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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, 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 najkasneje v 21 dneh po uvedbi v 
delo: 
 predložiti v potrditev točne komercialne nazive 
proizvodov (proizvajalec, serija, druge označbe) s 
pripadajočimi tehničnimi listi in/ali prospektnim 
materialom (vse v slovenskem jeziku), ki jih 
namerava dobaviti za naslednje proizvode: () vse 
komponente sistema priprave ogrevalne vode, () 
vse komponente sistemov za prezračevanje in 
rekuperacijo, () vse radiatorje in njim pripadajočo 
opremo, () za vse predvidene vrste svetil () vse 
komponente sistema injektiranja, () vse 
komponente sistema sanacije razpok, 
 izdelati in predložiti sledečo dokumentacijo: () 
plan izvajanja betonskih konstrukcij - projekt betona, 
() elaborat z detajlnim opisom posameznih faz 
izbranega sistema injektiranja in sanacije zidov z 
sušilnimi ometi po opravljeni predhodni sondaži ter 
strokovni oceni, () elaborat z detajlnim opisom 
izbranega sistem za sanacijo razpok notranjih in 
zunanjih sten, () računski dokaz, da predloženi 
vzorec polnila balkonske ograje ustreza predpisanim 
zahtevam glede nosilnosti, () prikaz načina 
pritrjevanja primarne in sekundarne lesene 
konstrukcije ostrešja ter strešne kritine, 
 z listinami v slovenskem jeziku izkazati 
izpolnjevanje zahtevanih lastnosti (Izjave o 
lastnostih proizvodov ter CE izjave o lastnostih 
proizvodov) za vse našteto v prejšnjih dveh alinejah, 
 predložiti v potrditev vzorce za: () komplet 
izdelano polnilo balkonske v dolžini min. 100 cm, () 
strešni trapezni panel v celotni širini panela in dolžine 
najmanj 100 cm. 
 

Za ostale proizvode in sisteme mora izvajalec 
predlagati v potrditev točne komercialne proizvodov 
ter dokazila o izpolnjevanju zahtevanih lastnostih 
vsaj 14 dni pred nameravano vgraditvijo. 
 
Vsa predana dokumentacija mora biti predložena v 
potrditev urejena v rednikih, s pregradnimi listi in 
preglednim seznamom. 
 
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, razvlaževanje 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 in druge dokumentacije (v 
obsegu, opredeljenem v teh razpisnih pogojih) ter 
usklajevanje do potrditve le-te, 
 izvedba del s pooblaščenimi izvajalci oz. 
izpolnitev drugih pogojev dobaviteljev, ki so povezani 
z jamčenjem za njihove proizvode, 
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 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 
(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 ter 
dejstvu, da se dela izvajajo v zasedenih stanovanjih, 
 dokazovanje izpolnjevanja predpisanih zahtev (z 
veljavnimi veljavnimi predpisi ter z razpisno in 
projektno dokumentacijo), 

 stroški poskusnega obratovanja (delo, storitve, 
energija) za izvedbo raznih meritev (za dokazila iz 
prejšnje alineje), 
 vsa morebitna potrebna dela, aktivnosti in 
ukrepe (vključno s potrebnim materialom, dodatki in 
energenti) za zagotovitev ustreznih pogojev 
(temperatura, vlaga,...ipd.) za izvedbo vseh vrst del 
(npr. 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 dnevno 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, 
uporabnikov stavbe 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. 
 
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 kg: na podlagi tehtalnih listov in 
evidenčnih listov o ravnanju z odpadki - v kolikor ne 
bo izkazana sledljivost dokumentov in nazorno 
razvidno, da gre res samo za elemente z 
obravnavanega objekta, se za obračun uporabi 
preračun na podlagi izmer dimenzij in pomočjo 
specifičnih tež za posamezne materiale, 
 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 balkonov, enako velja za vsa 
parkirišča, ki jih uporabljajo stanovalci. V primeru, 
da tega ni mogoče zagotoviti zaradi narave dela, se 
stanovalcem zagotovijo nadomestni parkirni prostori 
za čas dela. 
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, 
 elementi za ponovno uporabo morajo biti 
deponirani primerno namenu njihove ponovne 
uporabe. 
 
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 geomehanika oz. nadzornika. Meritve zbitosti izvaja za to usposobljena organizacija 
ali podjetje.  
 
 
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: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 
 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 
gradbenimi odpadki. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA  
 
Pred pričetkom del mora izvajalec izdelati in predati v potrditev » Plan izvajanja betonskih konstrukcij- projekt 
betona« po določilih SIST EN 13670: 2010 in njegovega nacionalnega dodatka SIT EN 13670:2010/A 101:2010. 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 izdelavo plana izvajanja betonskih konstrukcij in 
dosledno izvajanje betonskih del skladno z njim 
 vsi potrebni dodatki betonu, 
 nega vgrajenega betona v skladu z pravili stroke 
ter po planu izvajanja betonskih konstrukcij, 
 popravilo nepravilnosti na površini gotovega 
betona, 
 armaturo delovnih stikov, razen, kjer je to 
izrecno navedeno v popisu del, 
 kalo pri armaturnih mrežah, ki je večji od 
računsko upoštevanega v načrtih gradbenih 
konstrukcij ali drugih načrtih, 
 dobava armaturnih mrež »po posebnem 
naročilu«, 
 rezanje mrež ( razdelilne armature) in 
armaturnih palic za potrebe prilagajanj ostalih 
gradbenih elementov in prilagajanj zapiranja opažev, 
 dodatki za morebitne oteževalne okoliščine, 
kadar niso izrecno navedeni kot ločena postavka v 
popisu 
 

 

Obračun: 
 za obračun izvršenih del smiselno veljajo » 
normativi za betonska in armiranobetonska dela« ( 
OZS, sekcija gradbincev), razen kadar so v 
nasprotju z določili v teh splošnih opisih ali popisih 
del. 
 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 
 SIST  1026 in SIST EN 206:2016 za beton 
 SIST EN 13670 in SIST EN 13670:2010/A101 za 
izvajanje betonskih konstrukcij + nacionalni 
dodatek, 
 SIST EN 10080 za jeklo za armiranje, 
 Izvedbo železokrivskih del izvajati v skladu z 
izdanim Slovenski tehničnim soglasjem- STS. 
 
Posebne zahteve glede toleranc: 
 
Glej  zahteve v projektni dokumentaciji in  popisih 
del. 
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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. 
 
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,, 
 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) – velja za fasadni podzidek 
 
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, 
 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. 
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POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
KROVSKA IN KLEPARSKA DELA 
 
Izvajalec mora poskrbeti, da bo dobavljena pločevina vsa barvana v isti šarži: odstopanja v barvnih niansah med 
vgrajeno pločevino na istem objektu niso dovoljena. 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 začasno pokrivanje ter začasne odvode meteorne 
vode stran od objekta v času izvedbe teh del, 
 dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je 
v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače 
navedeno. 
 
Obračun: 
 po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije 
kleparjev in krovcev (Krovsko – kleparska dela: 
normativi in pravila), 
 dodatki za morebitne oteževalne okoliščine 
izvedbe del se ne obračunavajo posebej. 
 
Predpisi, standardi: 
Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati 
veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, 

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije, 
 SIST EN 14782: samonosilna pločevina za 
pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge, 
 SIST EN 14783: povsem podprta pločevina za 
pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge, 
 SIST EN 13859: rezervna kritina, 
 SIST EN 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, 
 SIST 1031, SIST EN 13859, SIST EN 13956, 
SIST EN 13969,  SIST EN 13970, SIST EN 13984, 
SIST EN 14909, SIST EN 14964, SIST EN 14967: 
hidroizolacijski trakovi, 
 SIST EN 13252: geotekstilije. 
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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. 
 
Masa za polnjenje stikov: Biti mora take kvalitete, da gotova obloga ustreza pogojem uporabe prostora v 
katerem se nahaja. Barvo mase in širino fuge izbere arhitekt. Vsi stiki med vertikalnimi in horizontalnimi 
površinami, dilatacije, vogali ter stiki ploščic z ostalimi elementi morajo biti obvezno tesnjeni s trajnoelastičnim 
kitom v barvi po izboru arhitekta. 
 
 
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, 
 razne vogalne in zaključne letve po izboru 
arhitekta, 
 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. 
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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 (polaganje parketa, vgradnja vrat, 
montaža stikal in vtičnic), 
 predajo po 1 kg pripravljene barve vsakega 
odtenka in vrste barve za morebitne popravke 
poškodb po selitvi v objekt. 
 
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 
ASFALTERSKA DELA 
 
Asfalterska dela se izvajajo v času ko so temperature podlage 5ºC ali več. Vsa oprema in stroji, ki bodo 
vključeni v tehnološki postopek vgrajevanja bitumiziranih zmesi v asfaltno plast, morajo biti preskušeni na 
način, da ustrezajo zahtevam, opredeljenih v projektni dokumentaciji in posebnih določilih naročnika 
 
 
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 dodatki za morebitne oteževalne okoliščine, 
kadar niso izrecno navedeni kot ločena postavka v 
popisu 
 
Obračun: 
 po tlorisni površini v [m²] položene asfaltne 
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 standardom, predvsem pa: 
 SIST EN 12591 za bitumne kot vezivo asfaltnih 
zmesi 
 SIST EN 13043, SIST EN 12390-3, SIST EN 
1367-2, SIST EN 933-4 in SIST EN 1097-6 za zmesi 
drobljenih in naravnih kamnitih zrn, 
SIST EN 13808:2013 bitumenske emulzije za 
pobrizge. 
 
Posebne zahteve glede toleranc: 
 na dokončanih površinah v nobenem primeru ni 
dopustno zastajanje vode. 
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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, 
 vse izreze na mero in geometrijo površin, na 
katerih se polagajo, 
 dodatki za morebitne oteževalne okoliščine, 
kadar niso izrecno navedeni kot ločena postavka v 
popisu. 
 
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: 
Vgrajeni proizvodi morajo biti proizvedeni in 
testirani po naslednjih standardih: 
 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 
KANALIZACIJSKE CEVI IN KANALIZACIJSKI JAŠKI 
 
Vsi betonski elementi potrebni za izdelavo betonskega konusnega kanalizacijskega jaška in nosilne krovne plošče 
jaška morajo ustrezati standardu SIST EN 206:2016. 
Za odvodnjavanje meteornih voda iz strehe objekta in zalednih voda se dovoljuje možnost uporabe 
kanalizacijsko drenažnih cevi, ki imajo funkcijo  pretoka zaledne vode v zgornjem delu  plašča cevi in funkcijo 
odvodnjavanja v spodnjem delu plašča cevi.  
V primerih vgradnje jaška v povoznih površinah je potrebno pri izgradnji zaključnega AB venca  in podložne 
plošče upoštevati, da le-ta ne nalega na vrh jaška. Razdalja med vrhom jaška in zaključnim AB vencem oziroma 
spodnjim robom LTŽ pokrova mora znašati min. 50mm. 
 
 
  
Enotne cene morajo vsebovati: 
 vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 razne oteževalne okoliščine 
 
Predpisi, standardi: 
Vgrajeni proizvodi kanalizacijskih PVC gladkih, PE 
gladkih in PP rebrastih cevi z fazonskimi kosi, 
drenažne cevi PE-HD ter betonski kanalizacijski 
vodotesni jaški z PVC dnom in krovni AB venec z 
LTŽ pokrovom morajo biti proizvedeni in preizkušeni 
po naslednjih pravilnikih in standardih: 
 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, 
 SIST EN 1401, SIST EN 1433 in SIST EN 13476 
za visokoobremenitvene polnostenske kanalizacijske 
cevi ustrezne nazivne togosti SN, 
 SIST DIN 4262-1 za  drenažne cevi,   
 SIST 1026, SIST EN 934-1,2,6 in  SIST EN 1917  
za izdelavo betonskih vodotesnih vkopanih jaškov z 
PVC dnom in betonskih peskolovov,  

 
 

 
 SIST EN 124 za pokrove betonskih jaškov iz 
litoželezne litine ustrezne nosilnosti, 
 SIST EN 1610 in za pripravo ležišč betonskih 
jaškov in posteljice za kanalizacijske cevi, 
 SIST EN 1610 za preizkus vodotesnosti 
kanalizacijskega sistema ( z vodo postopek W in 
z zrakom postopek L). 

 
Obračun: 

 
 po razviti dolžini v [m¹] vgrajenih cevi vključno z 
vgrajenimi fazonskimi kosi in tesnili, 
 po kosu [kos] vgrajenega  betonskega jaška ali 
betonskega peskolova v funkcionalnem kompletu kot je 
navedeno v popisu del in tehničnem poročilu, 
 razne oteževalne okoliščine in dodatki se 
upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v 
količinah, razen če je v opisu postavke drugače 
navedeno. 
 
 

 
 



Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 
Objekt: Energetska sanacija večstanovanjskega objekta Ulica ob gozdu 3, 3000 Celje 
 SPLOŠNA IN POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL 
 

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

POSEBNA DOLOČILA PO POSAMEZNIH VRSTAH DEL 
STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE 
 
Vsa potrebna gradbena dela za izvedbo strojno in elektro instalacijskih del, kot so preboji, prilagoditve, 
izrezovanje šlicev v stenah tlakih in podobno ter zametovanje z malto so obravnavana v poglavju gradbenih del 
in jih izvede izvajalec gradbenih del. 
 

