22 VHOD 4: Gradbena pomoč obrtnikom 
in inštalaterjem, z delovno silo in 
gradbenim materialom, obračunana na 
osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:

 - vzidave elementov, katerih dobava je 
zajeta v postavkah zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del
 - vrtanja prebojev v stenah, za potrebe 
razvodov inštalacij
 - dolbljenja in preboji do fi 20 cm ter 
ponovna zazidava utorov in prebojev
 - transport elementov zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del do mesta 
vgradnje ali montaže
 - zazidava odprtin in utorov od 
razvodov inštalacij
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 - ostala drobna dela kot pomoč 
obrtnikom in inštalaterjem
Obračun po dejansko porabljenem 
času in materialu
Delo KV delavca ur 5,00 0,00 €
Delo PKV delavca ur 6,00 0,00 €
 + 25% materiala 0,00 €

23 VHOD 4: Čiščenje, sušenje in 
izravnava obstoječih vkopanih zidov do 
višine cca. 30,00 cm nad terenom, za 
pripravo ustrezne podlage za položitev 
hidroizolacije. Vključno z odstranitvijo 
obstoječe toplotne izolacije nad 
hidroizolacijo, do globine cca. 20,00 
pod zgornjim robom obstoječe 
hidroizolacije in odnosom na 
gradbiščno deponijo. Obstoječa 
hidroizolacija mora biti očiščena in 
pripravljenja na varjenje nove 
hidroizolacije po celotni dolžini. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 
Obračun po m2 m2 12,25 0,00 €

24 VHOD 4: Dobava in izvedba toplotne 
izolacije ter zaščite vertikalne 
hidroizolacije s  ploščami iz 
ekstrudiranega polistirena (XPS), 
tlačne trdnosti min. 300 kPa, s hrapavo 
površino (napolitanka), lepljene na 
hidroizolacijo točkovno z 
enokomponentno poliuretansko 
montažno peno v skladu z navodili 
proizvajalca, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. XPS obloga 
poteka od vrha podzidka do obstoječe 
vkopane toplotne izolacije. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.
Obračun po m2.

enojne XPS plošče s preklopom,    
d=3,00 cm (ʎmax=0,036 W/mK),   m2 12,25 0,00 €

25 VHOD 4: Zaščita XPS plošč s čepasto 
folijo iz polietilena visoke gostote 
(HDPE), vključno z vsemi pomožnimi 
deli ter vgradnim in zaključnim 
materialom.
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Obračun po m2  površine, preklopi 
izolacije niso vključeni v končno 
količino in morajo biti  zajeti v enotni 
ceni m2 7,50 0,00 €

26 VHOD 4: Izvedba razširitve 
obstoječega preboja skozi ploščo 
balkona za vertikalno odtočno cev, iz fi 
22 na fi 26 cm, z vodno hlajenim 
diamantnim kronskim vrtanjem, brez 
vibracij in dvigovanja prahu. Debelina 
medetažne konstrukcije je cca. 17,00 
cm. Vključno z vsemi pomožnimi deli 
ter vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po kom kom 1,00 0,00 €

27 VHOD 4: Dobava in vgradnja dodatne 
toplotne izolacije vertikalne odtočne 
cevi na stiku z medetažno ploščo 
balkona, z elastomerno peno na osnovi 
sintetične gume, z zaprto celično 
strukturo z visoko odpornostjo na vdor 
vodne pare in nizko toplotno 
prevodnostjo, debeline 20,00 mm in 
zunanjega premera 26,00 cm. Izolacijo 
je potrebno nalepiti na obod odprtine 
po celotni površini z usteznim lepilom, 
ki bo preprečil razslojevanje ob 
vgradnji odtočne cevi.  Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. 

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €

28 VHOD 4: Dobava materiala in izvedba 
izravnave in tesnenja spodnjega dela 
okenske špalete širine do 20,00 cm, z 
dvokomponentno, elastično, vodotesno 
cementno maso z visoko 
prilagodljivostjo, granulacijo zrn max. 
0,40 mm. Cementno maso je potrebno 
vgraditi na ravno brezprašno, 
razmaščeno in kompaktno podlago. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po m1 m1 9,50 0,00 €
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29 VHOD 4: Gradbena pomoč obrtnikom 

in inštalaterjem, z delovno silo in 
gradbenim materialom, obračunana na 
osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:

 - vzidave elementov, katerih dobava je 
zajeta v postavkah zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del
 - vrtanja prebojev v stenah, za potrebe 
razvodov inštalacij
 - dolbljenja in preboji do fi 20 cm ter 
ponovna zazidava utorov in prebojev
 - transport elementov zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del do mesta 
vgradnje ali montaže
 - zazidava odprtin in utorov od 
razvodov inštalacij
 - ostala drobna dela kot pomoč 
obrtnikom in inštalaterjem
Obračun po dejansko porabljenem 
času in materialu
Delo KV delavca ur 3,00 0,00 €
Delo PKV delavca ur 3,00 0,00 €
 + 25% materiala 0,00 €

30 VHOD 5: Čiščenje, sušenje in 
izravnava obstoječih vkopanih zidov do 
višine cca. 30,00 cm nad terenom, za 
pripravo ustrezne podlage za položitev 
hidroizolacije. Vključno z odstranitvijo 
obstoječe toplotne izolacije nad 
hidroizolacijo, do globine cca. 20,00 
pod zgornjim robom obstoječe 
hidroizolacije in odnosom na 
gradbiščno deponijo. Obstoječa 
hidroizolacija mora biti očiščena in 
pripravljenja na varjenje nove 
hidroizolacije po celotni dolžini. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 
Obračun po m2 m2 56,00 0,00 €
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31 VHOD 5: Dobava in izvedba toplotne 

izolacije ter zaščite vertikalne 
hidroizolacije s  ploščami iz 
ekstrudiranega polistirena (XPS), 
tlačne trdnosti min. 300 kPa, s hrapavo 
površino (napolitanka), lepljene na 
hidroizolacijo točkovno z 
enokomponentno poliuretansko 
montažno peno v skladu z navodili 
proizvajalca, vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. XPS obloga 
poteka od vrha podzidka do obstoječe 
vkopane toplotne izolacije. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.
Obračun po m2.

enojne XPS plošče s preklopom,    
d=3,00 cm (ʎmax=0,036 W/mK),   m2 27,00 0,00 €
dvojne XPS plošče s preklopom, 
d=6,00+8,00 cm ( ʎmax=0,036 W/mK),  

m2 16,00 0,00 €

32 VHOD 5: Zaščita XPS plošč s čepasto 
folijo iz polietilena visoke gostote 
(HDPE, vključno z vsemi pomožnimi 
deli ter vgradnim in zaključnim 
materialom.
Obračun po m2  površine, preklopi 
izolacije niso vključeni v končno 
količino in morajo biti  zajeti v enotni 
ceni m2 24,00 0,00 €

33 VHOD 5: Dobava materiala in izvedba 
izravnave in tesnenja spodnjega dela 
okenske špalete širine do 20,00 cm, z 
dvokomponentno, elastično, vodotesno 
cementno maso z visoko 
prilagodljivostjo, granulacijo zrn max. 
0,40 mm. Cementno maso je potrebno 
vgraditi na ravno brezprašno, 
razmaščeno in kompaktno podlago. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po m1 m1 9,50 0,00 €

34 VHOD 5: Gradbena pomoč obrtnikom 
in inštalaterjem, z delovno silo in 
gradbenim materialom, obračunana na 
osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:
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 - vzidave elementov, katerih dobava je 
zajeta v postavkah zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del
 - vrtanja prebojev v stenah, za potrebe 
razvodov inštalacij
 - dolbljenja in preboji do fi 20 cm ter 
ponovna zazidava utorov in prebojev
 - transport elementov zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del do mesta 
vgradnje ali montaže
 - zazidava odprtin in utorov od 
razvodov inštalacij
 - ostala drobna dela kot pomoč 
obrtnikom in inštalaterjem
Obračun po dejansko porabljenem 
času in materialu
Delo KV delavca ur 5,00 0,00 €
Delo PKV delavca ur 6,00 0,00 €
 + 25% materiala 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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1 VHOD 2: Izvedba zaščite oken in 
fasadnih vrat pred sanacijskimi deli na 
fasadi. V ceni upoštevati postavitev in 
odstranitev zaščite oken. Pred 
začetkom fasaderskih del je potrebno 
izvesti zaščito po celotni površini 
okenskih in vratnih elementov, da se 
prepreči mazanje in poškodbe tako 
okvirjev kot zasteklitve.

Obračun po m2. m2 25,00 0,00 €

2 VHOD 2: Čiščenje obstoječega 
fasadnega ometa, odstranitev 
umazanije ter elementov na fasadi in 
sanacija morebitnih biogenih poškodb, 
osušitev celotnega ovoja in priprava 
ustrezne podlage za nanos toplotne 
izolacije. Odprtine so odštete v celoti 
Vključno z vsemi pomožnimi deli in 
materialom.
Obračun po m2. m2 28,00 0,00 €

3 VHOD 2: Dobava in obloga fasade 
(tankoslojna kontaktna fasada) s 
toplotno izolacijo iz plošč 
ekspandiranega polistirena s 
preklopom (EPS) za fasadne sisteme v 
skladu z ETAG 004, deb. 8,00 cm, 
(ʎmax=0,035, razplastna trdnost 
TR150, razred gorljivosti E) , vključno z 
vsemi pomožnimi deli,  vgradnim in 
zaključnim materialom ter potrebnimi 
fasadnimi certificiranimi zidarskimi odri 
za izvajanje del na višini. Lepljenje z 
ustreznim fasadnim lepilom in sidranje 
v nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca (preko obstoječe izolacije 
s podaljšanimi sidri). Zahtevano je 
vijačno sidranje s poglabljanjem in 
pokritjem z namenskim pokrivnim 
čepom, število sidrnih vijakov  skladno 
z navodili proizvajalca. Tip vijaka določi 
proizvajalec izolacije.

Obračun po m2. m2 28,00 0,00 €
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4 VHOD 2: Dobava in obloga spodnje 

strani balkona/lože (tankoslojna 
kontaktna fasada) s toplotno izolacijo iz 
plošč ekspandiranega polistirena s 
preklopom (EPS) za fasadne sisteme v 
skladu z ETAG 004, deb. 8,00 cm, 
(ʎmax=0,035, razplastna trdnost 
TR150, razred gorljivosti E) , vključno z 
vsemi pomožnimi deli,  vgradnim in 
zaključnim materialom ter potrebnimi 
fasadnimi certificiranimi zidarskimi odri 
za izvajanje del na višini. Lepljenje z 
ustreznim fasadnim lepilom in sidranje 
v nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca (preko obstoječe izolacije 
s podaljšanimi sidri). Zahtevano je 
vijačno sidranje s poglabljanjem in 
pokritjem z namenskim pokrivnim 
čepom, število sidrnih vijakov  skladno 
z navodili proizvajalca. Tip vijaka določi 
proizvajalec izolacije.

Obračun po m2. m2 9,00 0,00 €

5 VHOD 2: Izvedba sistemskega 
kontaktnega strukturiranega 
silikonskega fasadnega (barvo 
zaključnega sloja določi projektant na 
osnovi barvne karte proizvajalca, ki jo 
dostavi izvajalec) zaključnega sloja nad 
toplotno izolacijo fasade, izdelanega na 
osnovi silikonske smole in organskih 
veziv, zelo vodoodbojen, vpojnost W3, 
difuzijska upornost prehodu vodne 
pare 60-80 µ, ʎ = 0,70 W/mK, 
granulacije 1,50 mm. Vgradnja po 
navodilih in detajlih proizvajalca nad 
EPS toplotno izolacijo fasade.                
Pri izvedbi fasade upoštevati, da 
morajo biti vsi vogali objekta obdelani s 
PVC vogalniki in odkapnim profilom na 
spodnjem horizontalnem robu, kot tudi 
izvedeno diagonalno armiranje s kosi 
armaturne mrežice dimenzij min. 
30x50cm, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin. V ponudbi zajeti tudi 
vsa pomožna dela ter detajlno izvedbo 
zaključkov in stikovanja reliefnih delov 
fasade ter ves vgradni in zaključni 
material                                                   
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Zaključni sloj se vgrajuje na ustrezno 
pripravljen in nanešen organsko vezani 
predpremaz brez topil, z organskimi 
vezivi, silikonskimi dodatki in 
mineralnimi polnili
Za armiranje fasadnega sistema je 
potrebno uporabiti ustrezno armirno 
maso z lahkimi dodatki, visoko izdatno 
in paroprepustno, z dobrim oprijemom 
na podlago, ki mora biti preizkušena po 
ETAG 004. Armiranje osnovnega sloja 
je potrebno izvesti z armirno mrežico iz 
steklenih vlaken prevlečenih z umetno 
maso (stirol-butadien guma)

