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SPLOŠNA DOLOČILA ZA VSE VRSTE DEL 
 
Uporaba predpisov, standardov in drugih tehničnih 
specifikacij: 
Poleg predpisov in standardov, katerih uporaba je 
obvezna (predpisana v veljavnih predpisih), so v 
projektni dokumentaciji, popisih del ter v teh splošnih 
opisih navedeni tudi drugi standardi in tehnične 
specifikacije, skladno s katerimi mora izvajalec izvesti 
dela oz. dobaviti proizvode ter to tudi dokazati. 
 
Sistemske rešitve in materiali, pooblaščeni izvajalci: 
Izvajalec je obvezen upoštevati sistemske 
specifikacije in rešitve ter uporabljati izključno 
sistemske proizvode, kjer je to navedeno v popisih del 
oz. kjer je to pogojeno s strani dobaviteljev. Prav tako 
je dolžan poiskati sistemske rešitve in jih predlagati 
oz. uskladiti z naročnikom in nadzorom, kadar je to 
potrebno. 
 
V kolikor je jamčenje s strani dobaviteljev pogojeno z 
izbiro pooblaščenih izvajalcev oz. so v zvezi s tem s 
strani dobavitelja postavljeni pogoji, jim je izvajalec 
dolžan zadostiti. 
 
Dobava in imenovanje proizvodov ter vzorci 
Izvajalec mora za kontaktno fasado, toplotne izolacije, 
hidroizolacije ter rekuperacijo najkasneje v 10 dneh 
po uvedbi v delo: 
 predložiti v potrditev točne komercialne nazive 
proizvodov (proizvajalec, serija in druge označbe), ki 
jih namerava dobaviti, proizvodi morajo biti izbrani iz 
sklopa preizkušenih sistemov, 
 z listinami v slovenskem jeziku izkazati 
izpolnjevanje zahtevanih lastnosti (Izjave o lastnostih 
proizvodov ter CE izjave o lastnostih proizvodov), 
 
Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh po uvedbi v delo 
pripraviti in predložiti vzorce:: 
 za predvideno zamenjavo stavbnega pohištva: 
sestavljen vzorec tipskega odpirajočega okenskega 
prereza vogala okna (dimenzije vzorca 50 x 50 cm), 
iz katerega bo razvidna barva in profilov, zasteklitev, 
okovje in, tesnila, 
 zunanje okenske police dolžine najmanj 30 cm, ki 
vključuje tudi njen stranski zaključek, 
 za vse predvidene različne barve in obdelave 
zaključnega sloja kontaktne fasade vzorce v velikosti 
najmanj 100 x 100 cm. 
 
Za nobenega od predlogov izvajalec ne more 
uveljavljati doplačila (predpostavlja se, da izvajalec 
predlaga samo tiste proizvode, ki jih je v skladu z 
razpisno dokumentacijo upošteval v svojih 
ponudbenih oz. pogodbenih enotnih cenah). 
 
Potrditev o primernosti predlaganih proizvodov in 
vzorcev morata podati nadzor in naročnik za vsakega 
od prej naštetih sklopov posebej. 
 

Pomanjkanje na trgu, dolgi dobavni roki, spremembe 
nabavnih cen ipd. ne predstavljajo dopustnega 
razloga za odstopanje od predvidenega proizvoda oz. 
kakovosti, roka in cene. 
 
V primeru kakršnegakoli neskladja med določili in 
imenovanimi proizvodi v popisih del ter projektno 
dokumentacijo mora izvajalec o tem nemudoma 
obvestiti nadzor, ki v soglasju z naročnikom določi, 
katera določila se upoštevajo oz. kateri proizvod se 
vgradi. 
 
Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvedbo del 
(temperatura, vlaga, ...): 
 izvajalec mora načrtovati zaporedje in trajanje del 
tako, da bo zagotovil ustrezne pogoje za izvedbo vseh 
vrst del oz. da bo vsa dela izvajal takrat, ko so 
zagotovljeni naravni ustrezni pogoji, 
 v kolikor ustreznih pogojev ne bo dosegel samo z 
organizacijskimi ukrepi oz. s prilagajanjem naravnim 
danostim (ne glede na razlog), je dolžan izvesti še vsa 
dela, aktivnosti in ukrepe za zagotovitev le-teh (npr. 
zaščite pred različnimi vremenskimi vplivi, dodatki 
materialom ali uporaba manj občutljivih materialov 
ipd.), ter to upoštevati v enotnih cenah. 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po 
načrtih, 
 usklajevanje potrebnih detajlov v primeru 
sistemskih rešitev dobaviteljev, 
 izdelavo delavniške dokumentacije ter 
usklajevanje do potrditve le-te, 
 izvedba del s pooblaščenimi izvajalci oz. izpolnitev 
drugih pogojev dobaviteljev, ki so povezani z 
jamčenjem za njihove proizvode, 
 dostava vzorcev in/ali izdelava vzorčnih primerov 
in vgradnja le-teh na objektu (v obsegu, opredeljenem 
v teh razpisnih pogojih), 
 vsa potrebna pomožna, pripravljalna in 
pospravljalna dela, 
 fino čiščenje in priprava podlage pred pričetkom 
del, 
 pregled in prevzem predhodnih del, 
 zarisovanje, kontrola usklajenosti mer z načrti ter 
prenos mer iz načrtov na objekt, 
 ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in 
vezni material, 
 skladiščenje oz. začasno hranjenje materiala na 
gradbišču, 
 vse potrebne transporte in prenose materiala do 
mesta vgrajevanja, 
 vse potrebne transporte in prenose demontiranih 
izdelkov (za ponovno uporabo), njihovo primerno 
evidentiranje ter hranjenje za čas do ponovne 
vgradnje z vsemi spremljajočimi aktivnostmi, deli in 
stroški, 
 vse posredne stroške (kot so režijski stroški 
podjetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike 
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(vključno riziko spremembe nabavne cene) in/ali 
stroške zavarovanj le-teh (vključno zavarovanje 
odgovornosti in gradbeno zavarovanje) ter dobiček, 
 manipulativni, režijski in podobni stroški za dela, 
ki jih izvajalec ne izvaja sam s svojimi delavci (t.j. za 
podizvajalce), 
 vse potrebno delo in storitve, do končnega 
izdelka, 
 izdelavo vseh potrebnih detajlov in zaključkov, 
tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, 
če so samoumevni (t.j. v skladu s pravili stroke) za 
pravilno izvedbo ali funkcioniranje posameznih 
sistemov in elementov objekta ali če so pogojeni z 
uporabo sistemske rešitve, 
 razne oteževalne okoliščine, razen če je v pravilih 
obračuna v teh opisih ali popisih del to izrecno drugače 
navedeno, 
 vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija 
za izvedbo del, kot tudi vsa potrebna pomožna 
sredstva za vgrajevanje oz. montažo in/ali demontažo 
na objektu kot so delovni, premični in prevozni lahki 
odri, konzolni in viseči odri, lovilni in podporni odri, 
lestve, dvigala, črpalke in podobno (izjema so delovni 
odri, izrecno opisani v popisu del), 
 terminsko usklajevanje del z upravnikom ter 
najemniki stanovanj, kjer je to potrebno, 
 vse stroške usposabljanja uporabnika/kov z novo 
vgrajeno opremo, napravami in instalacijskimi sistemi 
ter podobno, 
 izvedba v fazah, prilagojena tehnološkim 
zahtevam, faznim pregledom s strani nadzora, ki se 
bo vršil največ 2 × tedensko ter prilagoditvam 
usklajenim (z upravnikom in najemniki) terminom 
dostopov do posameznih delov stavbe, 
 dokazovanje izpolnjevanja predpisanih zahtev (z 
veljavnimi predpisi ter z razpisno in projektno 
dokumentacijo), 
 stroški poskusnega obratovanja (delo, storitve, 
energija) za izvedbo raznih meritev (za dokazila iz 
prejšnje alineje), 
 vsa morebitna potrebna dela, aktivnosti in ukrepe 
(vključno s potrebnim materialom, dodatki in 
energenti) za zagotovitev ustreznih pogojev 
(temperatura, vlaga,...ipd.) za izvedbo vseh vrst del 
(npr. prisilno razvlaževanje, začasno zapiranje 
objekta, ogrevanje v času gradnje, dodatki k 
materialom ali uporaba manj občutljivih materialov 
ipd.), 