 
Predpisi in standardi: 
Izvedba del in vgrajeni material morata ustrezati 
naslednjih standardom, smernicam in predpisom, 
predvsem pa:  
 Seznamu harmoniziranih standardov  napeljav 
in opreme strojnih in elektro instalacij, 
 Tehnične smernice TSG-1-005 Zaščita pred 
hrupom v stavbah, 
 Tehnična smernica za učinkovito rabo energije, 
 Pravilnik o klimatizaciji in prezračevanju stavb, 

 Tehnične smernice TSG-N-002:2009 
nizkonapetostne električne instalacije, 
 Tehnične smernice TSG-N-003:2009 Zaščita 
pred delovanjem strele, 
 Tehnična smernica TSG – 1- 001:2010 Požarna 
varnost v stavbah, 
 
 
 

 Standard SIST EN 308, SIST EN 13141-7 in 
metoda preiskušanja PHI za toplotni izkoristek 
rekuperacijskih naprav. 
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PROJEKTANTSKI POPIS DEL

POPIS G.O.I. DEL

OBJEKT:   ENERGETSKA SANACIJA 
VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA 
Ulica ob gozdu 3, Celje

NAROČNIK:  NEPREMIČNINE CELJE d.o.o.
Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje

PONUDNIK:
ŠTEVILKA PROJEKTA:  03/18
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SKUPNA REKAPITULACIJA

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPR. STROŠKI

A/ GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA 0,00 0,00 239,60 

B/ ELEKTROINSTALACIJE 0,00 0,00

C/ STROJNE INSTALACIJE 0,00 0,00

D/ ZUNANJA UREDITEV 0,00 0,00

E/ NEPREDVIDENA DELA 3% A-D 0,00

S K U P A J : 0,00 0,00

SKUPAJ (brez davka) 0,00

Celje, april 2018
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A) REKAPITULACIJA  GRADBENIH IN ZAKLJUČNIH DEL

UPRAVIČENO NEUPRAVIČENO
I/ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA 0,00 0,00

II/ ZEMELJSKA DELA 0,00 0,00

III/ ZIDARSKA DELA 0,00 0,00

IV/ KERAMIČARSKA DELA 0,00 0,00

V/ SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 0,00

VI/ SEKUNDARNI STROPOVI 0,00 0,00

VII/ RAZNA DELA 0,00 0,00

VIII/ KROVSKO-KLEPARSKA DELA 0,00 0,00

SKUPAJ GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA: 0,00 0,00

B) REKAPITULACIJA  ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL

UPRAVIČENO NEUPRAVIČENO

I/ PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 0,00

II/ ELEKTRIČNE INSTALACIJE 0,00 0,00

III/ OZEMLJITVE 0,00 0,00

IV/ STRELOVOD 0,00 0,00

V/ ZAKLJUČNA DELA 0,00 0,00

SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE : 0,00 0,00
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C) REKAPITULACIJA  STROJNIH DEL

UPRAVIČENO NEUPRAVIČENO

I/ DEMONTAŽNA DELA 0,00 0,00
II/ PRIPRAVA OGREVALNE VODE 0,00 0,00
III/ VGRADNJA PREZRAČEVANJA Z REKUPERACIJO 0,00 0,00
IV/ UREDITEV RADIATORSKEGA OGREVANJA 0,00 0,00

SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE : 0,00 0,00

D) REKAPITULACIJA  ZUNANJE UREDITVE

UPRAVIČENO NEUPRAVIČENO

I/ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA 0,00 0,00

II/ ZEMELJSKA DELA 0,00 0,00

III/ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 0,00

IV/ KANALIZACIJA 0,00 0,00

V/ ZAKLJUČNA DELA 0,00 0,00

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV: 0,00 0,00
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post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO

A/ GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA
I/ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA

1,01

skupno kpl 1,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

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

Vzpostavitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in
tehnologijo izvajalca del, vključno z ureditvijo začasne
gradbiščne deponije za ločeno zbiranje gradbenih
odpadkov, ureditvijo dovoznih poti preko funkcionalnega
zemljišča investitorja ter stroški začasnega vodovodnega
priključka na vodovodno in električno omrežje; ureditev
dostopov stanovanj v kleti in zaščita preko izkopanega jarka
ob objektu 

Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o
ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je potrebno
ruševine na gradbišču ločevati in ločeno odajati
pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora Investitorju na
koncu gradnje predati vse prevzemne liste ( potrdila ) o
primoredaji ruševin. Enotne cene morajo upoštevati vsa
opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne
postavke (izvedbo rušitve s potrebnimi varnosnimi
podporami, iznos ruševin na gradbiščno deponijo,
nakladanje naprevozno sredstvo in odvoz pooblaščenemu
prevzemniku ruševin). Faktor razhrahljivosti mora biti
upoštevan v enotnih cenah!
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post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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1,02

skupno kos 1,00 0,00 0,00 0,00 
S1 kos 7,00 0,00 0,00 0,00 
S2 kos 7,00 0,00 0,00 0,00 
S3 kos 3,00 0,00 0,00 0,00 
S5 kos 3,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
1,03

skupno m2 88,19 0,00 0,00 0,00 
S1 m2 71,10 0,00 0,00 0,00 
S2 m2 69,94 0,00 0,00 0,00 
S3 m2 33,12 0,00 0,00 0,00 
S4 m2 94,94 0,00 0,00 0,00 
S5 m2 40,56 0,00 0,00 0,00 
S6 m2 74,27 0,00 0,00 0,00 
S7 m2 45,74 0,00 0,00 0,00 
S8 m2 66,25 0,00 0,00 0,00 
S9 m2 60,04 0,00 0,00 0,00 
S10 m2 53,96 0,00 0,00 0,00 

Čiščenje stavbe in okolice med gradnjo in po njej in finalno
čiščenje stavbe po končanih delih pred predajo naročniku,
zaščita obstoječih tlakov, zasteklitev, sten, stavbnega
pohištva, notranje opreme (npr.
polaganje zaščitnih folij itd.).. Obračun po neto tlorisni
površini posega, kjer se izvajajo prenovitvena dela

Izsuševanje z vlago prepojenih prostorov z razvlaževalci.
Poseg se izvaja v kletnih prostorih. V vsak proator je
potrebno namestiti industrijski razvlaževalec za dobo min. 5
dni in skrbeti za sprotno praznjenje kondenzacijskih posod.
Obračun po prostoru, kjer se izvaja razvlaževanje:
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post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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S11 m2 53,96 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

1,04

skupno m2 65,85 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

1,05 0,00 0,00 

skupno m1 30,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

1,06 0,00 0,00 

S1 m2 23,00 0,00 0,00 0,00 
S3 m2 9,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
1,07 0,00 0,00 

S1 m2 0,30 0,00 0,00 0,00 
S3 m2 0,50 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
1,08 0,00 0,00 

skupno m2 23,79 0,00 0,00 0,00 

Odstranitev obstoječih betonskih robnikov neposredno ob
objektu z odlganjem na gradbiščni deponiji za ponovno
vgradnjo.

Odstranitev obstoječih betonskih plošč ob objektu z
odlganjem na gradbiščni deponiji za ponovno vgradnjo.

Odstranitev obstoječih spuščenih stropov (rastrski,
mavčnokartonski…)

Odstranitev obstoječega notranjega ometa, ki je prepojen z
vlago in plesnijo

Odstranitev obstoječe stenske keramike - pazljivo, s
predhodnim zarezom sosednjih fug



      Ob gozdu 3 Popis del s predizmerami A-gradbena in zaključna dela stran 8/84

 
post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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S3 m2 23,76 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

1,09 0,00 0,00 

skupno kos 10,00 0,00 0,00 0,00 
S1 kos 16,00 0,00 0,00 0,00 
S2 kos 16,00 0,00 0,00 0,00 
S3 kos 12,00 0,00 0,00 0,00 
S4 kos 12,00 0,00 0,00 0,00 
S5 kos 16,00 0,00 0,00 0,00 
S6 kos 16,00 0,00 0,00 0,00 
S7 kos 16,00 0,00 0,00 0,00 
S8 kos 14,00 0,00 0,00 0,00 
S9 kos 14,00 0,00 0,00 0,00 
S10 kos 16,00 0,00 0,00 0,00 
S11 kos 16,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
1,10 0,00 0,00 

skupno kos 2,00 0,00 0,00 0,00 
S1 kos 2,00 0,00 0,00 0,00 
S2 kos 2,00 0,00 0,00 0,00 

Preboj obstoječih notranjih opečnih sten debeline 15-25 cm
za prehod strojnih instalacij; presek preboja φ 150mm, 
vključno z naknadno zidarsko obdelavo. Izvedba z vrtalno
garnituro. Dolbljenje z udarnimi kladivi ni dovoljeno!

Preboj obstoječih fasadnih opečnih sten debeline 35-40 cm
za prehod strojnih instalacij; presek preboja φ 150mm, 
vključno z naknadno zidarsko obdelavo. Izvedba z vrtalno
garnituro. Dolbljenje z udarnimi kladivi ni dovoljeno!
Pazljivo vrtanje v cilju minimalnih poškodb obstoječega
fasadnega ovoja!
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post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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S3 kos 2,00 0,00 0,00 0,00 
S4 kos 2,00 0,00 0,00 0,00 
S5 kos 2,00 0,00 0,00 0,00 
S6 kos 2,00 0,00 0,00 0,00 
S7 kos 2,00 0,00 0,00 0,00 
S8 kos 2,00 0,00 0,00 0,00 
S9 kos 2,00 0,00 0,00 0,00 
S10 kos 2,00 0,00 0,00 0,00 
S11 kos 2,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
1,11 0,00 0,00 

skupno m1 68,20 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

1,12 0,00 0,00 

skupno m1 22,45 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: 0,00 0,00 

Odstranitev obstoječih okenskih polic na kletnih oknih
(zaradi povečanja toplotne izolacije podstavka fasade.

Horizontalni zarez obstoječe izolativne fasade (podstavka)
debeline 5 cm z odstranitvijo obstoječe fasadne izolacije
povprečne površine cca 80 cm/m1
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post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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II/ ZEMELJSKA DELA

2,01

skupno m3 59,16 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,02 0,00 0,00 

skupno m3 27,84 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,03 0,00 0,00 
skupno m2 58,88 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,04 0,00 0,00 

skupno m3 7,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Planiranje in utrjevanje dna planuma izkopa - ročno

Kombinirani strojno-ročni izkop neposredno ob objektu z
odmetom izkopanega materiala na rob izkopa - izkop ob
dostopnih fasadah J in V.

Vsi izkopi se obračunajo v raščenem stanju, zasipi pa v
vgrajenem! Faktor razrahljivosti mora biti upoštevan v
enotnih cenah!

Ročni izkop v območju komunalnih vodov, sondiranja in
podobno

Ročni izkop med ovirami neposredno ob objektu z odmetom
izkopanega materiala na rob izkopa - izkop ob nedostopnih
fasadah S in Z. 
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post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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2,05 0,00 0,00 

skupno m3 4,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,06 0,00 0,00 

skupno m3 21,30 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,07 0,00 0,00 

skupno m3 65,70 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,08 0,00 0,00 

skupno m3 94,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,09 0,00 0,00 

skupno m2 60,00 0,00 0,00 

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 0,00 0,00 

Zasip  ob objektu z izkopanim materialom

Humusiranje vseh novo vkopanih in nasutih površin v
debelini min. 15 cm, vključno z zatravitvijo.

Zasip drenažne cevi  z drenažnim nasutjem frakcije 16-32 
mm.

Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno
deponijo, ki jo v skladu s pravilniki, ki urejajo ravnanje z
gradbenimi materiali, pridobi in organizira sam izvajalec del. 

Ročna izdelava peščene posteljice debeline 10 cm in obsip
cevi cca 30 cm nad temenom s peščenim materialom
frakcije 0-4 mm, vključno z dobavo materiala.
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post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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III/ ZIDARSKA DELA

3,01

skupno m2 122,15 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
3,02 0,00 0,00 

skupno m2 69,80 0,00 0,00 0,00 

Izdelava vertikalne hidroizolacije odkopanih sten
upoštevajoč naslednje faze del:
- čiščenje obstoječega zidu s ščetkanjem in pranjem ter
predhodnim struganjem obstoječe vertikalne hidrozolacije
- popravilo eventualno poškodovanega ometa 
- 2x hladni bitumenski premaz z emulzijo (raztopino bitumna
v organskem topilu)
- 2x plastomerni bitumenski varilni trak na nosilcu iz steklene
tkanine nominalne debeline 3,6mm, upogljiv pri -10o  
odporen na tečenje pri +120oC; oba sloja polno varjena na
podlago.
Minimalni preklopi 10 cm morajo biti upoštevani v enotni
ceni!

Izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije in toplotna izolacija
odkopanih delov objekta.
Izvedba s ploščami debeline 16 cm iz ekstrudiranega
polistirena (XPS) s toplotno prevodnostjo λ≤0,036 W/mK z
deklarirano tlačno trdnostjo pri 10% deformaciji ≥300 kPa.
Površina gladka, plošče lepljene na hidroizolacijo z butilnimi
čepki ali nizko ekspandirajočo enokomponentno
poliuretansko peno za pritrjevanje izolacijskih materijalov na
bitumenske podlage. V kolikor izolacija ne sega do pete
temelja, je potrebno spodnji rob prirezati pod kotom 45o.
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post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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0,00 0,00 
3,03 0,00 0,00 

skupno m2 58,11 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
3,04 0,00 0,00 

skupno m2 69,80 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Zaščita vertikalne termoizolacije vkopanega dela objekta s
polietilensko gumbasto folijo.