Obračun po m2. m2 40,00 0,00 €

6 VHOD 2: Izvedba zunanjih špalet 
stavbnega pohištva po sistemu 
kontaktne fasade s silikonskim 
fasadnim (barve določi projektant na 
osnovi barvne karte proizvajalca, ki jo 
dostavi izvajalec) zaključnim slojem, 
granulacije max 1,50 mm nad toplotno 
izolacijo iz plošč ekstrudiranega 
polistirena tlačne trdnosti 300 kPa, s 
hrapavo površino (napolitanka), in 
ravnimi robovi za kontaktno fasado 
deb. 2,00 cm,(ʎmax=0,033) ali 
ekvivalentno. Izolacijo lepiti na 
ustrezno pripravljeno podlago z 
ustreznim fasadnim lepilom. Pri izvedbi 
fasade upoštevati, da se vse okenske 
in vratne odprtine obdelajo s PVC 
vogalniki z mrežico (vertikalni zunanji 
rob).  Vse kontaktne površine med 
špaletami in okvirji stavbnega pohištva 
(okna, vrata) se obdelajo z zaključno 
letvijo. Na zunanjih robovih zgornjih-
horizontalnih  špalet nad okni in vrati se 
vgradi PVC odkapni profil z mrežico.  
Vsi vogali objekta morajo biti obdelani 
s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno 
diagonalno armiranje s kosi armaturne 
mrežice, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin.                     
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Skupna dolžina okenskih špalet je cca. 
50 m1, širina špalet je do 20,00 cm. 
Ustrezna obdelava stika fasade in 
okenske police mora biti upoštevana 
pri postavki vgradnje zunanje okenske 
police.
Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €

7 VHOD 2: Dobava in vgradnja fasadne 
obloge podzidka objekta z tankoslojnim 
zaključnim ometom na osnovi 
organskih veziv. Omet mora biti 
vodoodbojen, posebno vremensko 
odporen, zadostno paroprepusten, 
pralen ter dobro mehansko odporen. 
Pred nanosom zaključnega sloja je 
potrebno ustrezno pripraviti podlago. 
Vgradnja  po navodilih in detajlih 
proizvajalca. Barvni odtenek 
zaključnega sloja določi projektant na 
osnovi barvne karte izbranega 
proizvajalca, ki jo predloži izvajalec.  
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po m2 m2 20,00 0,00 €
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8 VHOD 2: Dobava in izvedba obloge 

zida proti hodniku in neogrevanim 
kletnim prostorom s toplotno izolacijo 
debeline 10,00 cm, mineralni material, 
tlačna trdnost min 300 kPa, razplastna 
trdnost min 80 kPa, ʎmax = 0,043 
W/mK, požarni razred A1, vključno z 
vsemi pomožnimi deli in materiali, 
lepljenje, sidranje v nosilno podlago in 
armiranje po detajlih proizvajalca. Pri 
izvedbi fasade upoštevati, da se vse 
okenske in vratne odprtine obdelajo s 
PVC vogalniki z mrežico (vertikalni 
zunanji rob).  Vse kontaktne površine 
med špaletami in okvirji stavbnega 
pohištva (okna, vrata) se obdelajo z 
zaključno letvijo.  Vsi vogali objekta 
morajo biti obdelani s PVC vogalniki, 
kot tudi izvedeno diagonalno armiranje 
s kosi armaturne mrežice dimenzij min. 
30x50cm, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin.   Toplotnoizolativna 
obloga se zaključi zmikroarmiranim 
tankoslojnim ometom, tipa Ytong ali 
ekvivalentno, debeline do 6,00 mm, 
vključno. Izvedba po navodilih in 
detajlih prozivajalca.        

Obračun po m2. m2 50,00 0,00 €

9 VHOD 3: Izvedba zaščite oken in 
fasadnih vrat pred sanacijskimi deli na 
fasadi. V ceni upoštevati postavitev in 
odstranitev zaščite oken. Pred 
začetkom fasaderskih del je potrebno 
izvesti zaščito po celotni površini 
okenskih in vratnih elementov, da se 
prepreči mazanje in poškodbe tako 
okvirjev kot zasteklitve.

Obračun po m2. m2 23,00 0,00 €

10 VHOD 3: Čiščenje obstoječega 
fasadnega ometa, odstranitev 
umazanije ter elementov na fasadi in 
sanacija morebitnih biogenih poškodb, 
osušitev celotnega ovoja in priprava 
ustrezne podlage za nanos toplotne 
izolacije. Odprtine so odštete v celoti 
Vključno z vsemi pomožnimi deli in 
materialom.
Obračun po m2. m2 22,50 0,00 €
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11 VHOD 3: Dobava in obloga fasade 
(tankoslojna kontaktna fasada) s 
toplotno izolacijo iz plošč 
ekspandiranega polistirena s 
preklopom (EPS) za fasadne sisteme v 
skladu z ETAG 004, deb. 8,00 cm, 
(ʎmax=0,035, razplastna trdnost 
TR150, razred gorljivosti E) , vključno z 
vsemi pomožnimi deli,  vgradnim in 
zaključnim materialom ter potrebnimi 
fasadnimi certificiranimi zidarskimi odri 
za izvajanje del na višini. Lepljenje z 
ustreznim fasadnim lepilom in sidranje 
v nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca (preko obstoječe izolacije 
s podaljšanimi sidri). Zahtevano je 
vijačno sidranje s poglabljanjem in 
pokritjem z namenskim pokrivnim 
čepom, število sidrnih vijakov  skladno 
z navodili proizvajalca. Tip vijaka določi 
proizvajalec izolacije.

Obračun po m2. m2 23,00 0,00 €

12 VHOD 3: Dobava in obloga spodnje 
strani balkona/lože (tankoslojna 
kontaktna fasada) s toplotno izolacijo iz 
plošč ekspandiranega polistirena s 
preklopom (EPS) za fasadne sisteme v 
skladu z ETAG 004, deb. 8,00 cm, 
(ʎmax=0,035, razplastna trdnost 
TR150, razred gorljivosti E) , vključno z 
vsemi pomožnimi deli,  vgradnim in 
zaključnim materialom ter potrebnimi 
fasadnimi certificiranimi zidarskimi odri 
za izvajanje del na višini. Lepljenje z 
ustreznim fasadnim lepilom in sidranje 
v nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca (preko obstoječe izolacije 
s podaljšanimi sidri). Zahtevano je 
vijačno sidranje s poglabljanjem in 
pokritjem z namenskim pokrivnim 
čepom, število sidrnih vijakov  skladno 
z navodili proizvajalca. Tip vijaka določi 
proizvajalec izolacije.

Obračun po m2. m2 9,00 0,00 €
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13 VHOD 3: Izvedba sistemskega 

kontaktnega strukturiranega 
silikonskega fasadnega (barvo 
zaključnega sloja določi projektant na 
osnovi barvne karte proizvajalca, ki jo 
dostavi izvajalec) zaključnega sloja nad 
toplotno izolacijo fasade, izdelanega na 
osnovi silikonske smole in organskih 
veziv, zelo vodoodbojen, vpojnost W3, 
difuzijska upornost prehodu vodne 
pare 60-80 µ, ʎ = 0,70 W/mK, 
granulacije 1,50 mm. Vgradnja po 
navodilih in detajlih proizvajalca nad 
EPS toplotno izolacijo fasade.                
Pri izvedbi fasade upoštevati, da 
morajo biti vsi vogali objekta obdelani s 
PVC vogalniki in odkapnim profilom na 
spodnjem horizontalnem robu, kot tudi 
izvedeno diagonalno armiranje s kosi 
armaturne mrežice dimenzij min. 
30x50cm, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin. V ponudbi zajeti tudi 
vsa pomožna dela ter detajlno izvedbo 
zaključkov in stikovanja reliefnih delov 
fasade ter ves vgradni in zaključni 
material                                                   

Zaključni sloj se vgrajuje na ustrezno 
pripravljen in nanešen organsko vezani 
predpremaz brez topil, z organskimi 
vezivi, silikonskimi dodatki in 
mineralnimi polnili
Za armiranje fasadnega sistema je 
potrebno uporabiti ustrezno armirno 
maso z lahkimi dodatki, visoko izdatno 
in paroprepustno, z dobrim oprijemom 
na podlago, ki mora biti preizkušena po 
ETAG 004. Armiranje osnovnega sloja 
je potrebno izvesti z armirno mrežico iz 
steklenih vlaken prevlečenih z umetno 
maso (stirol-butadien guma)

Obračun po m2. m2 38,00 0,00 €
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14 VHOD 3: Izvedba zunanjih špalet 

stavbnega pohištva po sistemu 
kontaktne fasade s silikonskim 
fasadnim (barve določi projektant na 
osnovi barvne karte proizvajalca, ki jo 
dostavi izvajalec) zaključnim slojem, 
granulacije max 1,50 mm nad toplotno 
izolacijo iz plošč ekstrudiranega 
polistirena tlačne trdnosti 300 kPa, s 
hrapavo površino (napolitanka), in 
ravnimi robovi za kontaktno fasado 
deb. 2,00 cm. Izolacijo lepiti na 
ustrezno pripravljeno podlago z 
ustreznim fasadnim lepilom. Pri izvedbi 
fasade upoštevati, da se vse okenske 
in vratne odprtine obdelajo s PVC 
vogalniki z mrežico (vertikalni zunanji 
rob).  Vse kontaktne površine med 
špaletami in okvirji stavbnega pohištva 
(okna, vrata) se obdelajo z zaključno 
letvijo. Na zunanjih robovih zgornjih-
horizontalnih  špalet nad okni in vrati se 
vgradi PVC odkapni profil z mrežico.  
Vsi vogali objekta morajo biti obdelani 
s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno 
diagonalno armiranje s kosi armaturne 
mrežice, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin.                    

Pred izvedbo špalet je potrebno vse 
stike stavbnega pohištva in obodnih 
zidov zatesniti z vodotesno in 
paroprepustno folijo primerno za RAL 
vgradnjo stavnega pohištva. Folijo je 
potrebno vgraditi na ustrezno očiščen, 
razmaščen in osušen okenski profil, da 
se prepreči odstopanje. Preko folije se 
vgradi toplotna izolacija špalete in 
zaključni fasadni sloj.       

Skupna dolžina okenskih špalet je cca. 
46 m1, širina špalet je do 20,00 cm. 
Ustrezna obdelava stika fasade in 
okenske police mora biti upoštevana 
pri postavki vgradnje zunanje okenske 
police.
Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €
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15 VHOD 3: Dobava in vgradnja fasadne 

obloge podzidka objekta z tankoslojnim 
zaključnim ometom na osnovi 
organskih veziv. Omet mora biti 
vodoodbojen, posebno vremensko 
odporen, zadostno paroprepusten, 
pralen ter dobro mehansko odporen. 
Pred nanosom zaključnega sloja je 
potrebno ustrezno pripraviti podlago. 
Vgradnja  po navodilih in detajlih 
proizvajalca. Barvni odtenek 
zaključnega sloja določi projektant na 
osnovi barvne karte izbranega 
proizvajalca, ki jo predloži izvajalec.  
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po m2 m2 12,00 0,00 €

16 VHOD 3: Dobava in izvedba obloge 
zida proti hodniku in neogrevanim 
kletnim prostorom s toplotno izolacijo 
debeline 10,00 cm, mineralni material, 
tlačna trdnost min 300 kPa, razplastna 
trdnost min 80 kPa, ʎmax = 0,043 
W/mK, požarni razred A1, vključno z 
vsemi pomožnimi deli in materiali, 
lepljenje, sidranje v nosilno podlago in 
armiranje po detajlih proizvajalca. Pri 
izvedbi fasade upoštevati, da se vse 
okenske in vratne odprtine obdelajo s 
PVC vogalniki z mrežico (vertikalni 
zunanji rob).  Vse kontaktne površine 
med špaletami in okvirji stavbnega 
pohištva (okna, vrata) se obdelajo z 
zaključno letvijo.  Vsi vogali objekta 
morajo biti obdelani s PVC vogalniki, 
kot tudi izvedeno diagonalno armiranje 
s kosi armaturne mrežice dimenzij min. 
30x50cm, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin.   Toplotnoizolativna 
obloga se zaključi zmikroarmiranim 
tankoslojnim ometom, debeline do 6,00 
mm, vključno s predpremazom. 
Izvedba po navodilih in detajlih 
prozivajalca.        

Obračun po m2. m2 45,00 0,00 €

skupni deli stavbe 61 / 113



A-05 - FASADERSKA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
17 VHOD 3: Demontaža celotne 

pločevinaste obloge nosilnih stebrov 
pasaže, vključno z vso podkonstrukcijo 
in toplotno izolacijo, z odnosom na 
gradbiščno deponijo. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
pomožnim materialom.
Obračun po m2. m2 12,50 0,00 €

18 VHOD 3: Čiščenje obstoječih stebrov, 
odstranitev umazanije ter elementov na 
obodu in sanacija morebitnih biogenih 
poškodb, osušitev celotne površine in 
priprava ustrezne podlage za nanos 
toplotne izolacije. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materialom.