 zaščita oz. ustrezni ukrepi za ohranitev vseh 
demontiranih izdelkov (za ponovno uporabo) pred 
poškodbami ali drugim razvrednotenjem do ponovne 
vgradnje le-teh, 
 zaščita oz. ustrezni ukrepi za ohranitev vseh 
izvedenih del in gotovih izdelkov pred poškodbami ali 
drugim razvrednotenjem do primopredaje objekta 
uporabniku/om, 
 zamenjava ali plačilo stroškov zamenjave pred 
primopredajo poškodovanih ali drugače 
razvrednotenih gotovih izdelkov (v primeru soglasja 
naročnika pa samo popravilo ali plačilo povzročene 
škode na gotovih izdelkih), 
 zaščita oz. ustrezni ukrepi za obvarovanje delov 
objektov in zunanje ureditve, v katere se ne posega, 
 popravilo in/ali plačilo morebitne škode 
povzročene na obstoječem objektu in lastnini 
uporabnikov stanovanj, infrastrukturi ter mimoidočim, 
 sprotno in končno čiščenje prostorov in okolice 
objekta ter ločeno zbiranje in začasno hranjenje 
odpadkov in embalaže do odvoza na stalno deponijo, 
 nakladanje in odvoz odpadkov in embalaže na 
stalno deponijo, plačilo vseh prispevkov in dajatev za 
stalno deponijo odpadnega materiala, vključno s 
predložitvijo »evidenčnih listov o ravnanju z odpadki« 
ter izdelavo »poročila o ravnanju z odpadki«, 
 vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču in 
mimoidočih skladno z veljavnimi predpisi s področja 
varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter 
varnostnim načrtom. 
 
Predpisi: 
V nadaljevanju teh splošnih opisov so pri posameznih 
vrstah del našteti veljavni predpisi, na določila katerih 
mora biti izvajalec še posebej pozoren. 
 
V nobenem primeru našteti veljavni predpisi ne 
predstavljajo vseh veljavnih predpisov, ki so 
relevantni za posamezno področje. 
 
Pri naštevanju v nadaljevanju je naveden samo točen 
naziv predpisa. Naročnik ne navaja vseh sprememb in 
dopolnitev le-teh, saj so podatki tem javno dostopni 
(http://www.pisrs.si), naročnik pa tudi predpostavlja, 
da so izvajalcu poznani. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
RUŠITVE IN ODSTRANITVE 
 
Kjer ni izrecno drugače navedeno, se smatra, da so ruševine ali odstranjen material odpadki, ki jih mora 
izvajalec oddati, kot to določajo veljavni predpisi o ravnanju z njimi.  Ves uporaben demontiran material je last 
investitorja. 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 sortiranje in ločeno zbiranje ruševin in 
odstranjenega materiala na gradbiščni deponiji po 
skupinah odpadkov (podrobnejši opis glej v 
nadaljevanju teh posebnih določil), 
 vsa dela, material, ukrepe in druge stroške za 
izpolnitev zahtev glede »zaščite obstoječega objekta 
od pričetka izvajanja rušitvenih del in odstranitev do 
dokončanja del« v teh posebnih določilih, ne glede na 
trajanje, 
 pazljivo odstranjevanje oz. odmontiranje (brez 
poškodovanja) in primerno začasno deponiranje vseh 
gradbenih elementov, za katere je v popisu del ali 
drugje v projektni dokumentaciji navedeno, da so za 
ponovno uporabo, 
 po potrebi zavarovanje (podpiranje ipd.) vseh 
tistih delov objekta ali elementov, ki bodo zaradi 
rušenja in odstranitev postali nestabilni, 
 delo v fazah, kjer je to nujno za zagotovitev 
stabilnosti preostalih delov objekta ali zaradi same 
tehnologije del, 
 vse potrebne ukrepe za preprečitev prašenja za 
zaščito izvajalcev rušitvenih del ter proti emisiji 
prašnih delcev v okolico (vlaženje med rušenjem, 
uporaba orodij z direktnim priklopom na sesalnik,…). 
 
Obračun: 
 obračunske enote ter način obračuna za 
odstranitve in rušitve je opisan v samih postavkah in 
je podoben načinu obračuna vgradnje teh istih 
elementov, 
 obračun v m1, m2 in m3: dejanska prostornina v 
vgrajenem stanju pred odstranitvijo oz. rušenjem. 
 