Izdelava toplotne izolacije podstavka fasade.
Izvedba s ploščami debeline 10 cm (oziroma takšne
debeline, da skupaj z obstoječo izolacijo podstavka
dosežemo poravnavo s termoizolacijo vkopanega dela) iz
ekstrudiranega polistirena (XPS) s toplotno prevodnostjo
λ≤0,036 W/mKz deklarirano tlačno trdnostjo pri 10%
deformaciji ≥300 kPa. Površina gladka, plošče lepljene na
obstoječ fasadni podstavek z lepilno malto ali nizko
ekspandirajočo enokomponentno poliuretansko peno za
pritrjevanje izolacijskih materijalov na mineralne podlage.
Dodatno se nova termoizolacija pritjuje z namenskimi
vijačnimi sidri skozi obstoječ sloj termoizolacije s po min. 6-
imi sidri /m2, minimalno 70mm v masivni zid.
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3,05 0,00 0,00 

skupno m1 63,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
3,06 0,00 0,00 

skupno m1 76,30 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

Obdelava zunanjih okenskih špalet kletnih prostorov, ki
zajema:
-odbijanje obstoječe okenske špalete (večinoma omet,
deloma fasadni sloj)
- tesnenje stika med okenskim okvirjem in objektom z
namenskim trakom za RAL vgradnjo primernim za uporabo
na zunanji strani (paropropustni difuzijsko odprti tesnilni
trak). Grobe površine obstoječih zidov predhodno ustrezno
obdelati-zagotoviti gladko površino.
-Izolacija zunanjih okenskih špalet širine <30 cm z bakelitno
termoizolacijo debeline min. 3 cm λ≤ 0,02 W/m2K. V izmeri
zajete tudi površine pod novimi okenskimi policami, ki jih je
potrebno izvesti v naklonu min. 3o od objekta.

Dobava in polaganje PE-HD drenažnih cevi DN160 z 2/3
perforacijo, vključno z izdelavo betonske mulde in vsemi
fazonskimi kosi. Skupna odprta površina rež za vstop vode
min.50 cm2 na dolžinski meter cevi. Obsip z drenažnim
nasutjem frakcije 8-16mm najmanj 20 cm nad temenom
cevi.
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3,07 0,00 0,00 

skupno m1 26,90 0,00 0,00 
S1 m1 32,30 0,00 0,00 
S2 m1 27,45 0,00 0,00 
S3 m1 9,63 0,00 0,00 

0,00 0,00 
3,08 0,00 0,00 

S1 m2 23,00 0,00 0,00 0,00 
S3 m2 9,00 0,00 0,00 0,00 

Sanacija kletnih zidov proti vlagi na mestih, kjer zaradi
konstrukcijskih detajlov ni možno izvesti klasične vertikalne
hidroizolacije. Izvedba z injektiranjem brez pritiska po
celotnem prerezu zidu s silikonsko hidrofobno silikonsko
tekočino. Izvedba po postopku proizvajalca sistema.
Navrtanje zidu v dveh vrstah "cik-cak" z razdaljo med
vrstami 10-20 cm, razmak med luknjami 12-15 cm. Vrtanje
pod kotom 30o-40o. Po končanem reakcijskem postopku je
potrebno vrtine zaliti z malto iz kremenovih peskov in
specialnih penetrirajočih kristalizacijskih dodatkov.
Obračun po tekočem metru saniranega zidu, povprečne
debeline 25-30 cm

Izvedba notranjih sanirnih (sušilnih) ometov na osnovi
hidravličnih veziv z visoko vsebnostjo difuzijsko odprtih
mikropor, ki zajema:
-čiščenje podlage vključno s praskanjem vidnih fug do
globine 1-2 cm
- vlaženje površine pred nanosom
- grobi sušilni omet skupne debeline cca 2 cm
- fini sušilni omet debeline cca 2 mm
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0,00 0,00 
3,09 0,00 0,00 

skupno m1 18,40 0,00 0,00 
S1 m1 29,05 0,00 0,00 
S2 m1 13,80 0,00 0,00 
S3 m1 10,00 0,00 0,00 
S4 m1 33,33 0,00 0,00 
S5 m1 10,00 0,00 0,00 
S6 m1 28,13 0,00 0,00 
S7 m1 14,80 0,00 0,00 
S8 m1 24,65 0,00 0,00 

Obloga notranjih okenskih in vratnih špalet širine do 30 cm
s ploščami mineralne toplotne izolacije iz porobetona
debeline min. 3cm. Plošče morajo biti paropropustne in
negorljive. Toplotna prevodnost λ≤0,045W/mK, volumska
masa med 100 in 115 kg/m3, tlačna trdnosti min. 300 kPa,
vodovpojnost pri 23oC in 50% rel. vlagi minimalno
0,028kg/kg po standardu ETA-05/0093. Po potrebi je
potrebno plošče rezati na željeno debelino. 
Lepljenje s paropropustno lepilno malto s koeficientom µ 15
in Sd (d=3mm) 0,045 po standardu EN 1015-19). Z aneko
malto obdelati tudi površino špalete v dveh slojih malte z
vmesnim vtiskanjem mrežice iz steklenih vlaken. Obdelati
tudi prehod proti obstoječi notranji steni z armiranjem s
fasadno mrežico in 2x lepilno malto.
Pred vgradnjo izolacijskih plošč je potrebno špalete očistiti in
ustrezno obdelati po sistemu za odstranjevanje plesni, kot je
opisan v poglavju slikopleskarskih del!
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S9 m1 15,50 0,00 0,00 
S10 m1 14,00 0,00 0,00 
S11 m1 18,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
3,10 0,00 0,00 

S1 m1 1,40 0,00 0,00 
S2 m1 1,00 0,00 0,00 
S3 m1 1,00 0,00 0,00 
S10 m1 1,40 0,00 0,00 
S11 m1 1,40 0,00 0,00 

0,00 0,00 
3,11 0,00 0,00 

skupno m2 4,60 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Zidarska obdelava poškodovanega dimnika pred montažo
novega plašča. Obstoječe fuga na opečni oblogi je potrebno
izpraskati, ponovbno fugirati in obstoječo poečno oblogo
impregnirati s silikonsko vodoodbojno impregnacijo.

Zidarska obdelava vratnega praga širine cca 25 cm pri
fasadnih vhodnih vratih, ki se menjujejo v režiji investitorja
oziroma v sklopu drugega naročila. Obdelava zajema:
-vertikalna hidroizolacija praga med etažno ploščo in
podkonstrukcijo vrat r.š. cca 15+20cm s samolepilnimi
hidroizolacijskimi trakovi na poliuretanski ali podobni osnovi
-toplotna izolacija iz bakelitne termoizolacije debeline cca
4+8+4 cm, λ≤ 0,02 W/m2K. 
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3,12 0,00 0,00 

skupno m2 1,20 0,00 0,00 

0,00 0,00 
3,13

skupno m2 88,19 0,00 0,00 0,00 
S1 m2 71,10 0,00 0,00 0,00 
S2 m2 69,94 0,00 0,00 0,00 
S3 m2 33,12 0,00 0,00 0,00 
S4 m2 94,94 0,00 0,00 0,00 
S5 m2 40,56 0,00 0,00 0,00 
S6 m2 74,27 0,00 0,00 0,00 
S7 m2 45,74 0,00 0,00 0,00 
S8 m2 66,25 0,00 0,00 0,00 
S9 m2 60,04 0,00 0,00 0,00 
S10 m2 53,96 0,00 0,00 0,00 
S11 m2 53,96 0,00 0,00 0,00 

Sanacija obstoječe betonske dimniške kape po sistemu
proiz vajalca sanirnega sistema: 
- čiščenje obstoječe betonske površine s pranjem pod
pritiskom min. 300 bar ali ščetkanje z žično krtačo
- premaz površine s polimerno disperzijo za izboljšanje
sprijemljivosti staro-novo
- Saniranje-preplastitev obstoječe betonske površine z
mikroarmirano tiksotropno sulfatno odporno reparaturno
malto v popvprečni debelini sloja cca 20mm.

Pomožni pomični in delovni odri namenjeni izvedbi
sanacijskih ukrepov (kaskad, izolativnih spuščenih
stropov…). Obračun po površini stanovanjske površine, kjer
se izvaja poseg. Višina prostorov 250-300 cm.
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0,00 0,00 
3,14 0,00 0,00 

skupaj ur 40,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
3,15 0,00 0,00 

skupaj ur 40,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
3,16 0,00 0,00 

skupaj kpl 1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
3,17 0,00 0,00 

skupaj kpl 1,00 0,00 0,00 

Razna režijska dela in pomoč obrtnikom ter ostala dela, ki jih 
ni možno obračunati po normiranih postavkah - PK delavec

Razna režijska dela in pomoč obrtnikom ter ostala dela, ki jih 
ni možno obračunati po normiranih postavkah - PK delavec

Izvedba zunanjih stopnic na terenu ob JV vogalu objekta. 6x
nastopna ploskev iz betonskega robnika in betonskih
tlakovcev poravokotne oblike, položenih v zemelsjko vlažen
beton na utrjeno tamponsko podlago. Širina stopnic 80 cm.

Izvedba opornega zidu ob zunanjih stopnicah debeline
20cm, vključno z opažem, betonom in armaturo:
- dvostranski opaž stene cca 8,00 m2
- beton stene C20/25 0,80m3
- temelj C20/25 1,44m3
- armatura različnih presekov 220 kg
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0,00 0,00 
3,18 0,00 0,00 

skupaj m2 1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
SKUPAJ ZIDARSKA DELA: 0,00 0,00 

Izolacija odkopanega dela zunanje kleti z XPS-om debeline
16 cm z lepljenjem in mehanskim pritrjevanjem na obstoječ
zid, 2x lepilna malta z vmesno vtisnjeno mrežico ter zaključni
sloj z marmoriranim akrilnim ometom iz obarvanega
kremenovega granulata.
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IV/ KERAMIČARSKA DELA

4,01

S1 m2 5,00 0,00 0,00 
S2 m2 5,00 0,00 0,00 
S3 m2 5,00 0,00 0,00 
S4 m2 5,00 0,00 0,00 
S5 m2 5,00 0,00 0,00 
S6 m2 5,00 0,00 0,00 
S7 m2 5,00 0,00 0,00 
S8 m2 5,00 0,00 0,00 
S9 m2 5,00 0,00 0,00 
S10 m2 5,00 0,00 0,00 
S11 m2 5,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Krpanje obstoječe stenske keramike v kopalnicah s
keramiko srednjega cenovnega razreda. Format in barvna
niansa naj se čim bolj približata obstoječi keramiki.
Načeloma se zamenja keramika na celotni steni, kjer bo
potreben kakšen poseg, ki bo poškodoval obstoječo
keramiko.
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4,02 0,00 0,00 

S1 m2 1,50 0,00 0,00 
S2 m1 1,50 0,00 0,00 
S3 m1 1,50 0,00 0,00 
S10 m1 1,50 0,00 0,00 
S11 m1 1,50 0,00 0,00 

SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: 0,00 0,00 

Krpanje obstoječe talne keramike s keramiko srednjega
cenovnega razreda. Format in barvna niansa naj se čim bolj
približata obstoječi keramiki. 
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V/ SLIKOPLESKARSKA DELA

5,01

skupno m2 58,11 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Obdelava obstoječih fasadnih površin v območju fasadnega
podstavka na že izvedeno toplotno izolacijo:
- Maltno zmes (izbrati skladno z ETA - 10/0334) je potrebno
na izolacijsko oblogo nanesti ročno v dveh slojih. Debelina
na oblogi iz termoizolacije mora biti ~4 do 6 mm. Takoj po
nanosu prvega sloja osnovnega ometa se vtisne
plastificirana steklena mrežica teže min. 160 g/m2.
Diagonale ob okenskih odprtinah dodatno armirati.
- v območju 30 cm pod in nad terenom se osnovni sloj
izvede z dvokomponentno visoko elastično cementno
vezano vodotesno maso.
- osnovni premaz v odtenku zaključnega sloja
- zaključni nanos v barvi obstoječe fasade v silikonski
kvaliteti z zrnavostjo 2.0 mm; paro propustnost mora
dosegati Sd min.0,12 pri 2mm nanosu, navzemanje vode
mora biti W24 <0,02 oziroma razred W3 (nizko navzemanje
vode).
Vse vogale je potrebno izdelati s tipskimi namenskimi profili
z nastavki armirne mrežice.
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5,02 0,00 0,00 

skupno m2 62,67 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5,03 0,00 0,00 

skupno m1 42,13 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Obdelava čela balkonov:
-odstranitev obstoječe pločevinaste obrobe pred izvedbo
fasaderskih del
- obdelava čela balkona r.š. cca 10 cm po enakem postopku
kot stropni del 
- finalni sloj z marmoriranim akrilnim ometom iz obarvanega
kremenovega granulata.
- zaključni odkapni profil 

Izoliranje in kompletna obdelava z zaključnim slojem
spodnje strani balkonov:
- čiščenje obstoječe površine z visokotlačnim pranjem
- akrilni prednamaz za utrditev površin
- bakelitne izolativne plošče debeline 5 cm, λ≤ 0,02 W/m2K,
lepljene na stropno površino in mehansko sidrane
- 2x lepilna malta in mrežica po vzoru na prejšnjo postavko
- osnovni premaz v odtenku zaključnega sloja
- zaključni nanos v barvi obstoječe fasade v silikonski
kvaliteti z zrnavostjo 2.0 mm; paro propustnost mora
dosegati Sd min.0,12 pri 2mm nanosu, navzemanje vode
mora biti W24 <0,02 oziroma razred W3 (nizko navzemanje
vode).
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5,04 0,00 0,00 

S1 m2 23,00 0,00 0,00 0,00 
S3 m2 9,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

5,05 0,00 0,00 

skupno m2 122,24 0,00 0,00 0,00 

Slikopleskarska obdelava notranjih zidnih in stropnih površin
močno kontaminiranih kletnih stanovanj:
-Čiščenje površin z nanosom sredstva za odstranjevanje
plesni (napr. natrijev hipoklorit <5% akt. klora. EC 231-668-
3) in brisanjem ali struganjem okuženih opleskov
- 2x premaz vseh površin z visoko paropropustno barvo
(koeficient paropropustnosti µ= 120 ali manj, oziroma Sd pri
debelini 0,2mm≤0,024m) z vsebovanimi steklo-keramičnimi
kroglicami.