Obračun po m2. m2 15,00 0,00 €

19 VHOD 3: Izdelava ustrezne zareze v 
obstoječo stropno toplotno izolacijo,  za 
vgradnjo novega dilatacijskega traka. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli in 
materialom.
Obračun po m1. m1 8,00 0,00 €

20 VHOD 3 :Dobava in vgradnja 
stropnega horizontalnega fleksibilnega 
dilatacijskega profila s sidrnima 
krakoma iz armirne steklene mrežice. 
Pred vgradnjo profila je potrebno vrzel 
v dilataciji zapolniti s toplotno izolacijo 
tipa steklena volna. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materialom.

Obračun po m1. m1 8,00 0,00 €

21 VHOD 3: Čiščenje obstoječega 
fasadnega ometa stropa pasaže, 
odstranitev umazanije ter elementov na 
stropu in sanacija morebitnih biogenih 
poškodb, osušitev celotnega ovoja in 
priprava ustrezne podlage za nanos 
toplotne izolacije. Pred vgradnjo 
dodatne toplotne izolacije je potrebno 
odstraniti elemente razsvetljave na 
stropu in jih po končanih delih ponovno 
namestiti in priključiti na omrežje. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli in 
materialom.

Obračun po m2. m2 25,00 0,00 €
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22 VHOD 3: Dobava in obloga spodnje 

strani pasaže (tankoslojna kontaktna 
fasada) s toplotno izolacijo iz plošč 
ekspandiranega polistirena s 
preklopom (EPS) za fasadne sisteme v 
skladu z ETAG 004, deb. 6,00 cm, 
(ʎmax=0,035, razplastna trdnost 
TR150, razred gorljivosti E) , vključno z 
vsemi pomožnimi deli,  vgradnim in 
zaključnim materialom ter potrebnimi 
fasadnimi certificiranimi zidarskimi odri 
za izvajanje del na višini. Lepljenje z 
ustreznim fasadnim lepilom in sidranje 
v nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca (preko obstoječe izolacije 
s podaljšanimi sidri). Zahtevano je 
vijačno sidranje s poglabljanjem in 
pokritjem z namenskim pokrivnim 
čepom, število sidrnih vijakov  skladno 
z navodili proizvajalca. Tip vijaka določi 
proizvajalec izolacije.

Obračun po m2. m2 3,50 0,00 €

23 VHOD 3: Dobava in obloga stebrov 
pasaže na nivoju podzidka (tankoslojna 
kontaktna fasada) s toplotno izolacijo iz 
plošč ekstrudiranega polistirena tlačne 
trdnosti 300 kPa, s hrapavo površino 
(napolitanka), in ravnimi robovi za 
kontaktno fasado deb. 10,00 cm. 
Izolacijo lepiti na ustrezno pripravljeno 
podlago z ustreznim fasadnim lepilom., 
vključno z vsemi pomožnimi deli, 
vgradnim in zaključnim materialom. 
Lepljenje na nosilno podlago v skladu z 
navodili proizvajalca. 

Obračun po m2. m2 2,50 0,00 €
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24 VHOD 3: Dobava in obloga stebrov 

pasaže (tankoslojna kontaktna fasada) 
s toplotno izolacijo iz plošč 
ekspandiranega polistirena s 
preklopom (EPS) za fasadne sisteme v 
skladu z ETAG 004, deb. 10,00 cm, 
(ʎmax=0,035, razplastna trdnost 
TR150, razred gorljivosti E) , vključno z 
vsemi pomožnimi deli,  vgradnim in 
zaključnim materialom ter potrebnimi 
fasadnimi certificiranimi zidarskimi odri 
za izvajanje del na višini. Lepljenje z 
ustreznim fasadnim lepilom in sidranje 
v nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca (preko obstoječe izolacije 
s podaljšanimi sidri). Zahtevano je 
vijačno sidranje s poglabljanjem in 
pokritjem z namenskim pokrivnim 
čepom, število sidrnih vijakov  skladno 
z navodili proizvajalca. Tip vijaka določi 
proizvajalec izolacije. Vključno z 
toplotno izolacijo je potrebno dobaviti in 
vgraditi tudi vertikalni dilatacijski profil 
skupne dolžine 2,85 m (4 kom)

Obračun po m2. m2 15,00 0,00 €

25 VHOD 3: Dobava in obloga stranskih 
zidov pasaže na nivoju podzidka 
(tankoslojna kontaktna fasada) s 
toplotno izolacijo iz plošč 
ekstrudiranega polistirena tlačne 
trdnosti 300 kPa, s hrapavo površino 
(napolitanka), in ravnimi robovi za 
kontaktno fasado deb. 3,00 cm, tipa 
Fragmat 300 NI (ʎmax=0,035) ali 
ekvivalentno, vključno z vsemi 
pomožnimi deli, vgradnim in zaključnim 
materialom. Lepljenje na nosilno 
nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca. 

Obračun po m2. m2 12,50 0,00 €
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26 VHOD 3: Izvedba sistemskega 

kontaktnega strukturiranega 
silikonskega fasadnega (barvo 
zaključnega sloja določi projektant na 
osnovi barvne karte proizvajalca, ki jo 
dostavi izvajalec) zaključnega sloja 
stropa in stebrov pasaže, izdelanega 
na osnovi silikonske smole in 
organskih veziv, zelo vodoodbojen, 
vpojnost W3, difuzijska upornost 
prehodu vodne pare 60-80 µ, ʎ = 0,70 
W/mK, granulacije 1,50 mm. Vgradnja 
po navodilih in detajlih proizvajalca nad 
EPS toplotno izolacijo fasade.                
Pri izvedbi fasade upoštevati, da 
morajo biti vsi vogali objekta obdelani s 
PVC vogalniki in odkapnim profilom na 
spodnjem horizontalnem robu, kot tudi 
izvedeno diagonalno armiranje s kosi 
armaturne mrežice dimenzij min. 
30x50cm, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin. V ponudbi zajeti tudi 
vsa pomožna dela ter detajlno izvedbo 
Obračun po m2. m2 40,00 0,00 €

27 VHOD 3: Dobava in vgradnja fasadne 
obloge podzidka stranskih zidov in 
stebrov pasaže z tankoslojnim 
zaključnim ometom na osnovi 
organskih veziv. Omet mora biti 
vodoodbojen, posebno vremensko 
odporen, zadostno paroprepusten, 
pralen ter dobro mehansko odporen. 
Pred nanosom zaključnega sloja je 
potrebno ustrezno pripraviti podlago. 
Vgradnja  po navodilih in detajlih 
proizvajalca. Barvni odtenek 
zaključnega sloja določi projektant na 
osnovi barvne karte izbranega 
proizvajalca, ki jo predloži izvajalec.  
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 
Obračun po m2 m2 12,00 0,00 €
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28 VHOD 4: Izvedba zaščite oken in 

fasadnih vrat pred sanacijskimi deli na 
fasadi. V ceni upoštevati postavitev in 
odstranitev zaščite oken. Pred 
začetkom fasaderskih del je potrebno 
izvesti zaščito po celotni površini 
okenskih in vratnih elementov, da se 
prepreči mazanje in poškodbe tako 
okvirjev kot zasteklitve.

Obračun po m2. m2 23,00 0,00 €

29 VHOD 4: Čiščenje obstoječega 
fasadnega ometa, odstranitev 
umazanije ter elementov na fasadi in 
sanacija morebitnih biogenih poškodb, 
osušitev celotnega ovoja in priprava 
ustrezne podlage za nanos toplotne 
izolacije. Odprtine so odštete v celoti 
Vključno z vsemi pomožnimi deli in 
materialom.
Obračun po m2. m2 22,50 0,00 €

30 VHOD 4: Dobava in obloga fasade 
(tankoslojna kontaktna fasada) s 
toplotno izolacijo iz plošč 
ekspandiranega polistirena s 
preklopom (EPS) za fasadne sisteme v 
skladu z ETAG 004, deb. 8,00 cm, 
(ʎmax=0,035, razplastna trdnost 
TR150, razred gorljivosti E) , vključno z 
vsemi pomožnimi deli,  vgradnim in 
zaključnim materialom ter potrebnimi 
fasadnimi certificiranimi zidarskimi odri 
za izvajanje del na višini. Lepljenje z 
ustreznim fasadnim lepilom in sidranje 
v nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca (preko obstoječe izolacije 
s podaljšanimi sidri). Zahtevano je 
vijačno sidranje s poglabljanjem in 
pokritjem z namenskim pokrivnim 
čepom, število sidrnih vijakov  skladno 
z navodili proizvajalca. Tip vijaka določi 
proizvajalec izolacije..

Obračun po m2. m2 23,00 0,00 €
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31 VHOD 4: Dobava in obloga spodnje 

strani balkona/lože (tankoslojna 
kontaktna fasada) s toplotno izolacijo iz 
plošč ekspandiranega polistirena s 
preklopom (EPS) za fasadne sisteme v 
skladu z ETAG 004, deb. 8,00 cm, 
(ʎmax=0,035, razplastna trdnost 
TR150, razred gorljivosti E) , vključno z 
vsemi pomožnimi deli,  vgradnim in 
zaključnim materialom ter potrebnimi 
fasadnimi certificiranimi zidarskimi odri 
za izvajanje del na višini. Lepljenje z 
ustreznim fasadnim lepilom in sidranje 
v nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca (preko obstoječe izolacije 
s podaljšanimi sidri). Zahtevano je 
vijačno sidranje s poglabljanjem in 
pokritjem z namenskim pokrivnim 
čepom, število sidrnih vijakov  skladno 
z navodili proizvajalca. Tip vijaka določi 
proizvajalec izolacije.

Obračun po m2. m2 9,00 0,00 €

32 VHOD 4: Izvedba sistemskega 
kontaktnega strukturiranega 
silikonskega fasadnega (barvo 
zaključnega sloja določi projektant na 
osnovi barvne karte proizvajalca, ki jo 
dostavi izvajalec) zaključnega sloja nad 
toplotno izolacijo fasade, izdelanega na 
osnovi silikonske smole in organskih 
veziv, zelo vodoodbojen, vpojnost W3, 
difuzijska upornost prehodu vodne 
pare 60-80 µ, ʎ = 0,70 W/mK, 
granulacije 1,50 mm,. Vgradnja po 
navodilih in detajlih proizvajalca nad 
EPS toplotno izolacijo fasade.                
Pri izvedbi fasade upoštevati, da 
morajo biti vsi vogali objekta obdelani s 
PVC vogalniki in odkapnim profilom na 
spodnjem horizontalnem robu, kot tudi 
izvedeno diagonalno armiranje s kosi 
armaturne mrežice dimenzij min. 
30x50cm, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin. V ponudbi zajeti tudi 
vsa pomožna dela ter detajlno izvedbo 
zaključkov in stikovanja reliefnih delov 
fasade ter ves vgradni in zaključni 
material                                                   
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Zaključni sloj se vgrajuje na ustrezno 
pripravljen in nanešen organsko vezani 
predpremaz brez topil, z organskimi 
vezivi, silikonskimi dodatki in 
mineralnimi polnili
Za armiranje fasadnega sistema je 
potrebno uporabiti ustrezno armirno 
maso z lahkimi dodatki, visoko izdatno 
in paroprepustno, z dobrim oprijemom 
na podlago, ki mora biti preizkušena po 
ETAG 004. Armiranje osnovnega sloja 
je potrebno izvesti z armirno mrežico iz 
steklenih vlaken prevlečenih z umetno 
maso (stirol-butadien guma)

Obračun po m2. m2 38,00 0,00 €

33 VHOD 4: Izvedba zunanjih špalet 
stavbnega pohištva po sistemu 
kontaktne fasade s silikonskim 
fasadnim (barve določi projektant na 
osnovi barvne karte proizvajalca, ki jo 
dostavi izvajalec) zaključnim slojem, 
granulacije max 1,50 mm nad toplotno 
izolacijo iz plošč ekstrudiranega 
polistirena tlačne trdnosti 300 kPa, s 
hrapavo površino (napolitanka), in 
ravnimi robovi za kontaktno fasado 
deb. 2,00 cm. Izolacijo lepiti na 
ustrezno pripravljeno podlago z 
ustreznim fasadnim lepilom. Pri izvedbi 
fasade upoštevati, da se vse okenske 
in vratne odprtine obdelajo s PVC 
vogalniki z mrežico (vertikalni zunanji 
rob).  Vse kontaktne površine med 
špaletami in okvirji stavbnega pohištva 
(okna, vrata) se obdelajo z zaključno 
letvijo. Na zunanjih robovih zgornjih-
horizontalnih  špalet nad okni in vrati se 
vgradi PVC odkapni profil z mrežico.  
Vsi vogali objekta morajo biti obdelani 
s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno 
diagonalno armiranje s kosi armaturne 
mrežice, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin.
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Pred izvedbo špalet je potrebno vse 
stike stavbnega pohištva in obodnih 
zidov zatesniti z vodotesno in 
paroprepustno folijo primerno za RAL 
vgradnjo stavnega pohištva.. Folijo je 
potrebno vgraditi na ustrezno očiščen, 
razmaščen in osušen okenski profil, da 
se prepreči odstopanje. Preko folije se 
vgradi toplotna izolacija špalete in 
zaključni fasadni sloj.  

