
Objekt :

D
OBNOVA FASADE IN MENJAVA 

STAVBNEGA POHIŠTVA - 

DIMNIKARSKA ULICA 13A

I. FASADERSKA DELA           -       

II. STAVBNO POHIŠTVO           -       

SKUPAJ BREZ DDV           -       

DDV 9,5%           -       

SKUPAJ Z DDV-jem           -       



I. FASADERSKA DELA

1. Montaža in demontaža fasadnih odrov 

komplet z zaščitno mrežo, odri višine do 

10m. Obračun po m2 fasade. m2 55,00              -       

2. Odstranitev raznih kovinskih predmetov, 

el. Konzole, kovinski nadstreški, sidra…

kom 3,00              -       

3. Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas 

izvedbe vseh obnovitvenih del. m2 6,00              -       

4. Demontaža in montaža klimatske 

naprave kpl 2,00              -       

5. Odbijanje potrebnega dotrajanega 

ometa in čiščenje reg kamnitih zidov. m2 60,30              -       

6. Štemanje utorov  do 10/10  v kamnitem 

zidu na fasadi. m1 22,50              -       

7. Dobava in vgraditev RB cevi fi 32 mm m1 22,50              -       

8. Potrebne prestavitve telefonske in 

kabelske inštalacije javnega omrežja in 

priključkov v podometno izvedbo. VKV 

monter. ur 8,00              -       

9. Izdelava grobih in finih sanirnih (sušilni) 

ometov na kamniti podlagi po navodili 

proizvajalca malte do višine 200 cm.

m2 23,30              -       

10. Zazidava utorov inštalacij dim. do 10/10. m1 22,50              -       

11. Izdelava grobega ometa fasadeiz 

apnene malte na kamniti podlagi 

(predhodna priprava podlage ki ne 

vsebuje cementnega veziva) ter izdelava 

finega apnenega ometa. m2 60,30              -       

12.

Osnovni premaz - impregnacija ometov. m2 60,30              -       

13. Slikanje fasade s silikatno barvo na fini 

omet v barvnem tonu podobnem RAL 

4002 oz. po navodilih zavoda ZKDP.

m2 55,00              -       

14. Slikanje sten s poldisperzijsko barvo na 

pripravljeno podlago. m2 5,30              -       

15. Priprava podlage in premaz  lesenega  

napušča z barvnim premazom RAL 

3007. m1 5,90              -       



16. Nalaganje in odvoz porušenega 

materiala na predpisano deponijo s 

stroški deponiranja. m3 3,00              -       

SKUPAJ:              -       

II. STAVBNO POHIŠTVO

1. Posnetek mer posamezne odprtine  

velikosti 1,10/1,05 m. Izvede se dvokrilno okno 

s krilom na kombinirano odpiranje. 

Vgrajeni petkomorni PVC profili 

z dvojnim tesnilom izolativnosti k = 1,4 W/m2k.

Zasteklitev  izolativnosti k = 1,1 W/m2k s  termopan 4-16-4.  

Montirano je kvalitetnejše okovje.

Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami 

ali kitanjem z ustreznim kitom. 

Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.

kom 1,00              -       

2. Posnetek mer posamezne odprtine  

velikosti 0,80/1,30 m. Izvede se dvokrilno okno 

s krilom na kombinirano odpiranje. 

Vgrajeni petkomorni PVC profili 

z dvojnim tesnilom izolativnosti k = 1,4 W/m2k.

Zasteklitev  izolativnosti k = 1,1 W/m2k s  termopan 4-16-4.  

Montirano je kvalitetnejše okovje.

Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami 

ali kitanjem z ustreznim kitom. 

Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.

kom 2,00              -       

3. Posnetek mer posamezne odprtine  

velikosti 0,70/1,15 m. Izvede se dvokrilno okno 

s krilom na kombinirano odpiranje. 

Vgrajeni petkomorni PVC profili 

z dvojnim tesnilom izolativnosti k = 1,4 W/m2k.

Zasteklitev  izolativnosti k = 1,1 W/m2k s  termopan 4-16-4.  

Montirano je kvalitetnejše okovje.

Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami 

ali kitanjem z ustreznim kitom. 

Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.

kom 2,00              -       

4. Posnetek mer posamezne odprtine  

velikosti 0,85/1,20 m. Izvede se dvokrilno okno 

s krilom na kombinirano odpiranje. 

Vgrajeni petkomorni PVC profili 

z dvojnim tesnilom izolativnosti k = 1,4 W/m2k.

Zasteklitev  izolativnosti k = 1,1 W/m2k s  termopan 4-16-4.  

Montirano je kvalitetnejše okovje.

Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami 

ali kitanjem z ustreznim kitom. 

Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.

kom 1,00              -       



5. Posnetek mer posamezne odprtine  

velikosti 0,75/0,90 m. Izvede se dvokrilno okno 

s krilom na kombinirano odpiranje. 

Vgrajeni petkomorni PVC profili 

z dvojnim tesnilom izolativnosti k = 1,4 W/m2k.

Zasteklitev  izolativnosti k = 1,1 W/m2k s  termopan 4-16-4.  

Montirano je kvalitetnejše okovje.

Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami 

ali kitanjem z ustreznim kitom. 

Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.

kom 1,00              -       

6. Posnetek mer posamezne odprtine  

velikosti 0,70/0,90 m. Izvede se enokrilno okno 

s krilom na kombinirano odpiranje. 

Vgrajeni petkomorni PVC profili 

z dvojnim tesnilom izolativnosti k = 1,4 W/m2k.

Zasteklitev  izolativnosti k = 1,1 W/m2k s  termopan 4-16-4.  

Montirano je kvalitetnejše okovje.

Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami 

ali kitanjem z ustreznim kitom. 

Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.

kom 1,00              -       

7. Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna z gibljivimi lamelami,  

na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno

dim. 1,10/1,05 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe oz.

po navodilih ZVKDS, z zastavljači na fasadi.

kom 1,00              -       

8. Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna z gibljivimi lamelami,  

na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno

dim. 0,80/1,30 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe oz.

po navodilih ZVKDS, z zastavljači na fasadi.

kom 2,00              -       

9. Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna z gibljivimi lamelami,  

na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno

dim. 0,70/1,15 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe oz.

po navodilih ZVKDS, z zastavljači na fasadi.

kom 2,00              -       

10. Demontaža veznega okna vel. do 2,0 m2 

vse kompletno

kom 8,00              -       

12. Dobava in montaža notranje okenske police

iz poliranega kamna Lipica ali podobno širine  

do 0,30 m.

m1 7,50              -       

13. Odvoz vseh oken na predpisano deponijo 

s stroški deponiranja

kpl 1,00              -       

SKUPAJ              -       