Slikopleskarska obdelava notranjih zidnih površin kletnih
prostorov, ki so obdelani s sušilnimi ometi:
-Čiščenje površin z nanosom sredstva za odstranjevanje
plesni (napr. natrijev hipoklorit <5% akt. klora. EC 231-668-
3) in brisanjem ali struganjem okuženih opleskov
- glajenje površin s termoizolacijsko paropropustno
(koeficient paropropustnosti µ= 100 ali manj, oziroma Sd pri
debelini 0,2mm≤0,02m) izravnalno maso z visoko
vsebnostjo votlih steklokeramičnih kroglic, ki dvigne
površinsko temperaturo
- 2x premaz vseh površin z visoko paropropustno barvo
(koeficient paropropustnosti µ= 120 ali manj, oziroma Sd pri
debelini 0,2mm≤0,024m) z vsebovanimi steklo-keramičnimi
kroglicami.
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S1 m2 301,50 0,00 0,00 0,00 
S2 m2 236,88 0,00 0,00 0,00 
S3 m2 103,83 0,00 0,00 0,00 
S5 m2 111,54 0,00 0,00 0,00 

5,06 0,00 0,00 

skupno m2 80,74 0,00 0,00 0,00 
S4 m2 176,54 0,00 0,00 0,00 
S6 m2 209,14 0,00 0,00 0,00 
S7 m2 173,22 0,00 0,00 0,00 
S8 m2 235,83 0,00 0,00 0,00 
S9 m2 189,64 0,00 0,00 0,00 
S10 m2 197,96 0,00 0,00 0,00 
S11 m2 197,96 0,00 0,00 0,00 

Slikopleskarska obdelava notranjih zidnih in stropnih površin
stanovanj:
- 2x premaz vseh površin z barvo odpornejšo na razvoj
plesni
Lokalno, večinoma ob špaletah in vogalh je prav tako
potrebno izvesti ukrepe za odstranjevanje plesni
(predvidoma cca 10% vse površine)
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5,07 0,00 0,00 

S4 m2 94,94 0,00 0,00 0,00 
S5 m2 40,56 0,00 0,00 0,00 

5,08 0,00 0,00 

S1 m2 15,00 0,00 0,00 

5,09 0,00 0,00 

skupno m2 95,20 0,00 0,00 

Obnova opleskov obstoječih lesenih napuščev in vidnih
delov šprovcev. Obstoječa barva se obrusi, nato se izvede
osnovni oplesk s pokrivno barvo in 2x finalni oplesk s
pokrivno lazuro v niansi po izboru projektanta arhitekture.
V enotni ceni zajeti tudi vse potrebne ukrepe za delo na
višini, pomično dvižno košaro ali drug sistem po izboru
izvajalca, ki bo skladen z ukrepi varstva pri delu

Slikopleskarska obdelava novo izvedenih notranjih
mavčnokartonskih spuščenih stropov stanovanj:
- glajenje površin s kitom
- 2x premaz vseh površin z disperzijsko barvo, odporno na
suho drgnjenje in primerno za površine, obremenjene s
plesnijo

Slikopleskarska sanacija notranjih zidnih razppok širine cca
1mm, ki zajema zarez, polnjenje s fugirno maso za elastične
fuge in bandažiranje.
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5,10 0,00 0,00 

skupno kos 0,00 1,00 0,00 0,00 

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA : 0,00 0,00 

Pleskarska obnova lesenih vhodnih vrat v zunanjo klet ob
objektu, velikosti cca 2,2m2/kos. Čiščenje obstoječih
opleskov in 2x premaz z barvno lazuro.
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VI/ SEKUNDARNI STROPOVI

6,01 0,00 0,00 

S4 m2 94,94 0,00 0,00 0,00 
S5 m2 40,56 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
6,02

S1 m1 58,00 0,00 0,00 
S2 m1 60,00 0,00 0,00 
S3 m1 30,00 0,00 0,00 

Izvedba kaskad iz mavčnokartonskih plošč 12,5mm in
ustreznih pocinkanih profilov. Kaskade oziroma maske
prezračevalnih cevi se izvedejo spuščene cca 20 cm od
obstoječega stropa oziroma se v primeru obstoječih
spuščenih stropov vanje zarežejo rega za doseganje čim
manjšega posega v obstoječo stropno višino. Razvita širina
kaskade-maske znaša povprečno 80cm. V enotni ceni zajeti
tudi vsa bandažiranja, zaključne profile oziroma vse do
zaključenega izdelka (brez slikopleskarskih del)

Izdelava spuščenih stropov iz mavčnokartonskih plošč v
naslednji sestavi:
-2x mavčnokarotnska plošča d=12,5mm na ustrezni obešalni 
pocinkani podkonstrukciji, višina obešanja  cca 50cm
- parna zapora (Sd>100m) z lepljenimi stiki z visoko lepilnim
armiranim trakom na polietilenski osnovi
- termoizolacija iz steklene volne v roli, toplotne prevodnosti
λ≤0,04W/mK, debeline 10 cm
 - bandažiranje stikov 
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S4 m1 0,00 0,00 0,00 
S5 m1 0,00 0,00 0,00 
S6 m1 45,00 0,00 0,00 
S7 m1 60,00 0,00 0,00 
S8 m1 45,00 0,00 0,00 
S9 m1 45,00 0,00 0,00 
S10 m1 45,00 0,00 0,00 
S11 m1 45,00 0,00 0,00 

SKUPAJ SPUŠČENI STROPOVI: 0,00 0,00 



      Ob gozdu 3 Popis del s predizmerami A-gradbena in zaključna dela stran 31/84

 
post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO

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

VII/ RAZNA DELA

7,01

skupno m1 26,02 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

7,02 0,00 0,00 

skupno m1 35,20 0,00 0,00 
0,00 0,00 

Dobava in vgradnja zunanjih okenskih polic iz alu barvane
pločevine debeline min. 1,5mm s stranskimi zavihki za
preprečitev zamakanja. Vgradnja z ustreznim lepilom
(enokomponentno tesnilno maso/lepilom na osnovi
hibridnega MS polimera) preko podložk iz plutovine deb.
3mm, robovi proti špaletam in po zunanji daljši stranici se
tesnijo z ekspanzijskim tesnilnim trakom.

Dobava in vgradnja pločevinaste pokrivne obrobe na stiku
med doizoliranim fasadnim podstavkom in obstoječo fasado.
Obroba iz alu barvane pločevine debeline min. 1,5mm,
vgrajena na razširjeni del fasade enako kot okenske police.
Nagib prav tako 3o od objekta, r.š. obrobe cca 15 cm, stiki
izvedeni s preklopi in lepljenjem z ustreznim lepilom.
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7,03 0,00 0,00 

skupno m1 10,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

7,04 0,00 0,00 

skupno m1 42,13 0,00 0,00 
0,00 0,00 

SKUPAJ RAZNA DELA: 0,00 0,00 

Zarez obstoječe južne fasade za izvedbo vertikalne
dilatacije, čiščenje rege in vstavljanje ter zaključna obdelava
tipskega dilatacijskega traku tipa E s prilagodljivim trakom iz
nitritnega kaučuka, obojestranskim PVC vogalnikom z
mrežico iz steklenih vlaken. Trak naj bo naknadno pobarvan
s fasadno barvo v niansi obstoječe fasade. Rega naj bo
širine cca 15-20 mm.

Zamenjava ograjnih elemenov na balkonskih
ograjah.vertikalna polnila iz lesenih letev je potrebno
odstraniti, vključno z ročajem. Obstoječa kovinska
konstrukcija se očisti in 2x opleska z barvo za kovine na
poliuretanski osnovi. Iz vidika minimalnega vzdrževanja se
izvedejo ograjna polnila iz lesno-plastičnega kompozita ali
reciklirane umetne mase. Vertikalne letve preseka cca
80/16mm, višine 110 cm, po potrebi pritrjene na dodatno
podkonstrukcijo oziroma predelano obstoječo. Ročaj
(pokrivni profil) naj bo prav tako iz umetne mase. Max.
razmak med polnili 10cm.
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VIII/ KROVSKO-KLEPARSKA DELA

8,01

skupno m2 0,00 80,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
8,02 0,00 0,00 

skupno m1 0,00 28,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
8,03 0,00 0,00 

skupno m2 0,00 27,20 0,00 0,00 

0,00 0,00 
8,04 0,00 0,00 

skupno m2 0,00 80,00 0,00 0,00 

Podaljšanje obstoječega ostrešja nadzidka za cca 30cm. V
ceni zajeti podaljšanje obstoječih strešnih letev. Križno
letvanje razširjenega dela strešin-prečne letve 3/5 e=50 cm,
vzdolžna letev 5/8cm.

Odstranitev obstoječe kritine vključno s kleparskimi izdelki
nadzidanega dela zaradi razširitve strešin. Kritina se
deponira na gradbiščni deponiji za kasnejšo ponovno
vgradnjo.

Podeskanje podaljšanega dela ostrešja s skoblanimi
smrekovimi deskami na pero in utor debeline min. 18mm,
barvane kot ostali obnovljeni napušči z namestitvijo
paropropustne sekundarne kritine.

Ponovno polaganje z novim pritrdilnim materialom obstoječih 
strešnih plošč iz trapezne pločevine in paropropustne
sekundarne kritine.
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0,00 0,00 
8,05 0,00 0,00 

skupno m2 0,00 13,60 0,00 0,00 

0,00 0,00 
8,06 0,00 0,00 

skupno m1 0,00 27,20 0,00 0,00 

0,00 0,00 
8,07 0,00 0,00 

skupno m1 0,00 4,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
8,08 0,00 0,00 

skupno m1 0,00 4,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Izdelava novih čelnih obrob r.š. cca 25 cm iz pocinkane in
barvene pločevine deb. min. 0,55 mm.

Dobava in pritrjevanje prezračevalne mrežice na kapnem
delu 

Podaljšanje obstoječih polkrožnih strešnih žlebov vključno z
vsem pritrdilnim materialom.

Dobava in pritrjevanje novih strešnih plošč iz trapezne
pločevine v enaki ali podobni strukturi kot obstoječa
pločevinasta kritina - pocinkana barvana pločevina deb. Min.
0,55mm. s protikondenčnim obrizgom.
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8,09 0,00 0,00 

skupno m2 0,00 20,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
8,10 0,00 0,00 

skupno m1 0,00 60,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
8,11 0,00 0,00 

skupno kos 0,00 5,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

8,12 0,00 0,00 

skupno kpl 0,00 1,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

Izvedba nove zidne obrobe doizolirano fasado in streho iz
pocinkane barven pločevine r.š. cca 33 cm; 

Odstranitev obstoječih oddušnih cevi in krpanje pločevinaste
kritine z enakimi ploščami kot obstoječa kritina; površina
posameznega posega cca 0,5m2/kos

Dobava in montaža pločevinaste maske dimnika iz gladke
pocinkane barvane pločevine, pritrjene preko termoizolacije.
Presek dimnika cca 90/60 cm, višine cca 110 cm. V ceni
zajeti tudi vse obrobe proti strešni kritini in pokrivno strešico.

Doizoliranje zatrepnih fasadnih sten po naslednjem
postopku:
- Pločevinasta fasadna obloga se odstrani, stene se dodatno
izolirajo z negorljivo fasadno toplotno izolacijo debeline 16
cm s ploščami iz kamene volne λ≤0,038W/mK , preko se
izvede 2x nanos lepilne malte z vmesno mrežico in finalni
zsilikonski zaključni sloj, vse v enaki kvaliteti kot v poziciji
5,01!
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0,00 0,00 
8,13 0,00 0,00 

skupno m1 0,00 3,80 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

8,14 0,00 0,00 

skupno kos 0,00 8,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

8,15 0,00 0,00 

skupno m2 330,00 0,00 0,00 

SKUPAJ KROVSKO-KLEPARSKA DELA 0,00 0,00 

Pranje in čiščenje obstoječe strešine.

Izdelava pokrivne pločevinaste kape na opornem zidcu in
preko izolacijske obloge kleti iz pocinkane barvane pločevine 
deb. 0,55mm, r.š. <33 cm. 