Predpisi: 
Izvajalec mora (poleg ostalih) upoštevati veljavne 
predpise s področja ravnanja z odpadki, še posebej: 
 Uredba o odpadkih, 
 Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih, 

 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo, 
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu. 
 
Zaščita obstoječega objekta od pričetka izvajanja 
rušitvenih del in odstranitev do dokončanja del: 
V času rušitvenih del in odstranitve ter kasneje do 
namestitve novih projektiranih gradbenih elementov 
ali ponovne vgraditve demontiranih elementov 
morajo biti obstoječi deli in prostori objekta (ki se 
ohranijo oz. ki v času gradnje obratujejo): 
 primerno zaščiteni pred vremenskimi vplivi, pred 
poškodovanjem in vsakim drugačnim 
razvrednotenjem ter pred prahom, 
 primerno varovani pred vstopom neželenih oseb, 
pred odtujitvijo in namernim poškodovanjem lastnine 
v njih (najmanj do enake stopnje, kot je obstoječe 
stanje), 
 zagotovljena mora biti varnost uporabnikov 
objekta in mimoidočih, 
 ves čas trajanja izvedbe mora biti zagotovljena 
normalna raba stanovanj - deloma je lahko samo 
ovirana raba teras. 
Trajanje in način izvedbe posameznih zaščitnih 
ukrepov je odvisen od tehnologije in dinamike del 
izvajalca, kadar zadevajo obstoječe uporabnike 
objekta, mora zanje pridobiti njihovo soglasje. 
 
Sortiranje, ločeno zbiranje in začasno deponiranje 
odpadkov na gradbiščni deponiji: 
 za ves čas izvedbe rušitvenih del mora biti na 
gradbiščni deponiji primerno število kontejnerjev za 
odpadke, v katere se sproti ločeno po klasifikacijskih 
skupinah odlagajo odpadki. 
 
Dokumentacija o izvedenih delih: 
V povezavi s prej navedenimi predpisi mora izvajalec 
poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo, še posebej 
pa »evidenčne liste o ravnanju z odpadki« ter izdelati 
»poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki«. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
ZEMELJSKA DELA 
 
Pred pričetkom nasipanja oz. zasipanja mora biti obvezno preverjena ustreznost podlage ter nasipnega oz. 
zasipnega materiala s strani nadzornika.  
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 stalno čiščenje dostopnih poti ob stavbi, 
 čiščenje javnih površin v kolikor pride do njih z 
izvajanjem zemeljskih del po navodilih upravljavca 
teh. 
 
Obračun: 
 obračunska enota za vse izkope je prostornina 
izkopane zemljine v raščenem stanju, 
 obračunska enota za vse nasipe in zasipe je 
prostornina zemljine v vgrajenem stanju. 
 

Predpisi: 
Izvajalec mora (poleg vseh ostalih) upoštevati 
veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki, še 
posebej: 
 Uredba o odpadkih, 
 Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih, 
 Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem 
odpadkov. 
 
Dokumentacija o izvedenih delih: 
Izvajalec mora dostaviti »evidenčne liste o ravnanju z 
odpadki« ter izdelati »poročilo o ravnanju z gradbenim
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
TESARSKA DELA - ODRI 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 dimenzioniranje odrov, 
 dostope na odre, varovalne ograje idr. potrebno, 
da so odri varni za uporabo ter da lahko  delo pod odri 
poteka varno, 
 uporabnina oz. najemnina za celoten čas, ko bodo 
odri v uporabi, ne glede na trajanje, število montaž, 
demontaž, prestavitev ipd., 
 uporabo osebne varovalne opreme za delo na 
višini, 
 prvi pregled odra, pregled ob vsaki prestavitvi ali 
predelavi ter periodični pregledi, vključno s 
predpisano dokumentacijo o tem, 
 ozemljitev odra in meritve le-te pri fasadnih 
odrih.. 
 
Obračun: 
 kot je navedeno v posameznih obračunskih 
postavkah, 

 merjenje fasadnih odrov: dolžina: zunanja 
kontura odra (brez vseh dodatkov), višina: razdalja od 
stojiščne ploskve odra do 1,0 m nad najvišjim 
delovnim podom. 
 