Skupna dolžina okenskih špalet je cca. 
46 m1, širina špalet je do 20,00 cm. 
Ustrezna obdelava stika fasade in 
okenske police mora biti upoštevana 
pri postavki vgradnje zunanje okenske 
police.
Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €

34 VHOD 4: Dobava in vgradnja fasadne 
obloge podzidka objekta z tankoslojnim 
zaključnim ometom na osnovi 
organskih veziv. Omet mora biti 
vodoodbojen, posebno vremensko 
odporen, zadostno paroprepusten, 
pralen ter dobro mehansko odporen. 
Pred nanosom zaključnega sloja je 
potrebno ustrezno pripraviti podlago. 
Vgradnja  po navodilih in detajlih 
proizvajalca. Barvni odtenek 
zaključnega sloja določi projektant na 
osnovi barvne karte izbranega 
proizvajalca, ki jo predloži izvajalec.  
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po m2 m2 12,00 0,00 €
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35 VHOD 4: Dobava in izvedba obloge 

zida proti hodniku in neogrevanim 
kletnim prostorom s toplotno izolacijo 
debeline 10,00 cm, mineralni material, 
tlačna trdnost min 300 kPa, razplastna 
trdnost min 80 kPa, ʎmax = 0,043 
W/mK, požarni razred A1, vključno z 
vsemi pomožnimi deli in materiali, 
lepljenje, sidranje v nosilno podlago in 
armiranje po detajlih proizvajalca. Pri 
izvedbi fasade upoštevati, da se vse 
okenske in vratne odprtine obdelajo s 
PVC vogalniki z mrežico (vertikalni 
zunanji rob).  Vse kontaktne površine 
med špaletami in okvirji stavbnega 
pohištva (okna, vrata) se obdelajo z 
zaključno letvijo.  Vsi vogali objekta 
morajo biti obdelani s PVC vogalniki, 
kot tudi izvedeno diagonalno armiranje 
s kosi armaturne mrežice dimenzij min. 
30x50cm, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin.   Toplotnoizolativna 
obloga se zaključi zmikroarmiranim 
tankoslojnim ometom debeline do 6,00 
mm, vključno s predpremazom. 
Izvedba po navodilih in detajlih 
prozivajalca.        

Obračun po m2. m2 50,00 0,00 €

36 VHOD 4: Čiščenje obstoječih stebrov, 
odstranitev umazanije ter elementov na 
obodu in sanacija morebitnih biogenih 
poškodb, osušitev celotne površine in 
priprava ustrezne podlage za nanos 
toplotne izolacije. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materialom.

Obračun po m2. m2 15,00 0,00 €

37 VHOD 4: Izdelava ustrezne zareze v 
obstoječo stropno toplotno izolacijo,  za 
vgradnjo novega dilatacijskega traka. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli in 
materialom.
Obračun po m1. m1 8,00 0,00 €
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38 VHOD 4 :Dobava in vgradnja 

stropnega horizontalnega fleksibilnega 
dilatacijskega profila s sidrnima 
krakoma iz armirne steklene mrežice. 
Pred vgradnjo profila je potrebno vrzel 
v dilataciji zapolniti s toplotno izolacijo 
tipa steklena volna. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materialom.

Obračun po m1. m1 8,00 0,00 €

39 VHOD 4: Čiščenje obstoječega 
fasadnega ometa stropa pasaže, 
odstranitev umazanije ter elementov na 
stropu in sanacija morebitnih biogenih 
poškodb, osušitev celotnega ovoja in 
priprava ustrezne podlage za nanos 
toplotne izolacije. Pred vgradnjo 
dodatne toplotne izolacije je potrebno 
odstraniti elemente razsvetljave na 
stropu in jih po končanih delih ponovno 
namestiti in priključiti na omrežje. 
Vključno z vsemi pomožnimi deli in 
materialom.

Obračun po m2. m2 25,00 0,00 €

40 VHOD 4: Dobava in obloga spodnje 
strani pasaže (tankoslojna kontaktna 
fasada) s toplotno izolacijo iz plošč 
ekspandiranega polistirena s 
preklopom (EPS) za fasadne sisteme v 
skladu z ETAG 004, deb. 6,00 cm, 
(ʎmax=0,035, razplastna trdnost 
TR150, razred gorljivosti E) , vključno z 
vsemi pomožnimi deli,  vgradnim in 
zaključnim materialom ter potrebnimi 
fasadnimi certificiranimi zidarskimi odri 
za izvajanje del na višini. Lepljenje z 
ustreznim fasadnim lepilom in sidranje 
v nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca (preko obstoječe izolacije 
s podaljšanimi sidri). Zahtevano je 
vijačno sidranje s poglabljanjem in 
pokritjem z namenskim pokrivnim 
čepom, število sidrnih vijakov  skladno 
z navodili proizvajalca. Tip vijaka določi 
proizvajalec izolacije.

Obračun po m2. m2 3,50 0,00 €
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41 VHOD 4: Dobava in obloga stebrov 

pasaže na nivoju podzidka (tankoslojna 
kontaktna fasada) s toplotno izolacijo iz 
plošč ekstrudiranega polistirena tlačne 
trdnosti 300 kPa, s hrapavo površino 
(napolitanka), in ravnimi robovi za 
kontaktno fasado deb. 10,00 cm. 
Izolacijo lepiti na ustrezno pripravljeno 
podlago z ustreznim fasadnim lepilom., 
vključno z vsemi pomožnimi deli, 
vgradnim in zaključnim materialom. 
Lepljenje na nosilno podlago v skladu z 
navodili proizvajalca. 

Obračun po m2. m2 2,50 0,00 €

42 VHOD 4: Dobava in obloga stebrov 
pasaže (tankoslojna kontaktna fasada) 
s toplotno izolacijo iz plošč 
ekspandiranega polistirena s 
preklopom (EPS) za fasadne sisteme v 
skladu z ETAG 004, deb. 10,00 cm, 
(ʎmax=0,035, razplastna trdnost 
TR150, razred gorljivosti E) , vključno z 
vsemi pomožnimi deli,  vgradnim in 
zaključnim materialom ter potrebnimi 
fasadnimi certificiranimi zidarskimi odri 
za izvajanje del na višini. Lepljenje z 
ustreznim fasadnim lepilom in sidranje 
v nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca (preko obstoječe izolacije 
s podaljšanimi sidri). Zahtevano je 
vijačno sidranje s poglabljanjem in 
pokritjem z namenskim pokrivnim 
čepom, število sidrnih vijakov  skladno 
z navodili proizvajalca. Tip vijaka določi 
proizvajalec izolacije. Vključno z 
toplotno izolacijo je potrebno dobaviti in 
vgraditi tudi vertikalni dilatacijski profil 
skupne dolžine 2,85 m (4 kom)

Obračun po m2. m2 15,00 0,00 €
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43 VHOD 4: Dobava in obloga stranskih 

zidov pasaže na nivoju podzidka 
(tankoslojna kontaktna fasada) s 
toplotno izolacijo iz plošč 
ekstrudiranega polistirena tlačne 
trdnosti 300 kPa, s hrapavo površino 
(napolitanka), in ravnimi robovi za 
kontaktno fasado deb. 3,00 cm, 
vključno z vsemi pomožnimi deli, 
vgradnim in zaključnim materialom. 
Lepljenje na nosilno nosilno podlago v 
skladu z navodili proizvajalca. 
Obračun po m2. m2 12,50 0,00 €

44 VHOD 4: Izvedba sistemskega 
kontaktnega strukturiranega 
silikonskega fasadnega (barvo 
zaključnega sloja določi projektant na 
osnovi barvne karte proizvajalca, ki jo 
dostavi izvajalec) zaključnega sloja 
stropa in stebrov pasaže, izdelanega 
na osnovi silikonske smole in 
organskih veziv, zelo vodoodbojen, 
vpojnost W3, difuzijska upornost 
prehodu vodne pare 60-80 µ, ʎ = 0,70 
W/mK, granulacije 1,50 mm. Vgradnja 
po navodilih in detajlih proizvajalca nad 
EPS toplotno izolacijo fasade.                
Pri izvedbi fasade upoštevati, da 
morajo biti vsi vogali objekta obdelani s 
PVC vogalniki in odkapnim profilom na 
spodnjem horizontalnem robu, kot tudi 
izvedeno diagonalno armiranje s kosi 
armaturne mrežice dimenzij min. 
30x50cm, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin. V ponudbi zajeti tudi 
vsa pomožna dela ter detajlno izvedbo 
zaključkov in stikovanja reliefnih delov 
fasade ter ves vgradni in zaključni 
material                                                   

Obračun po m2. m2 40,00 0,00 €
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45 VHOD 4: Dobava in vgradnja fasadne 

obloge podzidka stranskih zidov in 
stebrov pasaže z tankoslojnim 
zaključnim ometom na osnovi 
organskih veziv. Omet mora biti 
vodoodbojen, posebno vremensko 
odporen, zadostno paroprepusten, 
pralen ter dobro mehansko odporen. 
Pred nanosom zaključnega sloja je 
potrebno ustrezno pripraviti podlago. 
Vgradnja  po navodilih in detajlih 
proizvajalca. Barvni odtenek 
zaključnega sloja določi projektant na 
osnovi barvne karte izbranega 
proizvajalca, ki jo predloži izvajalec.  
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 
Obračun po m2 m2 12,00 0,00 €

46 VHOD 5: Izvedba zaščite oken in 
fasadnih vrat pred sanacijskimi deli na 
fasadi. V ceni upoštevati postavitev in 
odstranitev zaščite oken. Pred 
začetkom fasaderskih del je potrebno 
izvesti zaščito po celotni površini 
okenskih in vratnih elementov, da se 
prepreči mazanje in poškodbe tako 
okvirjev kot zasteklitve.

Obračun po m2. m2 20,00 0,00 €

47 VHOD 5: Čiščenje obstoječega 
fasadnega ometa, odstranitev 
umazanije ter elementov na fasadi in 
sanacija morebitnih biogenih poškodb, 
osušitev celotnega ovoja in priprava 
ustrezne podlage za nanos toplotne 
izolacije. Odprtine so odštete v celoti 
Vključno z vsemi pomožnimi deli in 
materialom.
Obračun po m2. m2 23,00 0,00 €
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48 VHOD 5: Dobava in obloga fasade 

(tankoslojna kontaktna fasada) s 
toplotno izolacijo iz plošč 
ekspandiranega polistirena s 
preklopom (EPS) za fasadne sisteme v 
skladu z ETAG 004, deb. 8,00 cm, 
(ʎmax=0,035, razplastna trdnost 
TR150, razred gorljivosti E) , vključno z 
vsemi pomožnimi deli,  vgradnim in 
zaključnim materialom ter potrebnimi 
fasadnimi certificiranimi zidarskimi odri 
za izvajanje del na višini. Lepljenje z 
ustreznim fasadnim lepilom in sidranje 
v nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca (preko obstoječe izolacije 
s podaljšanimi sidri). Zahtevano je 
vijačno sidranje s poglabljanjem in 
pokritjem z namenskim pokrivnim 
čepom, število sidrnih vijakov  skladno 
z navodili proizvajalca. Tip vijaka določi 
proizvajalec izolacije..

Obračun po m2. m2 23,00 0,00 €

49 VHOD 5: Dobava in obloga spodnje 
strani balkona/lože (tankoslojna 
kontaktna fasada) s toplotno izolacijo iz 
plošč ekspandiranega polistirena s 
preklopom (EPS) za fasadne sisteme v 
skladu z ETAG 004, deb. 8,00 cm, 
(ʎmax=0,035, razplastna trdnost 
TR150, razred gorljivosti E) , vključno z 
vsemi pomožnimi deli,  vgradnim in 
zaključnim materialom ter potrebnimi 
fasadnimi certificiranimi zidarskimi odri 
za izvajanje del na višini. Lepljenje z 
ustreznim fasadnim lepilom in sidranje 
v nosilno podlago v skladu z navodili 
proizvajalca (preko obstoječe izolacije 
s podaljšanimi sidri). Zahtevano je 
vijačno sidranje s poglabljanjem in 
pokritjem z namenskim pokrivnim 
čepom, število sidrnih vijakov  skladno 
z navodili proizvajalca. Tip vijaka določi 
proizvajalec izolacije.