Prilagoditev obstoječih strešnih vertikal zaradi odebelitve
fasade na kletnem delu - izogib za cca 10 cm in ostalih
elementov ob fasadi (oddušnik iz kotlovnice)
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IX/ DOKUMENTACIJA

9,01 0,00 0,00 

a kpl 0,00 1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
9,02 0,00 0,00 

a

SKUPAJ RAZNA DELA: 0,00 0,00 

Geodetski posnetek stanja po končani gradnji z izdelavo
geodetskega načrta za vpis v GJI, izdelan in predan
investitorju v 3 tiskanih izvodih in 1x digitalni izvod, berljiv z
Arcview.

Izdelava Dokazila o zaneslijivosti objekta za kompletna dela
v 2 tiskanih izvodih, 1x digitalna oblika (optično prebrano)
mora biti zajeta v enotnih cenah pogodbenega predračuna!
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post. opis postavke količina

 UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO
cena količina x cena

UPRAVIČENO
količina x cena

NEUPRAVIČENO

B/ ELEKTROINSTALACIJE
I/ PRIPRAVLJALNA DELA

1,01

kpl 1,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: 0,00 0,00 

II/ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

2,01
 - svetila kos 8,00 
 - senzorji kos 3,00 
 - stikala (demontaža in namestitev

pokrovov) kos 3,00 
kpl 1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
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Odklop napajanja V-PMO s strani pooblaščene osebe
distributerja Elektro Celje in po izvedbi prevezav ponovni
priklop.

Odklop obstoječih el. porabnikov  na objektu:



      Ob gozdu 3 Popis del s predizmerami B-elektroinstalacije stran 39/84

 
post. opis postavke količina

 UPRAVIČENO
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2,02 0,00 0,00 

 - glavno stikalo 40A 4p; 1-0 kos 1,00 
 - zaščitno stik. na diferenčni tok RCD 4-pol.

400V  40/0,03A kos 1,00 
 - instalacijski odklopnik Un 230V In 6-16A

C kar.  Ik 6kA               kos 4,00 
 - instalacijski odklopnik Un 400V In 20-32A

C kar.  Ik 6kA               kos 2,00 
 - zbiralke, ožičenje, napisi in drobni material

kos 1,00 
kpl 1,00 0,00 

2,03

kos 5,00 0,00 0,00 

Dobava in montaža svetilke splošne razsvetljave (svetila
pred montažo potrdita investitor ali arhitekt), vključno z
vsem drobnim materialom, LED svetlobnim virom in
preizkusom delovanja (svetila se zmonitrajo na obstoječo
instalacijo), tip naprimer SATURN SMD LED 18W MAT
4000K ali enakovredno

Razdelilna omara (R-T) izdelan v stopnji zaščite IP 40,
podometne izvedbe, zaprt s pločevinastimi vrati, opremljen
s ključavnico, vključno z gradbenimi deli in z naslednjo
opremo:
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 UPRAVIČENO
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NEUPRAVIČENO
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2,04

kos 3,00 0,00 0,00 

2,05

kos 2,00 0,00 0,00 

2,06

kos 1,00 0,00 

2,07

kos 5,00 0,00 0,00 

Dobava in montaža svetilke varnostne razsvetljave za
nadometno montažo tip Z2, avtonomije 1 ure, tipBEGHELLI 
UP LED OPTICOM (4370) LED/7,5/250lm/SE/AT/1h, IP65,
IP6 ali enakovredno

Avtomatsko stikalo s senzorjem gibanja, s konaktno
zmogljivostjo 1000 W, za dnevno in nočno delovanje z
nastavitvijo svetlobe 3-80 lux, kot delovanja 180°, področje
10x12 m, čas 10 sek-10 min; tip naprimer THEBEN LUXA
103-100 AP WH (1030022) ali enakovredno

Dobava in montaža svetilke splošne razsvetljave (svetila
pred montažo potrdita investitor ali arhitekt), vključno z
vsem drobnim materialom, LED svetlobnim virom in
preizkusom delovanja (svetila se zmonitrajo na obstoječo
instalacijo), tip naprimer BEGHELLI PANELED (70011)
LED/38W/3000lm/4000K, IP40 ali enakovredno

Dobava in montaža svetilke varnostne razsvetljave za
nadometno montažo tip Z1, avtonomije 1 ure, tip
BEGHELLI UP LED LITE (4341) LED/1,5W/200lm/SE/1h,
IP42 ali enakovredno
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 UPRAVIČENO
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NEUPRAVIČENO
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količina x cena
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2,08

 - NYM-J  3x1,5 mm2 0,00 
m 250,00 0,00 

 - NYM-J  3x2,5 mm2
m 20,00 0,00 

 - NYY-J  5x10 mm2
m 38,00 0,00 

 - NYM-J  5x16mm2
m 10,00 0,00 

 - NYM-J  5x4 mm2
m 5,00 0,00 

 - PPL  3x1,5 mm2
m 20,00 0,00 

 - UTP cat. 5e
m 220,00 0,00 

2,09

m 60,00 0,00 0,00 

2,10
m 35,00 0,00 

2,11 Zaščitne gibljive PVC cevi EUROFLEX fi
11 do 16mm za priključke naprav, s
pripadajočimi uvodnicami
m 15,00 0,00 

Kabli položeni pod ometom v PVC zaščitnih ceveh s
pripadajočimi uvodnicami in spojnim materialom

Instalacijske cevi fi1,35 do 16mm za podometno vgradnjo,
vgradnjo v betonsko ploščo in lahke predelne stene, z
ustreznim pripadajočim priborom, pretežno samogasne, v
kompletu z razvodnimi dozami

Instalacijske cevi stigmaflex fi 35mm za položitev v zemljo
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2,12 Priklop električnih naprav na napeljavo s
potrebnim drobnim in veznim materialom

 - toplotna črpalka s kablom NYY-J
5x10mm2
kpl 1,00 0,00 

 - tipala
kpl 1,00 0,00 

 - rekupetarja moči do 250W
kpl 11,00 0,00 

 - sobnega nastavlalnika za rekuperator
kpl 11,00 0,00 

 - obtočne črpalke moči do 1kW
kpl 1,00 0,00 

2,13 Izvedba odklopa napajanja razdelilca R-SK 
(obstoječ dovod iz V-PMO) in priklop kabla 
NYY-J 5x4 iz novega razdelilca RT, ki bo 
lociran ob njem
kpl 1,00 0,00 

2,13 Plačilo soglasja in moči za povečanje el.
priključne moči iz 14kW (3x20A) v 28kW
(3x40A)
kpl 1,00 0,00 
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2,13 Predelava obstoječe merilne omare V-
PMO z vgradnjo naslednjih elementov:

 - varovalni vložek gg-gl   40A    
kos 3,00 0,00 

 - priklop energetskega kabla s kabelskimi
čevlji NYY 5x16mm2         
kpl 1,00 0,00 

 - drobni montažni material (napisne
ploščice, enopolna shema, ožičenje,
vrstne sponke in podobno
kpl 1,00 0,00 

 - meritve dovodnega kabla
kpl 1,00 0,00 

2,14 Dobava in montaža PVC NIK kanal do
40x25mm
m 160,00 0,00 

2,15 Dograditev obstoječega razdelilca z
zaščitnim stikalom KZS 10/0,03A
kpl 11,00 0,00 

2,16 izdelava utorov ustrezne globine za
vgradnjo kabla NYM 3x1,5mm2 z fino
izravnavo
m 50,00 0,00 

2,17 izdelava utorov ustrezne globine za
vgradnjo kabla NYM 5x16 (10) mm2 z fino
izravnavo
m 8,00 0,00 
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2,18 izvedba preboja fi 16mm dolžine cca 40cm
zunaje stene za položitev kabla NYY
3x1,5mm2 v instalacijski cevi fi13mm
kpl 1,00 0,00 

2,19 demontaža obstoječih svetil v stanovanju 4
in  stanovanju 5
kos 14,00 0,00 

2,20 podaljšanje kabla NYM-J 3x1,5mm2 s
kablom NYM 3x1,5mm2 dolžine 1m s
spojkami in dozo
kos 14,00 0,00 

2,21 ponovna montaža in priklop obstoječih
svetil na spuščen strop v stanovanju 4 in 5
kos 14,00 0,00 

2,22

kos 1,00 0,00 

2,23

kpl 1,00 0,00 

2,24

kpl 1,00 0,00 

odklop, demontaža obstoječega kandelabra JR višine do
6m s svetilko

Vzpostavitev breznapetostnega stanja, odklop obstoječe
svetilke JR in demontaža stebra. Vsa dela izvesti ob
nadzoru upravljalca JR! 

izvedba gradbene jame dimenzije cca 700x700x1200 za
postavitev temelja kandekabra JR in odkop obstoječega
temelja JR za možnost prestavitve
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2,25

kpl 1,00 0,00 

2,26

kpl 1,00 0,00 

2,27
m 35,00 0,00 

2,28

m 10,00 0,00 

2,29
kpl 2,00 0,00 

2,30

m 35,00 0,00 

2,31

m 35,00 0,00 

2,32
kpl 1,00 0,00 

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE SKUPAJ: 0,00 0,00 

dobava in vgradnja kabla v izkopan jarek NAYY-J
4x16mm2 

Povezava valjanca FeZn na prestavljen kandelaber

premestitev temelja obstoječe JR dimenzije cca
600x600x1000 za cca 5m (izkopi zajeti v predhodnih
točkah)

montaža kandelabra JR višine do 6 s svetilko, uvod dveh
kablov v steber in priklop

izkop kabelskega jaška globine 0,8m in širine 0,3m

dobava kabelske spojke za kabel 4x16mm2, ter izvedba 

zasip kabelskega jaška globine 0,8m in širine 0,3m z
utrjevanjem po plasteh ter končno zreditvijo zemljine

dobava in vgradnja opozorilnega traku "POZOR
ELEKTRIKA"
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III/ OZEMLJITVE, IZENAČITEV
POTENCIALOV

3,01
kpl 2,00 0,00 0,00 

3,02
kpl 2,00 0,00 0,00 

3,03

m 15,00 0,00 0,00 

3,04

m 200,00 0,00 0,00 

3,05
kos 11,00 0,00 0,00 

3,06

kpl 1,00 0,00 0,00 

3,07 Glavni priključek ozemljitve (ozemljitvena
zbiralka), vgrajena v pritličju (podometno
GIP) 
kpl 1,00 0,00 

ozemljitev toplotne črpalke z PF žico 10mm2

ozemljitev ograje toplotne črpalke z PF žico 10mm2

Glavni vodnik za izenačenej potencialov, izveden z žico P/F-
Y 35 mm2,

Dodatni vodnik za izenačenje potencialov, izveden z žico
P/F-Y 6 mm2,

Izvedba spojev vodnika 6mm2 na kovinske mase

Meritev izravnave potencialov in galvanskih povezav
izpostavljenih in tujih prevodnih delov
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3,08

m 20,00 0,00 

3,10
kos 1,00 0,00 

3,11

kos 1,00 0,00 

OZEMLJITVE IN IZENAČITVE POTENCIALOV SKUPAJ: 0,00 0,00 

Glavni vodnik za izenačenej potencialov, izveden z žico P/F-
Y 16 mm2,

izvedba ozemljitve na kandelaber JR

izvedba spoja obstoječega zemnika JR z novim zemnikom
JR s križno spojko
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IV/ STRELOVOD

4,01

kos 168,00 0,00 0,00 

4,02

kos 6,00 0,00 0,00 

4,03

kpl 6,00 0,00 0,00 

4,04

kos 60,00 0,00 0,00 

4,05

kos 10,00 0,00 0,00 

Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega
elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje
strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto
kritino. 

Dobava in montaža cevne objemke KON10 A za
pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika na odtočno
cev. 

Dobava in montaža cevnih objemk KON11A, za pritrjevanje
strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. 

Dobava in montaža cevnih objemk KON12A, za pritrjevanje
strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. 

Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 iz
nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika
AH1 Al fi 8mm na votle fasade z izolacijo do 100 mm. 
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4,06

kos 1,00 0,00 0,00 

4,07

kos 1,00 0,00 0,00 

4,08

kos 6,00 0,00 0,00 

4,09

kos 16,00 0,00 0,00 

4,10

kos 14,00 0,00 0,00 

4,11

kos 6,00 0,00 0,00 

4,12

m 205,00 0,00 0,00 

Dobava in montažalovilne palice LOP02 višine h=2,0m z
ustreznim pritrdilnim in kontaktnim materialom. Proizvajalec

Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za
povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne
palice. 

Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo
merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in
ozemljilnim trakom. 

Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla
za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. 

Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo
kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim
koritom. 

Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. 

Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm
na tipske strelovodne nosilne elemente. 
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4,13

kos 14,00 0,00 0,00 

4,14

m 110,00 0,00 0,00 

4,15
kpl 1,00 0,00 0,00 

STRELOVOD 0,00 0,00 

Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za
izvedbo kontaktnih spojev med ploščatim strelovodnim
vodniki. 

Dobava in montaža ploščatega vodnika FeZn 25x4mm za
izvedbo ozemljitvene instalacije. 

Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih 
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V/ ZAKLJUČNA DELA

5,01

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00 

5,02

kos 1,00 0,00 0,00 0,00 

5,03

kpl 1,00 0,00 0,00 

5,04
kpl 1,00 0,00 

SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: 0,00 0,00 

SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE: 0,00 0,00 

Meritve električnih inštalacij, izolacijske trdnosti položenih
kablov, ponikalne upornosti ozemljil, nivoja osvetljenosi in
izdaja merilnega protokola.