Predpisi, standardi: 
Izvajalec mora upoštevati vse veljavne predpise in 
standarde, predvsem pa: 
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1, 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
na začasnih in premičnih gradbiščih, 
 SIST EN 12811-1, 2 in 3 (oprema za začasno 
gradnjo), 
 SIST EN 12810-1 in 2 (fasadni odri iz 
predizdelanih elementov). 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
ZIDARSKA DELA – ZIDANJE, OMETI, POVRŠINSKE OBDELAVE IN VZIDAVE 
 
Način vgradnje ter namen uporabe materiala morata biti skladna z navodili oz. priporočili proizvajalcev. 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 dobavo in izdelavo malt, vključno s prenosi na 
mesto uporabe ne glede na način in razdaljo, 
 predhodno čiščenje in priprava podlag oz. stičnih 
površin z obstoječimi zidovi, 
 dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je 
v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače 
navedeno. 
 
Obračun: 
 za obračun izvršenih del smiselno veljajo 
»normativi za zidarska dela« (OZS, sekcija 
gradbincev), razen če so izrecno v nasprotju z določili 
v teh splošnih opisih ali popisih del, 
 dodatki za morebitne oteževalne okoliščine 
izvedbe del se ne obračunavajo posebej. 

 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 
 SIST EN 771-1,2,3,4,5,6: specifikacije za zidake, 
 SIST EN 998-1,2: specifikacija malt za zidanje, 
 SIST EN 13914-1,2: projektiranje, priprava in 
uporaba zunanjih in notranjih ometov, 
 SIST-TP CEN/TR 15123: načrtovanje, priprava in 
uporaba notranjih polimernih ometov, 
 SIST-TP CEN/TR 15124: načrtovanje, priprava in 
uporaba notranjih mavčnih ometov, 
 SIST-TP CEN/TR 15125: načrtovanje, priprava in 
uporaba notranjih cementnih in/ali apnenih ometov. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
HIDROIZOLACIJE, ZAŠČITA PRED VLAGO, ZAŠČITA HIDROIZOLACIJE 
 
Način vgradnje ter namen uporabe materiala morata biti skladna z navodili oz. priporočili proizvajalcev. 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je 
v opisu postavke drugače navedeno. 
 
Obračun: 
 hidroizolacije: odprtine in preboji do vključno 3,00 
m2 se ne odbijajo (»polno za prazno«), pri večjih se 
odbije samo razlika nad 3,00 m2, 
 hidroizolacije: če ni posebej navedeno v opisu 
postavke, so obračun izvrši po tlorisni površini (za 
horizontalne hidroizolacije) ali narisni površini (za 
vertikalne hidroizolacije), 
 zaščite pred vlago na osnovi cementnih veziv: 
odprtine in preboji do vključno 0,50 m2 se ne odbijajo 
(»polno za prazno«), večji se odbijejo v celoti, 
 zaščita hidroizolacij, toplotne izolacije: obračun po 
neto površini, merjeno po zunanjih (daljših) stranicah, 
 zaščita hidroizolacij, toplotne izolacije: odprtine in 
preboji do vključno 1,00 m2 se ne odbijajo (»polno za 

prazno«), pri večjih se odbije površina odprtine oz. 
preboja v celoti, 
 dodatki za morebitne oteževalne okoliščine 
izvedbe del se ne obračunavajo posebej. 
 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, 
 Pravilnik o učinkoviti rabi energije, 
 Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, 
 SIST DIN 18195-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: tesnjenje 
objektov, 
 SIST 1031, SIST EN 13956, SIST EN 13969,  SIST 
EN 13970, SIST EN 14967: hidroizolacijski trakovi, 
 SIST EN 13162, SIST EN 13163, SIST EN 13164, 
SIST EN 13165, SIST EN 13166, SIST EN 13167, SIST 
EN 13168, SIST EN 13169, SIST EN 13170, SIST EN 
13171: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
KONTAKTNE FASADE (ETICS) 
 
Za posamezne fasade je obvezna uporaba fasadnega sistema s »CE« oznako enega od proizvajalcev: uporabljene 
so lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji (STS ali ETA). 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 izvedba morebitne potrebne zaščite pred 
vremenskimi vplivi, 
 izdelava in obdelava vseh vrst dilatacij, vogalov, 
robov, odkapnih letev, špalet, stikov z drugimi 
elementi, vključno s potrebnim materialom, 
 vse stroške dela in materiala za morebitno 
potrebno izvedbo izravnalnega ometa zaradi 
preseganja dovoljenih toleranc na podlagi ali če je z 
meritvami ugotovljeno, da je potrebna debelina 
nanosa lepila večja od maksimalne dovoljene v 
tehnični specifikaciji dobavitelja fasadnega sistema, 
 dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je 
v opisu postavke drugače navedeno. 
 