Obračun po m2. m2 9,00 0,00 €
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50 VHOD 5: Izvedba sistemskega 

kontaktnega strukturiranega 
silikonskega fasadnega (barvo 
zaključnega sloja določi projektant na 
osnovi barvne karte proizvajalca, ki jo 
dostavi izvajalec) zaključnega sloja nad 
toplotno izolacijo fasade, izdelanega na 
osnovi silikonske smole in organskih 
veziv, zelo vodoodbojen, vpojnost W3, 
difuzijska upornost prehodu vodne 
pare 60-80 µ, ʎ = 0,70 W/mK, 
granulacije 1,50 mm. Vgradnja po 
navodilih in detajlih proizvajalca nad 
EPS toplotno izolacijo fasade.                
Pri izvedbi fasade upoštevati, da 
morajo biti vsi vogali objekta obdelani s 
PVC vogalniki in odkapnim profilom na 
spodnjem horizontalnem robu, kot tudi 
izvedeno diagonalno armiranje s kosi 
armaturne mrežice dimenzij min. 
30x50cm, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin. V ponudbi zajeti tudi 
vsa pomožna dela ter detajlno izvedbo 
zaključkov in stikovanja reliefnih delov 
fasade ter ves vgradni in zaključni 
material                                                   

Zaključni sloj se vgrajuje na ustrezno 
pripravljen in nanešen organsko vezani 
predpremaz brez topil, z organskimi 
vezivi, silikonskimi dodatki in 
mineralnimi polnili
Za armiranje fasadnega sistema je 
potrebno uporabiti ustrezno armirno 
maso z lahkimi dodatki, visoko izdatno 
in paroprepustno, z dobrim oprijemom 
na podlago, ki mora biti preizkušena po 
ETAG 004. Armiranje osnovnega sloja 
je potrebno izvesti z armirno mrežico iz 
steklenih vlaken prevlečenih z umetno 
maso (stirol-butadien guma)

Obračun po m2. m2 35,00 0,00 €
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51 VHOD 5: Izvedba zunanjih špalet 

stavbnega pohištva po sistemu 
kontaktne fasade s silikonskim 
fasadnim (barve določi projektant na 
osnovi barvne karte proizvajalca, ki jo 
dostavi izvajalec) zaključnim slojem, 
granulacije max 1,50 mm nad toplotno 
izolacijo iz plošč ekstrudiranega 
polistirena tlačne trdnosti 300 kPa, s 
hrapavo površino (napolitanka), in 
ravnimi robovi za kontaktno fasado 
deb. 2,00 cm. Izolacijo lepiti na 
ustrezno pripravljeno podlago z 
ustreznim fasadnim lepilom. Pri izvedbi 
fasade upoštevati, da se vse okenske 
in vratne odprtine obdelajo s PVC 
vogalniki z mrežico (vertikalni zunanji 
rob).  Vse kontaktne površine med 
špaletami in okvirji stavbnega pohištva 
(okna, vrata) se obdelajo z zaključno 
letvijo. Na zunanjih robovih zgornjih-
horizontalnih  špalet nad okni in vrati se 
vgradi PVC odkapni profil z mrežico.  
Vsi vogali objekta morajo biti obdelani 
s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno 
diagonalno armiranje s kosi armaturne 
mrežice, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin.

Pred izvedbo špalet je potrebno vse 
stike stavbnega pohištva in obodnih 
zidov zatesniti z vodotesno in 
paroprepustno folijo primerno za RAL 
vgradnjo stavnega pohištva. Folijo je 
potrebno vgraditi na ustrezno očiščen, 
razmaščen in osušen okenski profil, da 
se prepreči odstopanje. Preko folije se 
vgradi toplotna izolacija špalete in 
zaključni fasadni sloj.            

Skupna dolžina okenskih špalet je cca. 
40 m1, širina špalet je do 20,00 cm. 
Ustrezna obdelava stika fasade in 
okenske police mora biti upoštevana 
pri postavki vgradnje zunanje okenske 
police.
Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €
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52 VHOD 5: Dobava in vgradnja fasadne 

obloge podzidka objekta s tankoslojnim 
zaključnim ometom na osnovi 
organskih veziv. Omet mora biti 
vodoodbojen, posebno vremensko 
odporen, zadostno paroprepusten, 
pralen ter dobro mehansko odporen. 
Pred nanosom zaključnega sloja je 
potrebno ustrezno pripraviti podlago. 
Vgradnja  po navodilih in detajlih 
proizvajalca. Barvni odtenek 
zaključnega sloja določi projektant na 
osnovi barvne karte izbranega 
proizvajalca, ki jo predloži izvajalec.  
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po m2 m2 20,00 0,00 €

53 VHOD 5: Dobava in izvedba obloge 
zida proti hodniku in neogrevanim 
kletnim prostorom s toplotno izolacijo 
debeline 10,00 cm, mineralni material, 
tlačna trdnost min 300 kPa, razplastna 
trdnost min 80 kPa, ʎmax = 0,043 
W/mK, požarni razred A1, vključno z 
vsemi pomožnimi deli in materiali, 
lepljenje, sidranje v nosilno podlago in 
armiranje po detajlih proizvajalca. Pri 
izvedbi fasade upoštevati, da se vse 
okenske in vratne odprtine obdelajo s 
PVC vogalniki z mrežico (vertikalni 
zunanji rob).  Vse kontaktne površine 
med špaletami in okvirji stavbnega 
pohištva (okna, vrata) se obdelajo z 
zaključno letvijo.  Vsi vogali objekta 
morajo biti obdelani s PVC vogalniki, 
kot tudi izvedeno diagonalno armiranje 
s kosi armaturne mrežice dimenzij min. 
30x50cm, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin.   Toplotnoizolativna 
obloga se zaključi zmikroarmiranim 
tankoslojnim ometom, debeline do 6,00 
mm, vključno s predpremazom. 
Izvedba po navodilih in detajlih 
prozivajalca.        

Obračun po m2. m2 45,00 0,00 €
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54 VHOD 5: Dobava in izvedba obloge 

zida proti prostoru z otroškimi vozički s 
toplotno izolacijo debeline 10,00 cm, 
mineralni material, tlačna trdnost min 
300 kPa, razplastna trdnost min 80 
kPa, ʎmax = 0,043 W/mK, požarni 
razred A1, vključno z vsemi pomožnimi 
deli in materiali, lepljenje, sidranje v 
nosilno podlago in armiranje po detajlih 
proizvajalca. Pri izvedbi fasade 
upoštevati, da se vse okenske in 
vratne odprtine obdelajo s PVC 
vogalniki z mrežico (vertikalni zunanji 
rob).  Vse kontaktne površine med 
špaletami in okvirji stavbnega pohištva 
(okna, vrata) se obdelajo z zaključno 
letvijo.  Vsi vogali objekta morajo biti 
obdelani s PVC vogalniki, kot tudi 
izvedeno diagonalno armiranje s kosi 
armaturne mrežice dimenzij min. 
30x50cm, na vseh vogalih okenskih in 
vratnih odprtin.   Toplotnoizolativna 
obloga se zaključi zmikroarmiranim 
tankoslojnim ometom, debeline do 6,00 
mm, vključno s predpremazom. 
Izvedba po navodilih in detajlih 
prozivajalca.        

Obračun po m2. m2 9,00 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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1 VHOD 2: Dobava in vgradnja odkapne 
obrobe podzidka vetrolova iz 
plastificirane pločevine, barve RAL 
9006, debeline min. 0,70 mm, razvite 
širine do 48,00 cm (natančne mere 
izvesti na objektu), vključno z vso 
pripadajočo potrebno podkonstrukcijo. 
Vgradnja po detajlih in navodilih 
proizvajalca. Stikovanja posameznih 
elementov morajo biti izvedena z 
dvojnim pokončnim kleparskim 
zgibom. Vidno kovičenje ni dovoljeno. 
Na zgornji strani je potrebno obrobo 
zaključiti v pripravljeno zarezo 
obodnega zidu in jo zakitati z 
brezbarvnim UV odpornim trajno 
elastičnim kitom. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. 

Obračun po m1, preklopi niso 
vračunani v količini in morajo biti zajeti 
v skupni ceni m1 21,00 0,00 €

2 VHOD 2: Dobava in vgradnja nove 
pocinkane srebrne vertikalne odtočne 
cevi fi 200 mm, v predelu prehoda 
preko AB medetažne plošče balkona, z 
ustrezno navezavo in tesnenjem stikov 
obstoječe in nove cevi, v dolžini 1,00 
m1.  Vključno z vsemi pomožnimi deli 
ter vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €
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3 VHOD 3: Dobava in vgradnja odkapne 

obrobe podzidka vetrolova iz 
plastificirane pločevine, barve RAL 
9006, debeline min. 0,70 mm, razvite 
širine do 48,00 cm (natančne mere 
izvesti na objektu), vključno z vso 
pripadajočo potrebno podkonstrukcijo. 
Vgradnja po detajlih in navodilih 
proizvajalca. Stikovanja posameznih 
elementov morajo biti izvedena z 
dvojnim pokončnim kleparskim 
zgibom. Vidno kovičenje ni dovoljeno. 
Na zgornji strani je potrebno obrobo 
zaključiti v pripravljeno zarezo 
obodnega zidu in jo zakitati z 
brezbarvnim UV odpornim trajno 
elastičnim kitom. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. 

Obračun po m1, preklopi niso 
vračunani v količini in morajo biti zajeti 
v skupni ceni m1 21,00 0,00 €

4 VHOD 3: Dobava in vgradnja nove 
pocinkane srebrne vertikalne odtočne 
cevi fi 200 mm, v predelu prehoda 
preko AB medetažne plošče balkona, z 
ustrezno navezavo in tesnenjem stikov 
obstoječe in nove cevi, v dolžini 1,00 
m1.  Vključno z vsemi pomožnimi deli 
ter vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €
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5 VHOD 4: Dobava in vgradnja odkapne 

obrobe podzidka vetrolova iz 
plastificirane pločevine, barve RAL 
9006, debeline min. 0,70 mm, razvite 
širine do 48,00 cm (natančne mere 
izvesti na objektu), vključno z vso 
pripadajočo potrebno podkonstrukcijo. 
Vgradnja po detajlih in navodilih 
proizvajalca. Stikovanja posameznih 
elementov morajo biti izvedena z 
dvojnim pokončnim kleparskim 
zgibom. Vidno kovičenje ni dovoljeno. 
Na zgornji strani je potrebno obrobo 
zaključiti v pripravljeno zarezo 
obodnega zidu in jo zakitati z 
brezbarvnim UV odpornim trajno 
elastičnim kitom. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. 

Obračun po m1, preklopi niso 
vračunani v količini in morajo biti zajeti 
v skupni ceni m1 21,00 0,00 €

6 VHOD 4: Dobava in vgradnja nove 
pocinkane srebrne vertikalne odtočne 
cevi fi 200 mm, v predelu prehoda 
preko AB medetažne plošče balkona, z 
ustrezno navezavo in tesnenjem stikov 
obstoječe in nove cevi, v dolžini 1,00 
m1.  Vključno z vsemi pomožnimi deli 
ter vgradnim in zaključnim materialom. 

Obračun po kpl kpl 1,00 0,00 €
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7 VHOD 5: Dobava in vgradnja odkapne 

obrobe podzidka vetrolova iz 
plastificirane pločevine, barve RAL 
9006, debeline min. 0,70 mm, razvite 
širine do 48,00 cm (natančne mere 
izvesti na objektu), vključno z vso 
pripadajočo potrebno podkonstrukcijo. 
Vgradnja po detajlih in navodilih 
proizvajalca. Stikovanja posameznih 
elementov morajo biti izvedena z 
dvojnim pokončnim kleparskim 
zgibom. Vidno kovičenje ni dovoljeno. 
Na zgornji strani je potrebno obrobo 
zaključiti v pripravljeno zarezo 
obodnega zidu in jo zakitati z 
brezbarvnim UV odpornim trajno 
elastičnim kitom. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom. 