Izdelava PID dokumentacije

Funkcionalni preizkus varnostne razsvetljave (6 svetilk) s
strani pooblaščene organizacije

Vnašanje sprememb med gradnjo v načrte projektne
dokumentacije PZI ali posnetek izvedenih del.
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C/ STROJNE INSTALACIJE
I/ DEMONTAŽNA DELA

1,01

kpl 1,00 0,00 0,00 

1,02

RADIATORJI, KI SE BODO PONOVNO
UPORABILI SE OČISTIJO IN SHRANIJO

kpl 1,00 0,00 0,00 

DEMONTAŽNA DELA SKUPAJ: 0,00 0,00 
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Izpaznitev sistema ogrevanja in po končani montaži
ponovno polnjenje

Demontaža obstoječih radiatorjev (52 kom) in
pripadajočega razvoda ogrevalne vode, vključno s
čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in
prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na
prevozno sredstvo, odvoz kosovnega odpada na stalno
deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter
s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
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II/ PRIPRAVA OGREVALNE VODE

2,01

Energijski razred (W55): A++
Grelna moč: 39,6 kW (A2/W55)
Električna moč: 14,2 kW (A2/W55)
COP: 4,1 (A7/W35) / 3,8 (A2/W35) / 2,8
(A2/W55)
Podatki so navedeni po standardu
EN14511.
Maksimalna temperatura izstopne vode:
do 65 °C
Temp. območje delovanja: -23 °C do +40
°C

Visokotemperaturna toplotna črpalka zrak-voda za zunanjo
postavitev z vremensko odvisnim prilagajanjem
temperature dvižnega voda potrebam objekta.
Zagotavljati mora doseganje visokih temperatur dvižnega
voda in učinkovito delovanje tudi pri nizkih zunanjih
temperaturah. Z dvojnim antivibracijskim vpetjem
kompresorja, dvojno zvočno zaščito ter bionično
oblikovanimi lopaticami ventilatorja.
AVTO-OPTI DEFROST sistem odtaljevanja uparjalnika,
korita, odtoka kondenzata in ventilatorja omogoča
učinkovito delovanje sistema v vseh vremenskih
razmerah – tudi pri nizkih zunanjih temperaturah in visoki
vlagi.
Serijska oprema: spiralni (scroll) kompresor z EVI
tehnologijo, visoko učinkovit uparjalnik s hidrofilnim
premazom, ploščni kondenzator iz nerjavečega jekla
AISI 316, elektronski ekspanzijski ventil, EC ventilator z
bionično oblikovanimi lopaticami, sistem za enostavno
postavitev in priklop na ogrevalni sistem.
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Električno napajanje: 3 x 400 V / 50 Hz
Električno varovanje: 3 x 32 A
Hladivo: R407C
Vodni priključki: DN 40 (6/4")
kom 1,00 0,00 

2,02

kom 1,00 0,00 0,00 

2,03

kom 1,00 0,00 0,00 

2,04

kom 1,00 0,00 

Frekvenčno vodena obtočna črpalka, kot npr. izdelek
WILO, tip STRATOS 40/1-12, PN 6/10 ali enakovreden,
komplet z montažnim in tesnilnim materialom

Regulacija toplotne črpalke in ogrevalnega sistema
(krmiljenje toplotne črpalke, krmiljenje 2 x direktni krog ali
1x mešalni + 1x direktni krog, vremensko vodeno
ogrevanje, segrevanje sanitarne vode, monovalentni in
bivalentni način delovanje dodatnega vira, antilegionelna
zaščita, različni urniki ogrevanja, optimirano delovanje
obtočnih črpalk, protizmrzovalni program, program za
sušenje estriha, funkcija za optimiranje števila vklopov
kompresorja...) Možnost priključitve web vmesnika ali
direktne komunikacije preko MODBUS protokola. 

Zalogovnik tople vode, volumna 1000 l, komplet z toplotno
izolacijo
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2,05 0,00 

Tehnični podatki:
- priključek: 2"
- max. pretok (m3/h): 7,5
- prostornina (l): 0,75
kom 1,00 0,00 

2,06

kpl 1,00 0,00 0,00 

2,07

m 25,00 0,00 0,00 

Električna priključitev predpripravljenih električnih kablov v
toplotno črpalko, nastavitev parametrov in optimizacija
delovanja ter testiranje toplotne črpalke.

Predizolirana cev za daljinsko ogrevanje, dimenzije 2 x DN
40, primerna za temperaturo do +95 °C in tlak do 8 bar.
Gladka medijska cev iz polibutena, izolacija iz prilagodljive
in celično zaprte poliolefinske pene z izolativnostjo λ =
0.031 W/mK pri 50 °C. Komplet z zakoličenjem trase, izkopi
in po končanih delih zasipom.
Pri ceveh je potrebno upoštevati vse fazonske kose, varilni
material, odcepe, redukcije, prehode v objekte in ostali
montažni in tesnilni material po specifikaciji proizvajalca.
Predvidena trasa je razvidna iz risb.

Separator umazanije, namenjen odstranjevanju tako
magnetnih kot nemagnetnih delcev iz sistema centralnega
ogrevanja, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
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2,08

kom 11,00 0,00 

2,09

kom 2,00 0,00 

2,10

kom 2,00 0,00 

2,11

m 15,00 0,00 

2,12

m 15,00 0,00 

Jeklena srednje težka navojna cev DN 40, izdelana po DIN
2440 kompletno z varilnim in pritrdilnim materialom ter
potrebnimi oblikovnimi kosi

Toplotna izolacija cevnih razvodov ogrevalne vode DN 40,
izdelana iz umetnega vulkanizirane sintetičnega kavčuka z
zaprto celično strukturo, ki ima toplotno prevodnost 0,035
W/mK, debeline 19 mm

Krogelni ventil DN 40, NP 6 komplet z montažnim in
tesnilnim materialom

Nepovratni ventil DN 40, NP 6 komplet z montažnim in
tesnilnim materialom

Odzračni lonec, volumna 5 l, komplet z vezno cevjo DN 15,
izpustnim krogelnim ventilom DN 15, kompletno z varilnim
in pritrdilnim materialom ter potrebnimi oblikovnimi kosi
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2,13

kg 10,00 0,00 

2,14

m2 3,00 0,00 

2,15

m2 3,00 0,00 

2,16

kpl 1,00 0,00 

2,17
kpl 1,00 0,00 

2,18

kpl 1,00 0,00 

PRIPRAVA OGREVALNE VODE SKUPAJ: 0,00 0,00 

Izpiranje cevne mreže ter hladen tlačni preizkus s tlakom
1,5 × obratovalni tlak

Uregulacija armatur ter poizkusno delovanje

Nosilni ter obešalni in pritrdilni material narejen iz profilnega
jekla, očiščen in temeljno obarvan. Objemke za utrditev
morajo imeti izolacijsko oblogo

Čiščenje cevi za razvod ogrevalne vode s pripadajočimi
nosilci in obešali, ter barvanje z osnovno, vročino vzdržno
barvo

Barvanje cevi za razvod ogrevalne vode pripadajočimi
nosilci in obešali, z vročino vzdržno barvo (2x)

Izvedba meritev obratovanja zunanje enote toplotne črpalke
v skladu z določili Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu (OPPN) OZ-9, 32. člen (UL RS
51/2015)
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III/ VGRADNJA PREZRAČEVANJA Z
REKUPERACIJO

3,01

S1 Vmax = 300 m3/h                      kpl 1,00 0,00 
S2 Vmax = 200 m3/h                      kpl 1,00 0,00 
S3 Vmax = 200 m3/h                      kpl 1,00 0,00 
S4 Vmax = 200 m3/h                      kpl 1,00 0,00 
S5 Vmax = 200 m3/h                      kpl 1,00 0,00 
S6 Vmax = 200 m3/h                      kpl 1,00 0,00 
S7 Vmax = 200 m3/h                      kpl 1,00 0,00 
S8 Vmax = 300 m3/h                      kpl 1,00 0,00 
S9 Vmax = 200 m3/h                      kpl 1,00 0,00 
S10 Vmax = 200 m3/h                      kpl 1,00 0,00 
S11 Vmax = 200 m3/h                      kpl 1,00 0,00 

3,02

S1 kom 2,00 0,00 

Cevni dušilec, fi 125 mm L = 1 m s polnilom iz dušilne pene
z vsem tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom

Centralna prezračevalna naprava, s ploščnim
izmenjevalcem toplote odpadnega zraka, električnim
predgrelnikom moči 1 kW, EC motorji, G4 predfiltra,
avtomatski motorni by-pass, komplet za odtok kondenzata
in kompletna regulacija za brezžično upravljanje z napravo
preko oblaka, stenskim tablojem za upravljenje (komplet z
žično povezavo), vključno z vsem pripadajočim materialom
in montažo. Za podatke:
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S2 kom 2,00 0,00 
S3 kom 2,00 0,00 
S4 kom 2,00 0,00 
S5 kom 2,00 0,00 
S6 kom 2,00 0,00 
S7 kom 2,00 0,00 
S8 kom 2,00 0,00 
S9 kom 2,00 0,00 
S10 kom 2,00 0,00 
S11 kom 2,00 0,00 

3,03

S1 kom 2,00 0,00 
S2 kom 2,00 0,00 
S3 kom 2,00 0,00 
S4 kom 2,00 0,00 
S5 kom 2,00 0,00 
S6 kom 2,00 0,00 
S7 kom 2,00 0,00 
S8 kom 2,00 0,00 
S9 kom 2,00 0,00 
S10 kom 2,00 0,00 
S11 kom 2,00 0,00 

3,04

S1 kom 1,00 0,00 

Zajemna komora s filtrom za kuhinje z vsem tesnilnim,
pritrdilnim in povezovalnim materialom

Zajem in izpuh fi 125 skozi fasado, zaključen z samodvižno
žaluzijo, komplet z obrobami in vsem montažnim, pritrdilnim
in povezovalnim materarialom
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S2 kom 1,00 0,00 
S3 kom 1,00 0,00 
S4 kom 1,00 0,00 
S5 kom 1,00 0,00 
S6 kom 1,00 0,00 
S7 kom 1,00 0,00 
S8 kom 1,00 0,00 
S9 kom 1,00 0,00 
S10 kom 1,00 0,00 
S11 kom 1,00 0,00 

3,05

S1 kom 10,00 0,00 
S2 kom 9,00 0,00 
S3 kom 6,00 0,00 
S4 kom 9,00 0,00 
S5 kom 7,00 0,00 
S6 kom 8,00 0,00 
S7 kom 9,00 0,00 
S8 kom 10,00 0,00 
S9 kom 8,00 0,00 
S10 kom 8,00 0,00 
S11 kom 8,00 0,00 

3,06

Stropna komora z dvema priključkoma fi 175, za dovod oz.
odvod zraka iz prostora, komplet z montažnim in
povezovalnim materialom

Prezračevalni ventil, fi 125, za dovod oz. odvod zraka iz
prostora, komplet z montažnim in povezovalnim materialom
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S1 kom 10,00 0,00 
S2 kom 9,00 0,00 
S3 kom 6,00 0,00 
S4 kom 9,00 0,00 
S5 kom 7,00 0,00 
S6 kom 8,00 0,00 
S7 kom 9,00 0,00 
S8 kom 10,00 0,00 
S9 kom 8,00 0,00 
S10 kom 8,00 0,00 
S11 kom 8,00 0,00 

3,07

S1 6-75 / 125          kom 2,00 0,00 
S2 6-75 / 125          kom 2,00 0,00 
S3 6-75 / 125          kom 2,00 0,00 
S4 6-75 / 125          kom 2,00 0,00 
S5 6-75 / 125          kom 2,00 0,00 
S6 6-75 / 125          kom 2,00 0,00 
S7 6-75 / 125          kom 2,00 0,00 
S8 6-75 / 125          kom 2,00 0,00 
S9 6-75 / 125          kom 2,00 0,00 
S10 6-75 / 125          kom 2,00 0,00 
S11 6-75 / 125          kom 2,00 0,00 

Razdelilna komora z dušilem, dovod fi 125 - odvodi fi 75,
komplet z montažnim in povezovalnim materialom, število
priključkov:
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3,08

S1 m 28,00 0,00 
S2 m 22,00 0,00 
S3 m 10,00 0,00 
S4 m 26,00 0,00 
S5 m 22,00 0,00 
S6 m 18,00 0,00 
S7 m 24,00 0,00 
S8 m 14,00 0,00 
S9 m 18,00 0,00 
S10 m 28,00 0,00 
S11 m 28,00 0,00 

3,09

S1 m 130,00 0,00 
S2 m 100,00 0,00 
S3 m 90,00 0,00 
S4 m 100,00 0,00 
S5 m 90,00 0,00 
S6 m 100,00 0,00 
S7 m 90,00 0,00 
S8 m 130,00 0,00 
S9 m 100,00 0,00 
S10 m 90,00 0,00 
S11 m 90,00 0,00 

Toplotno izolirana prezračevalna cev (sveži in zavrženi
zrak), fi 125, komplet z vsemi fazonskimi kosi, tesnili,
montažnim in povezovalnim materialom