Obračun: 
 po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije 
slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – 
normativi porabe časa in materiala ter pravila 
merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje 
Fasaderska dela), 
 razne oteževalne okoliščine in dodatki (tč. 6.2., 
8.2.1. in 8.3. zgoraj navedenih pravil) se upoštevajo 
v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen 
če je v opisu postavke drugače navedeno. 
 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 

 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, 
 Pravilnik o učinkoviti rabi energije, 
 tehnične specifikacije (STS ali ETA) dobavitelja 
sistema. 
 
Posebne zahteve glede toleranc: 
 Po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije 
slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – 
normativi porabe časa in materiala ter pravila 
merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje 
Fasaderska dela), 
 pred izvedbo kontaktne fasade mora biti 
pregledana ravnost podlage: v primeru preseganja 
dovoljenih toleranc in/ali preseganja dovoljenih 
debelin nanosa lepila je potrebno izvesti izravnalni 
omet. 
 
Zaščita pred vremenskimi vplivi v času od začetka 
izvedbe do dokončanja kontaktne fasade: 
 v času izvedbe osnovnega ali zaključnega ometa  
površine fasade ne smejo biti izpostavljene 
neposrednemu osončenju ali vetru, 
 ni dovoljeno izvajati del, v kolikor temperatura 
ozračja in/ali podlage odstopa od dovoljene s strani 
proizvajalca fasadnega sistema; pri tem je upoštevati 
tudi pričakovane temperature v času vezave malt ali 
lepil. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
STAVBNO POHIŠTVO 
 
Vsa okna in vrata ter zasteklitve morajo biti izdelane v skladu z opisi, načrti in shemami.  Uporabiti je treba 
sistemske rešitve proizvajalcev. Izvajalec je dolžan poskrbeti za to, da so upoštevani vsi grafični in tekstualni deli 
projekta. 
 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 delo in material za morebitna odstopanja dejanske 
površine zasteklitvenih elementov do +- 5% od 
predvidene 
 dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je 
v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače 
navedeno. 
 

Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred hrupom, 
 Pravilnik o učinkoviti rabi energije, 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, 
 SIST EN 14449 :steklo v gradbeništvu, 
 SIST EN 13120: notranja senčila 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
KERAMIČARSKA DELA 
 
Vsi stiki ploščic ali plošč (v nadaljnjem tekstu »ploščic«) talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni 
tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini. Preboji instalacij na ploščicah morajo biti 
izvedeni natančno, velikosti izsekov ne smejo biti večji kot je potrebno, saj niso predvidene rozete ipd. za 
prekrivanje teh prebojev. 
 
Talne ploščice morajo biti ustrezno protizdrsne: zahteve so opisane v vsaki postavki popisa. 
 
Masa za polnjenje stikov: Biti mora take kvalitete, da gotova obloga ustreza pogojem uporabe prostora v 
katerem se nahaja. Vsi stiki med vertikalnimi in horizontalnimi površinami, dilatacije, vogali ter stiki ploščic z 
ostalimi elementi morajo biti obvezno tesnjeni s trajnoelastičnim kitom. 
 