Obračun po m1, preklopi niso 
vračunani v količini in morajo biti zajeti 
v skupni ceni m1 16,00 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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B-02 - OKNA IN VRATA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost

1 Dobava in vgradnja novih oken z 
izolacijskimi zasteklitvami v PVC 
okvirju:

ZVOČNA IZOLATIVNOST: Rw 
vgrajena min 34dB po EN 14351-
1:2006+A1:2010
VODOTESNOST: 8A po EN 14351-
1:2006+A1:2010
ZRAČNA PREPUSTNOST: razred 4 
po EN 14351-1:2006+A1:2010

OBREMENITVE: C3 / B4 odpornost na 
obremenitve z vetrom po EN 14351-
1:2006+A1:2010
TOPLOTNA IZOLATIVNOST:          Uw 
(okno) = 0,81 W/m2K,             
Uf (okvir) = 1,0 W/m2K
ZASTEKLITEV: Ugmax (steklo) = 0,7 
W/m2K (troslojno izolacijsko steklo), 
medstekelni distančnik izdelan iz 
umetne mase prevlečen z INOX folijo 
Ψg < 0,039 W/mK (kot npr. TGI 
distančnik ali enakovredno), 
steklo g = 0,50%, 
steklo prepustnost svetlobe = 72%  

OKOVJE: Vidno okovje I.varnostne 
stopnje in sistemska alu kljuka bele 
barve, podaljšani mehanizem za lažje 
ventus odpiranje zgornjega polja, 

OBDELAVA: Sistem za okna in vrata iz 
ojačanega sistemskega trdega PVC 
profila. Okvir debeline min = 83 mm, 
min 6 prekatni z železno ojačitvijo. Krilo 
debeline min = 83 mm, min 6 prekatni 
z železno ojačitvijo.
Na strani je okvir okna razširjen z 
razširitvenim profilom 10,00 cm iz 
profilov enake kvalitete in lastnosti kot 
okenski okvir, zaradi vgradnje toplotne 
izolacije 

barva okvirja zunaj je RAL 9006, 
znotraj bela, barva medstekelnega 
distančnika črna 

OPOMBE:
 - gledati detajle
 - izvajalec izdela delavniško 
dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
 - vse mere preveriti na mestu po 
izvršenih gradbenih delih
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 - skupaj z okni dobaviti in vgraditi tudi 
notranjo ALU talno letvico ob stiku z 
notranjim tlakom, barvo uskladiti z 
okenskim profilom
 - izvajalci izdelajo na objektu vzorec 
okna 1:1, s kljuko, s špaleto, notranjo 
polico in senčilom, ki ga potrdi arhitekt

 - montaža oken se izvede na 
identično pozicijo kot obstoječa 
okna, po smernicah RAL. Po 
vgradnji je potrebno ustrezno 
sanirati poškodbe in deformacije 
notranje okenske špalete, kot 
posledica vgradnje novih 
elementov, vključno s finalnim 
opleskom
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 
GLEJ SHEMO VRAT

Obračun po kom

okno O1 85/260 cm kom 1,00 0,00 €

2 VHOD 2: Dobava in montaža novih 
zunanjih okenskih polic iz plastificirane 
pločevine, debeline 1 - 1,5 mm (barva 
RAL 9006, razvite širine do 25,00 cm 
(točne izmere izvesti na objektu po 
vgradnji toplotne izolacije in 
zaključnega fasadenga sloja). Police 
morajo imeti vsaj 3,00 cm zunanjega 
previsa in padec stran od objekta. 
Krajni zaključki okenskih polic izvedeni 
s tipiziranimi dvodelnimi vstavnimi in 
priključnimi letvami iz visokovrednih 
plastičnih profilov. Letev je izdelana z 
odkapom in odtokom ter profilirano 
spodnjo stranjo za bolši oprijem. Na 
letev se vstavi sekundarni profil z 
alkalno odporno armirno mrežico in 
prekrije z izravnalno maso ter 
zaključnim fasadnim slojem. Police je 
potrebno z ustrezno podkonstrukcijo 
vgraditi na ustrezno podlago iz XPS 
naklonskih plošč. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po m1 m1 11,50 0,00 €
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3 VHOD 3 (stan. 1 in 2): Dobava in 

montaža novih zunanjih alu pohodnih 
pragov na stiku balkonskih vrat in 
zunanjih površin (barva RAL 9006, 
razvite širine do 15,00 in dolžine do 
100,00 cm, točne izmere izvesti na 
objektu po vgradnji toplotne izolacije in 
zaključnega fasadenga sloja). Krajni 
zaključki balkonskih pragov izvedeni s 
tipiziranimi PVC obrobami, v skladu z 
detajlnimi zaključki fasade. Prage je 
potrebno z ustrezno podkonstrukcijo 
vgraditi na ustrezno podlago iz XPS 
naklonskih plošč. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po kom kom 3,00 0,00 €

4 VHOD 3: Dobava in vgradnja novih 
oken z izolacijskimi zasteklitvami v 
PVC okvirju:

ZVOČNA IZOLATIVNOST: Rw 
vgrajena min 34dB po EN 14351-
1:2006+A1:2010
VODOTESNOST: 8A po EN 14351-
1:2006+A1:2010
ZRAČNA PREPUSTNOST: razred 4 
po EN 14351-1:2006+A1:2010

OBREMENITVE: C3 / B4 odpornost na 
obremenitve z vetrom po EN 14351-
1:2006+A1:2010
TOPLOTNA IZOLATIVNOST:          Uw 
(okno) = 0,81 W/m2K,             
Uf (okvir) = 1,0 W/m2K
ZASTEKLITEV: Ugmax (steklo) = 0,7 
W/m2K (troslojno izolacijsko steklo), 
medstekelni distančnik izdelan iz 
umetne mase prevlečen z INOX folijo 
Ψg < 0,039 W/mK (kot npr. TGI 
distančnik ali enakovredno), 
steklo g = 0,50%, 
steklo prepustnost svetlobe = 72%  

OKOVJE: Vidno okovje I.varnostne 
stopnje in sistemska alu kljuka bele 
barve, podaljšani mehanizem za lažje 
ventus odpiranje zgornjega polja, 
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OBDELAVA: Sistem za okna in vrata iz 
ojačanega sistemskega trdega PVC 
profila. Okvir debeline min = 83 mm, 
min 6 prekatni z železno ojačitvijo. Krilo 
debeline min = 83 mm, min 6 prekatni 
z železno ojačitvijo.
Na strani je okvir okna razširjen z 
razširitvenim profilom 10,00 cm iz 
profilov enake kvalitete in lastnosti kot 
okenski okvir, zaradi vgradnje toplotne 
izolacije 

barva okvirja zunaj je RAL 9006, 
znotraj bela, barva medstekelnega 
distančnika črna 

OPOMBE:
 - gledati detajle
 - izvajalec izdela delavniško 
dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
 - vse mere preveriti na mestu po 
izvršenih gradbenih delih

 - skupaj z okni dobaviti in vgraditi tudi 
notranjo ALU talno letvico ob stiku z 
notranjim tlakom, barvo uskladiti z 
okenskim profilom
 - izvajalci izdelajo na objektu vzorec 
okna 1:1, s kljuko, s špaleto, notranjo 
polico in senčilom, ki ga potrdi arhitekt

 - montaža oken se izvede na 
identično pozicijo kot obstoječa 
okna, po smernicah RAL. Po 
vgradnji je potrebno ustrezno 
sanirati poškodbe in deformacije 
notranje okenske špalete, kot 
posledica vgradnje novih 
elementov, vključno s finalnim 
opleskom
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 
GLEJ SHEMO VRAT

Obračun po kom

okno O1 85/260 cm kom 1,00 0,00 €
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5 VHOD 3: Dobava in montaža novih 

zunanjih okenskih polic iz plastificirane 
pločevine, debeline1 - 1,5 mm (barva 
RAL 9006, razvite širine do 25,00 cm 
(točne izmere izvesti na objektu po 
vgradnji toplotne izolacije in 
zaključnega fasadenga sloja). Police 
morajo imeti vsaj 3,00 cm zunanjega 
previsa in padec stran od objekta. 
Krajni zaključki okenskih polic izvedeni 
s tipiziranimi dvodelnimi vstavnimi in 
priključnimi letvami iz visokovrednih 
plastičnih profilov. Letev je izdelana z 
odkapom in odtokom ter profilirano 
spodnjo stranjo za bolši oprijem. Na 
letev se vstavi sekundarni profil z 
alkalno odporno armirno mrežico in 
prekrije z izravnalno maso ter 
zaključnim fasadnim slojem. Police je 
potrebno z ustrezno podkonstrukcijo 
vgraditi na ustrezno podlago iz XPS 
naklonskih plošč. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po m1 m1 9,50 0,00 €

6 VHOD 3 (stan. 19 in 20): Dobava in 
montaža novih zunanjih alu pohodnih 
pragov na stiku balkonskih vrat in 
zunanjih površin (barva RAL 9006, 
razvite širine do 15,00 in dolžine do 
100,00 cm, točne izmere izvesti na 
objektu po vgradnji toplotne izolacije in 
zaključnega fasadenga sloja). Krajni 
zaključki balkonskih pragov izvedeni s 
tipiziranimi PVC obrobami, v skladu z 
detajlnimi zaključki fasade. Prage je 
potrebno z ustrezno podkonstrukcijo 
vgraditi na ustrezno podlago iz XPS 
naklonskih plošč. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po kom kom 3,00 0,00 €

7 VHOD 4: Dobava in vgradnja novih 
oken z izolacijskimi zasteklitvami v 
PVC okvirju:

ZVOČNA IZOLATIVNOST: Rw 
vgrajena min 34dB po EN 14351-
1:2006+A1:2010
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VODOTESNOST: 8A po EN 14351-
1:2006+A1:2010
ZRAČNA PREPUSTNOST: razred 4 
po EN 14351-1:2006+A1:2010

OBREMENITVE: C3 / B4 odpornost na 
obremenitve z vetrom po EN 14351-
1:2006+A1:2010
TOPLOTNA IZOLATIVNOST:          Uw 
(okno) = 0,81 W/m2K,             
Uf (okvir) = 1,0 W/m2K
ZASTEKLITEV: Ugmax (steklo) = 0,7 
W/m2K (troslojno izolacijsko steklo), 
medstekelni distančnik izdelan iz 
umetne mase prevlečen z INOX folijo 
Ψg < 0,039 W/mK (kot npr. TGI 
distančnik ali enakovredno), 
steklo g = 0,50%, 
steklo prepustnost svetlobe = 72%  

OKOVJE: Vidno okovje I.varnostne 
stopnje in sistemska alu kljuka bele 
barve, podaljšani mehanizem za lažje 
ventus odpiranje zgornjega polja, 

OBDELAVA: Sistem za okna in vrata iz 
ojačanega sistemskega trdega PVC 
profila. Okvir debeline min = 83 mm, 
min 6 prekatni z železno ojačitvijo. Krilo 
debeline min = 83 mm, min 6 prekatni 
z železno ojačitvijo.
Na strani je okvir okna razširjen z 
razširitvenim profilom 10,00 cm iz 
profilov enake kvalitete in lastnosti kot 
okenski okvir, zaradi vgradnje toplotne 
izolacije 

barva okvirja zunaj je RAL 9006, 
znotraj bela, barva medstekelnega 
distančnika črna 

OPOMBE:
 - gledati detajle
 - izvajalec izdela delavniško 
dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
 - vse mere preveriti na mestu po 
izvršenih gradbenih delih

 - skupaj z okni dobaviti in vgraditi tudi 
notranjo ALU talno letvico ob stiku z 
notranjim tlakom, barvo uskladiti z 
okenskim profilom
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B-02 - OKNA IN VRATA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
 - izvajalci izdelajo na objektu vzorec 
okna 1:1, s kljuko, s špaleto, notranjo 
polico in senčilom, ki ga potrdi arhitekt

  - montaža oken se izvede na 
identično pozicijo kot obstoječa 
okna, po smernicah RAL. Po 
vgradnji je potrebno ustrezno 
sanirati poškodbe in deformacije 
notranje okenske špalete, kot 
posledica vgradnje novih 
elementov, vključno s finalnim 
opleskom
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 
GLEJ SHEMO VRAT

Obračun po kom

okno O1 85/260 cm kom 1,00 0,00 €

8 VHOD 4: Dobava in montaža novih 
zunanjih okenskih polic iz plastificirane 
pločevine, debeline 1 - 1,5 mm (barva 
RAL 9006, razvite širine do 25,00 cm 
(točne izmere izvesti na objektu po 
vgradnji toplotne izolacije in 
zaključnega fasadenga sloja). Police 
morajo imeti vsaj 3,00 cm zunanjega 
previsa in padec stran od objekta. 
Krajni zaključki okenskih polic izvedeni 
s tipiziranimi dvodelnimi vstavnimi in 
priključnimi letvami iz visokovrednih 
plastičnih profilov. Letev je izdelana z 
odkapom in odtokom ter profilirano 
spodnjo stranjo za bolši oprijem. Na 
letev se vstavi sekundarni profil z 
alkalno odporno armirno mrežico in 
prekrije z izravnalno maso ter 
zaključnim fasadnim slojem. Police je 
potrebno z ustrezno podkonstrukcijo 
vgraditi na ustrezno podlago iz XPS 
naklonskih plošč. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po m1 m1 9,50 0,00 €
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B-02 - OKNA IN VRATA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
9 VHOD 4 (stan. 33 in 34): Dobava in 

montaža novih zunanjih alu pohodnih 
pragov na stiku balkonskih vrat in 
zunanjih površin (barva RAL 9006, 
razvite širine do 15,00 in dolžine do 
100,00 cm, točne izmere izvesti na 
objektu po vgradnji toplotne izolacije in 
zaključnega fasadenga sloja). Krajni 
zaključki balkonskih pragov izvedeni s 
tipiziranimi PVC obrobami, v skladu z 
detajlnimi zaključki fasade. Prage je 
potrebno z ustrezno podkonstrukcijo 
vgraditi na ustrezno podlago iz XPS 
naklonskih plošč. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po kom kom 3,00 0,00 €

10 VHOD 5: Dobava in vgradnja novih 
oken z izolacijskimi zasteklitvami v 
PVC okvirju:

ZVOČNA IZOLATIVNOST: Rw 
vgrajena min 34dB po EN 14351-
1:2006+A1:2010
VODOTESNOST: 8A po EN 14351-
1:2006+A1:2010
ZRAČNA PREPUSTNOST: razred 4 
po EN 14351-1:2006+A1:2010