Dvoslojna gibljiva prezračevalna cev, fi 75, antistatična in
antibakterijska, komplet z vsemi fazonskimi kosi, tesnili,
montažnim in povezovalnim materialom
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3,10

S1 kom 1,00 0,00 
S2 kom 1,00 0,00 
S3 kom 1,00 0,00 
S4 kom 1,00 0,00 
S5 kom 1,00 0,00 
S6 kom 1,00 0,00 
S7 kom 1,00 0,00 
S8 kom 1,00 0,00 
S9 kom 1,00 0,00 
S10 kom 1,00 0,00 
S11 kom 1,00 0,00 

3,11
S1 kom 1,00 0,00 
S2 kom 1,00 0,00 
S3 kom 1,00 0,00 
S4 kom 1,00 0,00 
S5 kom 1,00 0,00 
S6 kom 1,00 0,00 
S7 kom 1,00 0,00 
S8 kom 1,00 0,00 
S9 kom 1,00 0,00 
S10 kom 1,00 0,00 
S11 kom 1,00 0,00 

VGRADNJA PREZRAČEVANJA Z REKUPERACIJO SKUPAJ: 0,00 0,00 

Komplet rezervnih filtrov za letno menjavo: 3 kompleti G4
filtrov + F7 filter

Zagon prezračevalne naprave s poučitvijo uporabnika
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IV/ UREDITEV RADIATORSKEGA
OGREVANJA

4,01

S1 22/900/720, Q20-70/55 °C = 795 W     kom 1,00 0,00 0,00 
S1 33/900/600, Q24-70/55 °C = 666 W     kom 1,00 0,00 0,00 
S2 22/600/1320, Q20-70/55 °C = 983 W   kom 1,00 0,00 0,00 
S2 22/900/1320, Q20-70/55 °C = 1320 W kom 2,00 0,00 0,00 
S3 22/600/1120, Q20-70/55 °C = 834 W   kom 2,00 0,00 0,00 
S4 22/500/1400, Q20-70/55 °C = 944 W   kom 2,00 0,00 0,00 
S5 11/900/400, Q18-70/55 °C = 250 W     kom 1,00 0,00 0,00 
S5 22/500/1000, Q20-70/55 °C = 675 W   kom 1,00 0,00 0,00 
S8 22/600/1320, Q24-70/55 °C = 785 W   kom 1,00 0,00 0,00 
S10 11/600/400, Q18-70/55 °C = 183 W     kom 1,00 0,00 0,00 
S10 22/500/1120, Q20-70/55 °C = 834 W   kom 3,00 0,00 0,00 
S11 11/600/400, Q18-70/55 °C = 183 W     kom 1,00 0,00 0,00 
S11 22/500/1200, Q20-70/55 °C = 893 W   kom 1,00 0,00 0,00 
S11 22/500/1320, Q20-70/55 °C = 983 W   kom 2,00 0,00 0,00 

Jekleni radiator s sredinskim priklopom, kompletno z
termostatskim ventilom (pred montažo termostatskih glav je
potrebno izvesti prednastavitve pretoka na vsakem ventilu),  
navojnim privijalom, radiatorskim čepom, reducirko,
odzračevalno pipico, tesnilnim materialom, pritrdilnimi
konzolami, tip



      Ob gozdu 3 Popis del s predizmerami C-strojne_inštalacije stran 65/84

 
post. opis postavke količina

 UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO
cena količina x cena

UPRAVIČENO
količina x cena

NEUPRAVIČENO

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

4,02

S2 1800/600, Q24-70/55 °C = 362 W      kom 1,00 0,00 0,00 
S3 1800/900, Q24-70/55 °C = 517 W      kom 1,00 0,00 0,00 
S4 1150/600, Q24-70/55 °C = 236 W      kom 1,00 0,00 0,00 
S5 1150/600, Q24-70/55 °C = 236 W      kom 1,00 0,00 0,00 
S6 1800/600, Q24-70/55 °C = 362 W      kom 1,00 0,00 0,00 
S7 1800/600, Q24-70/55 °C = 362 W      kom 1,00 0,00 0,00 
S9 1800/600, Q24-70/55 °C = 362 W      kom 1,00 0,00 0,00 
S10 1150/600, Q24-70/55 °C = 236 W      kom 1,00 0,00 0,00 
S11 1150/600, Q24-70/55 °C = 236 W      kom 1,00 0,00 0,00 

4,03

S1 22/900/600 1,00 0,00 0,00 
S1 22/900/1200 2,00 0,00 0,00 
S1 22/600/1200 2,00 0,00 0,00 
S2 22/900/400 1,00 0,00 0,00 
S3 22/900/400 1,00 0,00 0,00 
S4 11/900/400 1,00 0,00 0,00 
S4 22/500/900 1,00 0,00 0,00 

Kopalniški cevni radiator s sredinskim priklopom, prašno
barvan, kompletno z radiatorskim čepom, reducirko,
odzračevalno pipico, tesnilnim materialom, pritrdilnimi
konzolami, velikosti:

Ponovna montaža obstoječega jeklenega radiatojar s
spodnjim priklopom, kompletno z novim termostatskim
ventilom (pred montažo termostatskih glav je potrebno
izvesti prednastavitve pretoka na vsakem ventilu), novim
navojnim privijalom, novim radiatorskim čepom, novo
reducirko, novo odzračevalno pipico, tesnilnim materialom,
novimi pritrdilnimi konzolami, tip
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S4 22/500/1200 1,00 0,00 0,00 
S4 22/900/500 1,00 0,00 0,00 
S5 22/600/1000 1,00 0,00 0,00 
S6 11/900/400 1,00 0,00 0,00 
S6 22/400/1400 1,00 0,00 0,00 
S6 22/600/2000 2,00 0,00 0,00 
S6 22/900/500 1,00 0,00 0,00 
S7 22/900/400 1,00 0,00 0,00 
S7 22/500/1200 2,00 0,00 0,00 
S7 22/500/1000 1,00 0,00 0,00 
S8 11/900/500 1,00 0,00 0,00 
S8 22/500/700 1,00 0,00 0,00 
S8 22/600/1320 1,00 0,00 0,00 
S8 22/500/1400 1,00 0,00 0,00 
S8 22/500/600 1,00 0,00 0,00 
S8 22/500/900 1,00 0,00 0,00 
S8 22/900/1200 1,00 0,00 0,00 
S9 11/900/400 1,00 0,00 0,00 
S9 22/600/1000 1,00 0,00 0,00 
S9 22/600/1200 1,00 0,00 0,00 
S9 22/900/700 1,00 0,00 0,00 
S9 22/900/800 1,00 0,00 0,00 
S10 22/900/400 1,00 0,00 0,00 
S11 22/900/400 1,00 0,00 0,00 

4,04

S1 kom 7,00 0,00 0,00 
S2 kom 4,00 0,00 0,00 

Spodnji radiatorski priključek za radiatorje z vgrajenim
ventilom - kotni - PRIKLOP IZ STENE, komplet s tesnilnim
in montažnim materialom, velikosti DN 15
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S3 kom 3,00 0,00 0,00 
S4 kom 5,00 0,00 0,00 
S5 kom 3,00 0,00 0,00 
S6 kom 5,00 0,00 0,00 
S7 kom 4,00 0,00 0,00 
S8 kom 8,00 0,00 0,00 
S9 kom 5,00 0,00 0,00 
S10 kom 5,00 0,00 0,00 
S11 kom 5,00 0,00 0,00 

4,05

S2 kom 1,00 0,00 0,00 
S3 kom 1,00 0,00 0,00 
S4 kom 1,00 0,00 0,00 
S5 kom 1,00 0,00 0,00 
S6 kom 1,00 0,00 0,00 
S7 kom 1,00 0,00 0,00 
S9 kom 1,00 0,00 0,00 
S10 kom 1,00 0,00 0,00 
S11 kom 1,00 0,00 0,00 

4,06

S1 kom 7,00 0,00 0,00 
S2 kom 5,00 0,00 0,00 

Večfunkcijski termostatski ventil za kopalnišče radiatorje, s
prednastavitijo pretoka - kotni - PRIKLOP IZ STENE,
komplet s tesnilnim in montažnim materialom.

Radiatorska termostatska glava za vgradnjo na
termostatske radiatorske ventile, z možnostja blokiranja in
omejitve temperature, s plinskim polnjenjem, skladna z
EN215-1
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S3 kom 4,00 0,00 0,00 
S4 kom 6,00 0,00 0,00 
S5 kom 4,00 0,00 0,00 
S6 kom 6,00 0,00 0,00 
S7 kom 5,00 0,00 0,00 
S8 kom 8,00 0,00 0,00 
S9 kom 6,00 0,00 0,00 
S10 kom 6,00 0,00 0,00 
S11 kom 6,00 0,00 0,00 

4,07

S1 Ø 12 × 1                                      m 7,20 0,00 0,00 
S1 Ø 15 × 1                                      m 8,90 0,00 0,00 
S1 Ø 18 × 1                                      m 9,40 0,00 0,00 
S2 Ø 12 × 1                                      m 7,20 0,00 0,00 
S2 Ø 15 × 1                                      m 8,90 0,00 0,00 
S3 Ø 12 × 1                                      m 7,20 0,00 0,00 
S3 Ø 15 × 1                                      m 8,90 0,00 0,00 
S4 Ø 12 × 1                                      m 7,20 0,00 0,00 
S4 Ø 15 × 1                                      m 8,90 0,00 0,00 
S5 Ø 12 × 1                                      m 7,20 0,00 0,00 
S5 Ø 15 × 1                                      m 8,90 0,00 0,00 
S6 Ø 12 × 1                                      m 7,20 0,00 0,00 
S6 Ø 15 × 1                                      m 8,90 0,00 0,00 
S7 Ø 12 × 1                                      m 7,20 0,00 0,00 

Bakrena cev, izdelana po DIN 1786, komplet z oblikovnimi
kosi, spojnim materialom, toplotno izolacijo, izdelano iz
umetnega vulkanizirane sintetičnega kavčuka z zaprto
celično strukturo, ki ima toplotno prevodnost ≤ 0,035 W/mK,
debeline enake notranjemu premeru cevi ter materialom za
utrditev
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S7 Ø 15 × 1                                      m 8,90 0,00 0,00 
S8 Ø 12 × 1                                      m 7,20 0,00 0,00 
S8 Ø 15 × 1                                      m 8,90 0,00 0,00 
S9 Ø 12 × 1                                      m 7,20 0,00 0,00 
S9 Ø 15 × 1                                      m 8,90 0,00 0,00 
S10 Ø 12 × 1                                      m 7,20 0,00 0,00 
S10 Ø 15 × 1                                      m 8,90 0,00 0,00 
S11 Ø 12 × 1                                      m 7,20 0,00 0,00 
S11 Ø 15 × 1                                      m 8,90 0,00 0,00 

4,08

kom 38,00 0,00 0,00 

4,09
S1 m 35,00 0,00 0,00 
S2 m 25,00 0,00 0,00 
S3 m 20,00 0,00 0,00 
S4 m 30,00 0,00 0,00 
S5 m 20,00 0,00 0,00 
S6 m 30,00 0,00 0,00 
S7 m 25,00 0,00 0,00 
S8 m 40,00 0,00 0,00 
S9 m 30,00 0,00 0,00 
S10 m 30,00 0,00 0,00 
S11 m 30,00 0,00 0,00 

Izdelava prebojev fi 60 mm za prehod cevnih razvodov
skozi požarne stene, skupaj z požarnim tesnenjem

Izdelava utorov v steni za priklop radiatorja iz stene
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 UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO
cena količina x cena

UPRAVIČENO
količina x cena

NEUPRAVIČENO
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4,10

S1 kom 3,00 0,00 0,00 
S2 kom 3,00 0,00 0,00 
S3 kom 3,00 0,00 0,00 
S4 kom 3,00 0,00 0,00 
S5 kom 3,00 0,00 0,00 
S6 kom 3,00 0,00 0,00 
S7 kom 3,00 0,00 0,00 
S8 kom 3,00 0,00 0,00 
S9 kom 3,00 0,00 0,00 
S10 kom 3,00 0,00 0,00 
S11 kom 3,00 0,00 0,00 

4,11
S1 kom 3,00 0,00 0,00 
S2 kom 3,00 0,00 0,00 
S3 kom 3,00 0,00 0,00 
S4 kom 3,00 0,00 0,00 
S5 kom 3,00 0,00 0,00 
S6 kom 3,00 0,00 0,00 
S7 kom 3,00 0,00 0,00 
S8 kom 3,00 0,00 0,00 
S9 kom 3,00 0,00 0,00 
S10 kom 3,00 0,00 0,00 
S11 kom 3,00 0,00 0,00 

Krogelni ventil DN 15, NP 6 komplet z montažnim in
tesnilnim materialom

Krogelni ventil DN 15, NP 6 komplet z montažnim in 



      Ob gozdu 3 Popis del s predizmerami C-strojne_inštalacije stran 71/84

 
post. opis postavke količina

 UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO
cena količina x cena

UPRAVIČENO
količina x cena

NEUPRAVIČENO
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4,12

S1 kom 1,00 0,00 0,00 
S2 kom 1,00 0,00 0,00 
S3 kom 1,00 0,00 0,00 
S4 kom 1,00 0,00 0,00 
S5 kom 1,00 0,00 0,00 
S6 kom 1,00 0,00 0,00 
S7 kom 1,00 0,00 0,00 
S8 kom 1,00 0,00 0,00 
S9 kom 1,00 0,00 0,00 
S10 kom 1,00 0,00 0,00 
S11 kom 1,00 0,00 0,00 