Izvajalec mora zagotoviti, da bodo vse ploščice iste vrste, položene v enem prostoru, iz iste proizvodne sarže. 
Barvna odstopanja med ploščicami v istem prostoru niso dovoljena!  
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 stenske obrobe pri oblaganju tlakov, 
 tesnjenje stikov med vertikalnimi in 
horizontalnimi površinami, dilatacij, vogalov ter stikov  
ploščice z ostalimi elementi s trajnoelastičnim visoko 
kvalitetnim kitom, 
 vse potrebne obdelave ploščic kot je rezanje 
ploščic na potrebno dimenzijo, obdelave ob prebojih in 
podobno, 
 razne oteževalne okoliščine in dodatki se 
upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v 
količinah, razen če je v opisu postavke drugače 
navedeno, 
 polaganje po polagalnih načrtih, kjer so izdelani, 
 
Obračun: 
 po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcija 
gradbincev – odbor keramičarjev in pečarjev 
(Keramičarska dela – standardizirani opisi in 
normativi), 
 razne oteževalne okoliščine in dodatki se 
upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v 

količinah, razen če je v opisu postavke drugače 
navedeno. 
 
Posebne zahteve glede toleranc in kvalitete: 
 kvaliteta izvedbe mora ustrezati zahtevam SIST-
TP CEN/TR 13548, 
 dovoljena odstopanja oz. tolerance: po SIST-TP 
CEN/TR 13548 (DIN 18202 se uporabi samo za 
podlago). 
 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 
 SIST-TP CEN/TR 13548: splošna pravila za 
oblikovanje in vgradnjo keramičnih ploščic, 
 SIST EN 14411: keramične ploščice, 
 SIST EN 12004: lepila in malte za ploščice., 
 SIST EN ISO 10545-3: ugotavljanje vpijanja vode, 
navidezne poroznosti, navidezne relativne gostote in 
prostorninske mase keramičnih ploščic. 
 

 
 
 



Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 
Objekt: Odprava vzrokov ter sanacija posledic povišane vlage v pritličju stavbe na naslovu Novi trg 2-5, Celje 
 SPLOŠNA IN POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL 
 

Posamezne vrste del   
(© NEPREMIČNINE CELJE d.o.o., 2018) 

POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
SLIKOPLESKARSKA DELA 
 
Barva mora biti enakomerne strukture, kar mora izvajalec doseči s stalnim mešalnim razmerjem, ustreznim 
prekritjem podlage idr.. 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 morebitno potrebni osnovni in vezni premazi – po 
zahtevah dobavitelja izravnalnih kitov in barv, 
 vse potrebne zaščite okrog ostalih že vgrajenih 
elementov (preboji, stavbno pohištvo,...) v vseh 
fazah, 
 vse potrebne obdelave ob stikih različnih 
materialov podlage (dilatacije, poglobljene fuge ipd.), 
na zaključkih in priključkih k že vgrajenim elementom 
(preboji, stavbno pohištvo,..), tudi kitanje z akrilnim 
kitom, 
 popravila slikanja po dokončani finalizaciji 
stanovanj. 
 
Obračun: 
 po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije 
slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – 
normativi porabe časa in materiala ter pravila 
merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje 
Slikarska dela), 

 razne oteževalne okoliščine, dodatki in 
»spremembe vrednosti« (tč. 5.1.4., 5.1.5., 5.3.2., 
6.2., 7.2. in 8.3. zgoraj navedenih pravil) se 
upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v 
količinah, razen če je v opisu postavke drugače 
navedeno. 
 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in tehničnim specifikacijam, 
predvsem pa: 
 SIST EN 13300: barve in laki – premazna sredstva 
in premazni sistemi na vodni osnovi za notranje zidove 
in stropove, 
 SIST EN ISO 1062-1: barve in laki - premazni 
materiali in premazni sistemi za zunanjo zaščito zidov 
in betona, 
 SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna 
primerjava barve premaza. 
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POSEBNA  DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
POLAGANJE TLAKOVCEV, BETONSKIH PLOŠČ 
 
.
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 razne oteževalne okoliščine. 
 
Obračun: 
 po tlorisni površini položene betonske tlakovane 
prevleke, odprtine do 0,50 m2 se ne odbijajo, večje 
se odbijajo v celoti, 
 razne oteževalne okoliščine in dodatki se 
upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v  

količinah, razen če je v opisu postavke drugače 
navedeno. 
 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in tehničnim specifikacijam, 
predvsem pa: 
 SIST EN 1338  za betonske tlakovce,  
 SIST EN 1339 za betonske plošče,  
 SIST EN 1340 za betonske robnike. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE 
 
Za vsa instalacijska dela veljajo »splošna določila za vse vrste del«. 
 
 