OBREMENITVE: C3 / B4 odpornost na 
obremenitve z vetrom po EN 14351-
1:2006+A1:2010
TOPLOTNA IZOLATIVNOST:          Uw 
(okno) = 0,81 W/m2K,             
Uf (okvir) = 1,0 W/m2K
ZASTEKLITEV: Ugmax (steklo) = 0,7 
W/m2K (troslojno izolacijsko steklo), 
medstekelni distančnik izdelan iz 
umetne mase prevlečen z INOX folijo 
Ψg < 0,039 W/mK (kot npr. TGI 
distančnik ali enakovredno), 
steklo g = 0,50%, 
steklo prepustnost svetlobe = 72%  

OKOVJE: Vidno okovje I.varnostne 
stopnje in sistemska alu kljuka bele 
barve, podaljšani mehanizem za lažje 
ventus odpiranje zgornjega polja, 
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z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
OBDELAVA: Sistem za okna in vrata iz 
ojačanega sistemskega trdega PVC 
profila. Okvir debeline min = 83 mm, 
min 6 prekatni z železno ojačitvijo. Krilo 
debeline min = 83 mm, min 6 prekatni 
z železno ojačitvijo.
Na strani je okvir okna razširjen z 
razširitvenim profilom 10,00 cm iz 
profilov enake kvalitete in lastnosti kot 
okenski okvir, zaradi vgradnje toplotne 
izolacije 

barva okvirja zunaj je RAL 9006, 
znotraj bela, barva medstekelnega 
distančnika črna 

OPOMBE:
 - gledati detajle
 - izvajalec izdela delavniško 
dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
 - vse mere preveriti na mestu po 
izvršenih gradbenih delih

 - skupaj z okni dobaviti in vgraditi tudi 
notranjo ALU talno letvico ob stiku z 
notranjim tlakom, barvo uskladiti z 
okenskim profilom
 - izvajalci izdelajo na objektu vzorec 
okna 1:1, s kljuko, s špaleto, notranjo 
polico in senčilom, ki ga potrdi arhitekt

 - montaža oken se izvede na 
identično pozicijo kot obstoječa 
okna, po smernicah RAL. Po 
vgradnji je potrebno ustrezno 
sanirati poškodbe in deformacije 
notranje okenske špalete, kot 
posledica vgradnje novih 
elementov, vključno s finalnim 
opleskom
Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 
vgradnim in zaključnim materialom. 
GLEJ SHEMO VRAT

Obračun po kom

okno O1 85/260 cm kom 1,00 0,00 €
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z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
11 VHOD 5: Dobava in montaža novih 

zunanjih okenskih polic iz plastificirane 
pločevine, debeline 1 - 1,5 mm (barva 
RAL 9006, razvite širine do 25,00 cm 
(točne izmere izvesti na objektu po 
vgradnji toplotne izolacije in 
zaključnega fasadenga sloja). Police 
morajo imeti vsaj 3,00 cm zunanjega 
previsa in padec stran od objekta. 
Krajni zaključki okenskih polic izvedeni 
s tipiziranimi dvodelnimi vstavnimi in 
priključnimi letvami iz visokovrednih 
plastičnih profilov. Letev je izdelana z 
odkapom in odtokom ter profilirano 
spodnjo stranjo za bolši oprijem. Na 
letev se vstavi sekundarni profil z 
alkalno odporno armirno mrežico in 
prekrije z izravnalno maso ter 
zaključnim fasadnim slojem. Police je 
potrebno z ustrezno podkonstrukcijo 
vgraditi na ustrezno podlago iz XPS 
naklonskih plošč. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po m1 m1 9,50 0,00 €

12 VHOD 5 (stan. 47 in 48): Dobava in 
montaža novih zunanjih alu pohodnih 
pragov na stiku balkonskih vrat in 
zunanjih površin (barva RAL 9006, 
razvite širine do 15,00 in dolžine do 
100,00 cm, točne izmere izvesti na 
objektu po vgradnji toplotne izolacije in 
zaključnega fasadenga sloja). Krajni 
zaključki balkonskih pragov izvedeni s 
tipiziranimi PVC obrobami, v skladu z 
detajlnimi zaključki fasade. Prage je 
potrebno z ustrezno podkonstrukcijo 
vgraditi na ustrezno podlago iz XPS 
naklonskih plošč. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli ter vgradnim in 
zaključnim materialom.

Obračun po kom kom 3,00 0,00 €

skupni deli stavbe 93  / 113



B-02 - OKNA IN VRATA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost
13 TP 'Na zgornji strani vrat se v vsako 

krilo vgradi vratna aluminijasta 
prezračevalna rešetka dimenzije 
800x100, kjer se na spodnji strani 
rešetke med vrata navari jekleni 
ploščati profil dimenzije 40x3 mm in se 
pobarva s temeljno in dvakrat pokrivno 
barvo v sivem odtenku primerljivemu 
obstoječim vratom.
obračun po kpl kpl 2                  -   € 

14 TP 'Odrez obstoječega stekla po višini 
za ca. 12 cm ter ponovna vgradnja. 
Točne mere pobrati na terenu.

kpl

obračun po kpl kpl 2                  -   € 

SKUPAJ : 0,00 €
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POPIS MATERIALA IN DEL S PREDIZMERAMI
DELITEV PO STANOVANJIH

OBJEKT:

INVESTITOR: NEPREMIČNINE CELJE, d.o.o.

ŠT.PROJ: 12/2018

PROJEKTANT: ADESCO 
Menedžment, investicije in marketing
za energetsko zanesljivost in konkurenčnost d.o.o.

IZDELANO: junij 2018

FAZA: SANACIJA ‐ PZI

REKAPITULACIJA  PO VRSTAH DEL

A - GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

S - STROJNA DELA 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €

REKAPITULACIJA  GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL

St 01 - PRIPRAVLJALNA DELA IN ČIŠČENJE
Vhod 5, stanovanje 48 0,00 €
Vhod 5, stanovanje 47 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 34 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 33 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 20 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 19 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 2 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 1 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €

St 02 - RUŠITVENA DELA
Vhod 5, stanovanje 48 0,00 €
Vhod 5, stanovanje 47 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 34 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 33 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 20 0,00 €

Odprava vzrokov ter sanacije posledic 
povišane vlage v stanovanjih pritličja stavbe 
na ulici Novi trg 2-5
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Vhod 3, stanovanje 19 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 2 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 1 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €

St 03 - ZIDARSKA DELA
Vhod 5, stanovanje 48 0,00 €
Vhod 5, stanovanje 47 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 34 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 33 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 20 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 19 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 2 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 1 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €

St 04 - SLIKOPLESKARSKA DELA
Vhod 5, stanovanje 48 0,00 €
Vhod 5, stanovanje 47 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 34 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 33 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 20 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 19 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 2 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 1 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €

St 05 - KERAMIČARSKA DELA
Vhod 5, stanovanje 48 0,00 €
Vhod 5, stanovanje 47 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 34 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 33 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 20 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 19 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 2 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 1 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €

St 06 - STAVBNO POHIŠTVO
Vhod 5, stanovanje 48

Vhod 5, stanovanje 47 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 34

Vhod 4, stanovanje 33

Vhod 3, stanovanje 20

Vhod 3, stanovanje 19 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 2

Vhod 2, stanovanje 1

SKUPAJ 0,00 €
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SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA  STROJNIH DEL

S 01 - SI - hišna kanalizacija
Vhod 5, stanovanje 48 0,00 €
Vhod 5, stanovanje 47 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 34 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 33 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 20 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 19 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 2 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 1 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €

S 02 - SI - prezračevanje z rekuperacijo
Vhod 5, stanovanje 48 0,00 €
Vhod 5, stanovanje 47

Vhod 4, stanovanje 34

Vhod 4, stanovanje 33

Vhod 3, stanovanje 20

Vhod 3, stanovanje 19

Vhod 2, stanovanje 2

Vhod 2, stanovanje 1

SKUPAJ 0,00 €

SKUPAJ STROJNA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA  PO STANOVANJIH

Vhod 5, stanovanje 48 0,00 €
Vhod 5, stanovanje 47 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 34 0,00 €
Vhod 4, stanovanje 33 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 20 0,00 €
Vhod 3, stanovanje 19 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 2 0,00 €
Vhod 2, stanovanje 1 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €
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St-01 - PRIPRAVLJALNA DELA IN ČIŠČENJE

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost

1 Dobava in izvedba protiprašne zaščite

znotraj posameznih stanovaj pred

začetkom izvajanja predvidenih

gradbenih del. Vključno z vsemi

pomožnimi deli ter vgradnim in

zaključnim materialom.

Vhod 5, stanovanje 48 kpl 1 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kpl 1 0,00 €

2 Izvedba zaključnega čiščenja po

končanih predvidenih delih znotraj

posameznih stanovanjskih enot,

vključno s finalnim čiščenjem stavnega

pohištva. Vključno z vsemi pomožnimi

deli ter vgradnim in zaključnim

materialom.

Vhod 5, stanovanje 48 kpl 1 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kpl 1 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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St-02 - RUŠITVENA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost

1 PREZRAČEVANJE 'Izdelava stenskega

preboja min. fi325mm z diamantnim

vrtanjem. Predpriprava del z

zarisovanjem, zaščito opreme in

mesta za izdelavo preboja pred

prašenjem. Odvoz odbitega materiala

na trajno deponijo, ter čiščenje po

končanih delih.

kpl 2 0,00 €

2 PREZRAČEVANJE 'Dolblenje sten z

odvozom ruševin na trajno deponijo in

čiščenje po končanih delih.

m 15 0,00 €

3 KANALIZACIJA 'Pazljivo odbijanje dela

stene, za možnost demontaže 90st ‐

fi110 PVC kolena in možnost vgradnje

T‐kosa. Odvoz odbitega materiala na

trajno deponijo. Upoštevati zaščito

mesta pred prašenjem in padanjem

materiala, čiščenje po končanih delih.

Lokalni poseg v obsegu 40x60 cm

globine do ca. 15 cm

Vhod 5, stanovanje 48 kpl 1 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kpl 1 0,00 €

4 KANALIZACIJA 'Demontaža

obstoječega kolena 90 st. ter

namestitev PVC T‐kosa fi110 z R‐kosi

110/32 in spojko na spodnji strani.

Vhod 5, stanovanje 48 kpl 1 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kpl 1 0,00 €
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z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost

Vhod 3, stanovanje 20 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kpl 1 0,00 €

5 KANALIZACIJA 'Odbijanje dela

keramike ob parapetu kuhinje ter

odvoz keramike na trajno deponijo

Vhod 5, stanovanje 48 m2 0,5 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 m2 0,5 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 m2 0,5 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 m2 0,5 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 m2 0,5 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 m2 0,5 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 m2 0,5 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 m2 0,5 0,00 €

7 Demontaža obstoječega okena (O2 ‐ 

170/210 cm) in notranje okenske 

police, z odnosom na gradbiščno 

deponijo. Vključno z vsemi pomožnimi 

deli ter materialom.

Obračun po kom

Vhod 5, stanovanje 48 kom 0,0 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kom 1,0 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kom 0,0 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kom 0,0 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 kom 0,0 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kom 1,0 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kom 0,0 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kom 0,0 0,00 €

8 Delno odbijanje notranjih špalet zaradi 

izvedbe tesnjenja elementov 

stavbnega pohištva po sistemu RAL. 

Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 

materialom.

Obračun po m1

Vhod 5, stanovanje 48 m1 15,0 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 m1 24,5 0,00 €
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Vhod 4, stanovanje 34 m1 28,6 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 m1 15,0 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 m1 15,0 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 m1 28,6 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 m1 28,6 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 m1 15,0 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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St-03 - ZIDARSKA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost

1 KANALIZACIJA 'Dolblenje sten za

vgradnjo odtočne cevi fi32 (KCM) z

odvozom ruševin na trajno deponijo in

čiščenje po končanih delih.

Vhod 5, stanovanje 48 m 15 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 m 15 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 m 15 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 m 15 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 m 15 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 m 15 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 m 15 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 m 15 0,00 €

2 KANALIZACIJA 'Zapolnjenje odprtine

(kjer bo vgrajen t‐kos…) z ustrezno

disperzijsko izravnalno maso za fino

glajenje notranjih površin.. Kitanje,

brušenje in priprava za finalni oplesk v

obsegu 1m2. Vključno z vsemi

pomožnimi deli ter vgradnim in

zaključnim materialom.

Vhod 5, stanovanje 48 kpl 1 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kpl 1 0,00 €

3 KANALIZACIJA 'Krpanje stenskega

utora odvoda kondenza, kitanje z

ustrezno disperzijsko izravnalno maso

za fino glajenje notranjih površin in

priprava za finalni oplesk. Vključno z

vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in

zaključnim materialom.

Vhod 5, stanovanje 48 m 15 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 m 15 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 m 15 0,00 €
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Vhod 4, stanovanje 33 m 15 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 m 15 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 m 15 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 m 15 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 m 15 0,00 €

4 STAVBNO POHIŠTVO 'Gradbena

sanacija notranjih okenskih špalet po

vgradnji novih elementov stavbnega

pohištva z ustrezno disperzijsko

izravnalno maso primerno za

popravilo manjših poškodb, vdolbin in

lukenj, tipa Jubolin reparatur ali

ekvivalentno in priprava za izvedbo

finalnega opleska. Vključno z vsemi

pomožnimi deli ter vgradnim in

zaključnim materialom.