4,13

S1 kom 1,00 0,00 0,00 
S2 kom 1,00 0,00 0,00 
S3 kom 1,00 0,00 0,00 
S4 kom 1,00 0,00 0,00 
S5 kom 1,00 0,00 0,00 
S6 kom 1,00 0,00 0,00 
S7 kom 1,00 0,00 0,00 
S8 kom 1,00 0,00 0,00 
S9 kom 1,00 0,00 0,00 
S10 kom 1,00 0,00 0,00 
S11 kom 1,00 0,00 0,00 

Demontaža obstoječe toplotne črpalke, komplet z iznosom
in odvozom na deponijo

Frekvenčno vodena obtočna črpalka za stanovanje Qmax = 
6000 W, dT = 15 K, dp = 40 kPa , komplet z vsem
montažnim, tesnilnim materialom in priklopom na obstoječ
elektro priključek
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 UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO
cena količina x cena

UPRAVIČENO
količina x cena

NEUPRAVIČENO
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4,14
kpl 1,00 0,00 0,00 

4,15

kpl 1,00 0,00 0,00 

UREDITEV RADIATORSKEGA OGREVANJA SKUPAJ: 0,00 0,00 

SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE: 0,00 0,00 

Izpiranje cevne mreže ter hladen tlačni preizkus s tlakom 

Uregulacija armatur ter poizkusno delovanje



      Ob gozdu 3 Popis del s predizmerami D-zunanja ureditev stran 73/84

 
post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO

D/ ZUNANJA UREDITEV
I/ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA

1,01

skupno kpl 0,00 1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
1,02

skupno m1 0,00 35,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
1,03

skupno kos 0,00 8,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih (prečnih)
profilov z nivelacijo vzdolžnih profilov
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Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o
ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je potrebno
ruševine na gradbišču ločevati in ločeno odajati
pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora Investitorju na
koncu gradnje predati vse prevzemne liste ( potrdila ) o
primoredaji ruševin. Enotne cene morajo upoštevati vsa
opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne
postavke (izvedbo rušitve s potrebnimi varnosnimi
podporami, iznos ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje
naprevozno sredstvo in odvoz pooblaščenemu prevzemniku
ruševin). Faktor razhrahljivosti mora biti upoštevan v enotnih
cenah!

Zakoličba in označitev obstoječih komunalnih vodov (smerno
in višinsko, vključno z njihovo zaščito), nadzor upravljavcev
vodov v času gradnje

Zakoličba trase - karakterističnih točk z višinsko navezavo in
izdelavo situacije zakoličbe
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UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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1,04

skupno m1 0,00 50,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
1,05
skupno m2 0,00 22,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
1,06 0,00 0,00 

skupno m1 0,00 5,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

1,07 0,00 0,00 

skupno m3 0,00 2,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

1,08 0,00 0,00 

skupno m3 0,00 0,42 0,00 0,00 
0,00 0,00 

1,09 0,00 0,00 

skupno kos 0,00 3,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: 0,00 0,00 

Odstranitev obstoječih betonskih robnikov 

Zarez obstoječega asfalta debeline < 10 cm

Odstranitev obstoječega asfalta - pas širine <1,00 m

Rušenje obstoječih betonskih konstrukcij ob objektu (zidci,
ostanki betona…)

Odstranitev obstoječih betonskih  jaškov vseh dimenzij

Rušenje obstoječega krilnega zidu ob TČ
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UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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II/ ZEMELJSKA DELA

2,01

skupno m3 0,00 22,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,02 0,00 0,00 

skupno m2 0,00 17,60 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,03 0,00 0,00 

skupno m3 0,00 12,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,04 0,00 0,00 

skupno m3 0,00 5,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Vsi izkopi se obračunajo v raščenem stanju, zasipi pa v
vgrajenem! Faktor razrahljivosti mora biti upoštevan v
enotnih cenah!

Kombinirani strojno-ročni izkop jarkov za kanalizacijo ( cevi in
jaški) širine <1,00m in globine <2,00m, po potrebi z
varnostnim razpiranjem. Izkop delno v utrjenem nasutju,
delno v raščenem terenu III. Ktg., z odmetom na rob
izkopa.Zajeta tudi količina izkopa za zunanje enote TČ.

Planiranje in utrjevanje dna planuma izkopa - ročno

Ročna izdelava peščene posteljice debeline 10 cm in obsip
cevi cca 30 cm nad temenom s peščenim materialom
frakcije 0-4 mm, vključno z dobavo materiala.

Ročni izkop v območju komunalnih vodov, sondiranja in
podobno
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UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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2,05 0,00 0,00 

skupno m3 0,00 6,60 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,06 0,00 0,00 

skupno m3 0,00 10,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,07 0,00 0,00 

skupno m3 0,00 20,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,08 0,00 0,00 

skupno m3 0,00 10,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Zasip jarka z gramoznim  materialom 0-63 mm, z utrjevanje 
po plasteh max. 30 cm - jarek v območju asfaltiranih površin.

Zasip kanalizacijskih jarkov z izkopanim materialom s 
predhodnim prebiranjem (izločevanjem večjih delcev 
nekoherentnih materialov).

Razprostiranje odvečne zemljine, pridobljene od izkopa v
neposredni bližini objekta.

Ročna izdelava peščene posteljice debeline 10 cm in obsip
cevi cca 30 cm nad temenom s peščenim materialom
frakcije 0-4 mm, vključno z dobavo materiala.
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post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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2,09 0,00 0,00 

skupno m2 0,00 350,00 0,00 0,00 

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 0,00 0,00 

Rekultivacija zelenic ob objektu, ki zajema naslednje:
- čiščenje površin (odstranitev kamenja in drugig ostankov
betona in podobno)
- strojno prekopanje površin (t.i. "frezanje")
-ročno planiranje oziroma grabljenje površin
-sejanje trave s kvalitetnim travnim semenom odpornim na
vročino in valjanje
- zalivanje oziroma skrb za posejane površin in 1. košnja
površin
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UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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III/ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3,01

skupno m1 0,00 32,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
3,02 0,00 0,00 

skupno m2 0,00 20,00 0,00 0,00 

3,03 0,00 0,00 

skupno m1 0,00 7,00 0,00 0,00 

3,04 0,00 0,00 

skupno m1 0,00 5,00 0,00 0,00 

Struganje stika stari in novi asfalt v obrabnozapornem sloju,
širine cca 30 cm in premaz z bitumensko emulzijo in
namenskim bitumenskim kitom za tesnitev delovnega stika

Krpanje obstoječega asfalta v pasu širine <1,00m, ki se
sestoji iz:  
- nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega drobirja
AC16 base A3 v debelini 6 cm in 
- obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega
betona AC8 surf A3 v debelini 4 cm.

Dobava in vgradnja betonskih robnikov 8/20cm, vključno s
temeljem, zemeljskimi deli, stičenjem…
Beton robnikov odporen na soli in olja ter zmrzal.

Dobava in vgradnja betonskih robnikov 15/25cm, vključno s
temeljem, zemeljskimi deli, stičenjem…
Beton robnikov odporen na soli in olja ter zmrzal.



      Ob gozdu 3 Popis del s predizmerami D-zunanja ureditev stran 79/84

 
post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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3,04 0,00 0,00 

skupno m2 0,00 53,00 0,00 0,00 

3,05 0,00 0,00 

skupno m2 0,00 42,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: 0,00 0,00 

Polaganje obstoječih betonskih plošč velikosti 50/50 cm na
sloj pustega betona debeline 10cm

Dobava in polaganje betonskih plošč 50/50/4 cm, XF4, XB2.
V ceni zajeti tudi betosko podlago debeline 10 cm.
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UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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IV/ KANALIZACIJA

4,01

skupno m1 0,00 60,98 0,00 0,00 

0,00 0,00 
4,02 0,00 0,00 

skupno m1 0,00 31,70 0,00 0,00 

0,00 0,00 
4,03 0,00 0,00 

a kos 0,00 6,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
4,04

a kos 0,00 7,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Dobava in polaganje cevi meteorne kanalizacije - PVC cev
DN 200, SN8, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim
materialom….

Dobava in polaganje cevi meteorne kanalizacije - PVC cev
DN 250, SN8, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim
materialom….

Dobava in vgradnja tipskih PP peskolovov velikosti
335/180/295mm, vtočna vertikala 100mm, iztok 125mm.

Dobava in vgradnja betonskih kanalizacijskih jaškov DN
500, globine < 1,5 m, vključno z LTŽ pokrovom  400  
mm, nosilnosti B-125 kN, s tipskim okvirjem in vgradnjo v
betonski venec. Priključke cevi na jašek izvesti s kronsko
navrtavo in tesnilom!
V ceni zajeti vsa potrebna dela (zemeljska dela, podložni
beton, obdelavo mulde in dna...)
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UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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4,05

a kos 0,00 1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
4,06

a kos 0,00 1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
4,07 0,00 0,00 

a kos 0,00 1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
4,08 0,00 0,00 

a kos 0,00 5,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

SKUPAJ KANALIZACIJA: 0,00 0,00 

Dobava in vgradnja betonskih kanalizacijskih jaškov DN
800, globine < 1,5 m, vključno z LTŽ pokrovom φ 600 mm,
nosilnosti C-250 kN, s tipskim nastavnim vencem. Priključke
cevi na jašek izvesti s kronsko navrtavo in tesnilom! V ceni
zajeti vsa potrebna dela (zemeljska dela, podložni beton,
obdelavo mulde in dna...)

Dvig (spust) oziroma višinska prilagoditev pokrovov
obstoječih  jaškov na niveleto ureditve

Izvedba iztočne glave v jarek na lokacij ibstoječe s kamnito
oblogo brežine velikostnega razreda cca 1,00m2 s kamni
Dzmin 30cm in fugiranjem stikov s cementno malto.

Kompletna izdelava ponikovalnega jaška iz betonske cevi
DN400, globine 1m, polnjeno z gramozom 32-64mm -
ponikanje kondenzata TČ
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UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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V/ RAZNA GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA

5,01

skupno kpl 0,00 1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5,02 0,00 0,00 

skupno m2 0,00 8,40 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5,03 0,00 0,00 

skupno kpl 0,00 1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5,04 0,00 0,00 

skupno m3 0,00 0,32 0,00 0,00 

Dobava in vgradnja betona C12/16 v podložni beton temelja
opornega zidu kompresorja TČ.

Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo prvotnega
stanja

Sanacija obstoječi betonskih površin opornega zidu in
podobno po sistemu proizvajalca sanirnega sistema: 
- čiščenje obstoječe betonske površine s pranjem pod
pritiskom min. 300 bar ali ščetkanje z žično krtačo
- premaz površine s polimerno disperzijo za izboljšanje
sprijemljivosti staro-novo
- Saniranje-preplastitev obstoječe betonske površine z
mikroarmirano tiksotropno sulfatno odporno reparaturno
malto v popvprečni debelini sloja cca 20mm.

Izvedba betonskega podstavka velikosti 360/340/30 cm za
zunanji agregat toplotne črpalke, ki zajema:
-zemeljska dela 
-gramozna podlaga debeline 40cm
-beton C25/30
-armatura
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UPRAVIČENO
količina
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UPRAVIČENO
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NEUPRAVIČENO

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

0,00 0,00 
5,05 0,00 0,00 

skupno m3 0,00 1,02 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5,06 0,00 0,00 

skupno m3 0,00 0,14 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5,07 0,00 0,00 

skupno m2 0,00 13,14 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5,08 0,00 0,00 

skupno kg 0,00 212,72 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5,09 0,00 0,00 

skupno kg 0,00 156,15 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Dobava in vgradnja betona C25/30 v temelj opornega zidu
kompresorja TČ.

Dobava in vgradnja betona C25/30 v oporni zid kompresorja
TČ.

Dobava, krivljenje in vgrajevanje rebraste armature S 500 B
različnih presekov 

Dobava, krivljenje in vgrajevanje armaturnih mrež B 500 A

Opaž in razopaž sten in temelja opornega zidu TČ
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post. opis postavke količina

UPRAVIČENO
količina

NEUPRAVIČENO cena
količina x cena
UPRAVIČENO

količina x cena
NEUPRAVIČENO
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5,09 0,00 0,00 

skupno m2 0,00 33,79 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5,10 0,00 0,00 

skupno kpl 0,00 1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

SKUPAJ RAZNA GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA: 0,00 0,00 

Izdelava Dokazila o zaneslijivosti objekta za kompletna dela
v 2 tiskanih izvodih, 1x digitalna oblika (optično prebrano)
mora biti zajeta v enotnih cenah pogodbenega predračuna!

Izvedba akustične obloge okoli zunanjega agregata iz
enostransko visoko absorbcijskih ALU protihrupnih panelov
akustičnih panelov montiranih v UNP16. Debelina alu
pločevine 1mm, absorbcijski material mineralna volna
debeline min. 50mm, gostote ≥ 90kg/m3. Debelina panela
min. 125mm. V enotni ceni zajeti tudi podkonstrukcijo in vse
pripadajoče obrobe.

Geodetski posnetek stanja po končani gradnji z izdelavo
geodetskega načrta za vpis v GJI, izdelan in predan
investitorju v 3 tiskanih izvodih in 1x digitalni izvod, berljiv z
Arcview.
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