Vhod 5, stanovanje 48 kpl 0 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kpl 0 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kpl 0 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 kpl 0 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kpl 0 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kpl 0 0,00 €

5 STAVBNO POHIŠTVO 'Izvedba

tesnjenja stavbnega pohištva v

sredinski in notranji ravnini po sistemu

RAL. V predelu okenskega profila je

potrebno izvesti toplotno in zvočno

izolacijo z vbrizgom ustrezne

certificirane poliuretanske pene . Na

notranji strani se stik okvirja in zidu

izolira s paronepropustno tesnilno. Za

vse vgrajene materiale je potrebno

predložiti ustrezne certifikate o

ustreznosti. Vključno z vsemi

pomožnimi deli ter vgradnim in

zaključnim materialom.

Obračun po m1

Vhod 5, stanovanje 48 m1 15 0,00 €
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Vhod 5, stanovanje 47 m1 25 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 m1 29 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 m1 15 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 m1 15 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 m1 29 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 m1 29 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 m1 15 0,00 €

6 Dobava in izvedba sanacije

poškodovanega ometa na notranjih

zidnih površinah, površine cca. 1,50

m2. Obstoječ poškodovan omet je

potrebno odstraniti z zidu do višine

50,00 cm nad višino poškodb.

Površino očistimo in pripravimo

ustrezno podlago za nanos

apnenocementnega sanirnega ometa

z visoko vsebnostjo specialnih

difuzijsko odprtih mikropor, v debelini

5‐10 mm. Po cca. 24 urah steno

navlažimo in izvedemo omet do

potrebne knčen debeline. Ko se omet

primerno osuši, ga fino zgladimo in po

cca. treh tednih izvedemo finalni

oplesk z apnenimi barvami za notranje

površine. Vključno z vsemi pomožnimi

deli ter vgradnim in zaključnim

materialom.

Obračun po kpl
Vhod 5, stanovanje 48 kpl 0 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kpl 0 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kpl 0 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kpl 0 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kpl 0 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kpl 0 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kpl 0 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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1 PREZRAČEVANJE 'Finalni 2x oplesk

notranjih zidov z visoko pokrivno

notranjo zidno belo barvo tipa Jupol

Gold ali ekvivalentno . Vključno z

vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in

zaključnim materialom.

m2 10 0,00 €

2 KANALIZACIJA 'Finalni 2x oplesk

notranjih zidov v obsegu 1 m2, z

visoko pokrivno notranjo zidno belo

barvo . Vključno z vsemi pomožnimi

deli ter vgradnim in zaključnim

materialom. 

Vhod 5, stanovanje 48 kpl 1 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kpl 1 0,00 €

3 KANALIZACIJA'Finalni 2x oplesk utora

odvoda kondenza, z visoko pokrivno

notranjo zidno belo barvo. Vključno z

vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in

zaključnim materialom.  

Vhod 5, stanovanje 48 m2 2 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 m2 2 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 m2 2 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 m2 2 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 m2 2 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 m2 2 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 m2 2 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 m2 2 0,00 €
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4 STAVBNO POHIŠTVO 'Finalni 2x oplesk

saniranih notranih okenskih špalet, z

visoko pokrivno notranjo zidno belo

barvo. Vključno z vsemi pomožnimi

deli ter vgradnim in zaključnim

materialom.

Vhod 5, stanovanje 48 m2 0 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 m2 2 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 m2 0 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 m2 0 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 m2 0 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 m2 2 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 m2 0 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 m2 0 0,00 €

5 PREZRAČEVANJE 'Kitanje stene z

ustrezno disperzijsko izravnalno maso

za fino glajenje notranjih površin ter

brušenje in priprava podlage za

izvedbo finalnega opleska. Vključno z

vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in

zaključnim materialom.

m2 10 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €

stanovanja 106 / 113



St-05 - KERAMIČARSKA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost

1 Priprava mesta odbite keramike za

ponovno namestitev s kitanjem z

ustrezno izravnalno maso in priprava

ustrezne podlage za vgradnjo stenske

keramike. Polaganje keramike na na

ustrezno cementno lepilo za

vertikalne površine, ki preprečuje

lezenje keramike , dimenzije in tip

keramike potrebno prilagoditi

obstoječem vzorcu posameznih

stanovanj, čim bolj podobnega

odtenka srednjega cenovnega razreda,

nabavna cena izbrane keramike ne

sme presegati 20,00 €/m2, fugiranje z

visoko zmogljivo hitro vezočo in

sušečo cementno fugirno za fuge od 2

do 20 mm, barvo fugirne mase čimbolj

približati obstoječim fugam. Vključno z

vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in

zaključnim materialom.

Vhod 5, stanovanje 48 m2 0,5 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 m2 0,5 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 m2 0,5 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 m2 0,5 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 m2 0,5 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 m2 0,5 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 m2 0,5 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 m2 0,5 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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1 Dobava in vgradnja novega okna z 

izolacijskimi zasteklitvami v PVC 

okvirju, O2 170/210 cm:

ZVOČNA IZOLATIVNOST: Rw vgrajena 

min 34dB po EN 14351‐

1:2006+A1:2010

VODOTESNOST: 8A po EN 14351‐

1:2006+A1:2010

ZRAČNA PREPUSTNOST: razred 4 po 

EN 14351‐1:2006+A1:2010

OBREMENITVE: C3 / B4 odpornost na 

obremenitve z vetrom po EN 14351‐

1:2006+A1:2010

TOPLOTNA IZOLATIVNOST:          Uw 

(okno) = 0,81 W/m2K,             

Uf (okvir) = 1,0 W/m2K
ZASTEKLITEV: Ugmax (steklo) = 0,7 

W/m2K (troslojno izolacijsko steklo), 

medstekelni distančnik izdelan iz 

umetne mase prevlečen z INOX folijo 

Ψg < 0,039 W/mK (kot npr. TGI 

distančnik ali enakovredno), 

steklo g = 0,50%, 

steklo prepustnost svetlobe = 72%  

OKOVJE: Vidno okovje I.varnostne 

stopnje in sistemska alu kljuka bele 

barve, podaljšani mehanizem za lažje 

ventus odpiranje zgornjega polja, 

OBDELAVA: Sistem za okna in vrata iz  

ojačanega sistemskega trdega PVC 

profila. Okvir debeline min = 83 mm, 

min 6 prekatni z železno ojačitvijo. 

Krilo debeline min = 83 mm, min 6 

prekatni z železno ojačitvijo.

Na strani je okvir okna razširjen z 

razširitvenim profilom 10,00 cm iz 

profilov enake kvalitete in lastnosti 

kot okenski okvir, zaradi vgradnje 

toplotne izolacije 
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NOTRANJA SENČILA: alu žaluzije 25 

mm, upravljanje preko 

monokomande, bela barva

barva okvirja zunaj je RAL 9006, 

znotraj bela, barva medstekelnega 

distančnika črna 
OPOMBE:

 ‐ gledati detajle

 ‐ izvajalec izdela delavniško 

dokumentacijo, ki jo potrdi projektant

 ‐ vse mere preveriti na mestu po 

izvršenih gradbenih delih

 ‐ skupaj z okni dobaviti in vgraditi tudi 

notranjo ALU talno letvico ob stiku z 

notranjim tlakom, barvo uskladiti z 

okenskim profilom

 ‐ izvajalci izdelajo na objektu vzorec 

okna 1:1, s kljuko, s špaleto, notranjo 

polico in senčilom, ki ga potrdi 

arhitekt

 ‐ montaža oken se izvede na 

identično pozicijo kot obstoječa okna, 

po smernicah RAL. Po vgradnji je 

potrebno ustrezno sanirati poškodbe 

in deformacije notranje okenske 

špalete, kot posledica vgradnje novih 

elementov, vključno s finalnim 

opleskom

Vključno z vsemi pomožnimi deli ter 

vgradnim in zaključnim materialom. 

GLEJ SHEMO VRAT

Obračun po kom

Vhod 5, stanovanje 48 kom 0,0 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kom 1,0 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kom 0,0 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kom 0,0 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 kom 0,0 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kom 1,0 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kom 0,0 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kom 0,0 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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Obnova priključnih mest za kihinjsko napo, kjer se

obstoječe koleno zamenja s T‐kosom in preko

prehodnega kosa kondenz preko podometnega

razvoda fi32 odvaja v odtok pomivalnega korita

preko protismradnega sifona..

1 Dobava in vgradnja cevi za odvod kondenza dimenzije

fi32 z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom

Vhod 5, stanovanje 48 m 15 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 m 15 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 m 15 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 m 15 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 m 15 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 m 15 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 m 15 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 m 15 0,00 €

2 Dobava in vgradnja protismradnega sifona pod

pomivalno korito ‐ nadometno kot npr.: HL138

Vhod 5, stanovanje 48 kpl 1 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kpl 1 0,00 €

3 Predelava priklopa sifona pomivalnega korita z

vmesnim priklopom protismradnega sifona. Sifon se

odreže, vmes se namesti fi40/45 odcep ter priključi na

obstoječ odtok. Pri protismradnem sifonu je potrebno

upoštevati vse fazonsek kose (kolena) ter cev. Vse

KCM fi40. Povezava med odcepom in protismradnim

sifonom je lahko tudi gibljiva.

Vhod 5, stanovanje 48 kpl 1 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 20 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kpl 1 0,00 €

4 Priklop cevi kuhinjske nape na obnovljen priklop s

tesnenjem

Vhod 5, stanovanje 48 kpl 1 0,00 €

Vhod 5, stanovanje 47 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 34 kpl 1 0,00 €

Vhod 4, stanovanje 33 kpl 1 0,00 €

S‐01 ‐ SI ‐ hišna kanalizacija
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S‐01 ‐ SI ‐ hišna kanalizacija

Vhod 3, stanovanje 20 kpl 1 0,00 €

Vhod 3, stanovanje 19 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 2 kpl 1 0,00 €

Vhod 2, stanovanje 1 kpl 1 0,00 €

Skupaj 0,00 €
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Vgradita se dve prezračevalni napravi za

decentralizirano prezračevanje 1x dnevni in 1x spalni

prostor

Vhod 5, Stanovanje 48

1 Kompletna dobava, montaža in zagon lokalnega

decentralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo

toplote:

Opis sistema:

* 1x kompaktna rekuperacijska naprava za vgradnjo v

steno,

* notranja maska za vgradnjo na steno za dovod in

odvod zraka v beli barvi,

* fasadne rešetka iz nerjaveče pločevine v beli barvi s

potrebnimi dodatki za debeline stene ca. 25 cm in ca.

45 cm.

Zahteve za rekuperacijsko napravo:

* pretok zraka najmanj ~ 15 m3/h in največ ~ 70 m3/h

z možnostjo regulacije količine (lahko stopenjska

regulacija),

* s senzorjem kakovosti zraka (pH, CO2),

* z vgrajenim stikalom za vklop in izklop,

* priključna moč < 30 W,

* stopnja rekuperacije po EN 13141‐8: ≥ 80 %,

* z možnostjo 100% obvoda (bypass‐a): vklop/izklop

avtomatsko ob izpolnjenih pogojih, lahko tudi ročno

preklapljanje,

* z vgrajeno zaščito pred zmrzovanjem z električnim

grelnikom.

Montaža:

* v cevni nastavek v naklonu 3% proti zunanji strani,

* z zatesnitvijo med cevnim nastavkom in steno,

* vse kompletno po navodilih dobavitelja naprave.

Zagon:

* zagon in preizkus delovanja naprave,

* vključno poučitev uporabnika oz naročnika o načinu

upravljanja in vzdrževanja naprave.

Obvezni sestavni del dobave za predajo uporabniku:

* 2 seta fitrov v primerni embalaži za hranjenje,

* navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem

jeziku,

* pravilno izpolnjena garancija s seznamom

pooblaščenih serviserjev.

Naročnik dovoli vgradnjo samo tistih naprav z

garancijsko dobo najmanj 2 leti in zagotovljenim

servisom na področju RS.

kpl 2 0,00 €

S‐01 ‐ SI ‐ prezračevanje z rekuperacijo
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S‐01 ‐ SI ‐ prezračevanje z rekuperacijo

2 Garancijski zagon prezračevalne naprave ter

poučevanje uporabnika z zapisnikom o pravilnem

rokovanju. kpl 2 0,00 €

3 Namestitev krmilnika na steno kpl 2 0,00 €

Električni priklop prezračevalnih naprav

4 Dobava in vgradnja električnega kabla za napajanje

prezračevalne naprave NYM‐J 3x2,5mm v zaščitni cevi

ter fiksiranje kabla z mavcem. m 15 0,00 €

5 Priključevanje kabla v dozi obstoječe vtičnice preko

sponk ter priklop prezračevalne naprave s preizkusom

delovanja kpl 2 0,00 €

Skupaj 0,00 €
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