
POPIS DEL IN MATERIALA - gradbena dela

RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA

Demontaža obstoječe sanitarne opreme, vključno z 

iznosom iz objekta, nakladanjem na transportno 

sredstvo, odvozom na deponijo in plačilom deponije
kos 8

Odstranitev obstoječih talnih in stenskih oblog (ročno 

rušenje), vključno z iznosom iz objekta, nakladanjem na 

prevozno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilom 

deponije - skupaj z vsemi spremnimi deli
m2 65

Priprava podlage za vgradnjo novih keramičnih ploščic 

(izravnava sten), vključno z dobavo materiala - vključno 

z vsemi spremnimi deli m2 65

Demontaža obstoječih kovinskih vrat in podbojev in 

odvoz na deponijo. kpl 1

Dobava, montaža in vgraditev PVC okna v obstoječa 

kovinska vrata z izvedbo kovinske podkonstrukcije za 

vgradnjo okna in izdelavo zaključkov okrog okna, 

dimenzije 80x80cm. kpl 1

KERAMIČARSKA DELA

 - V enotni ceni polaganja keramike upoštevati tudi 

eventuelno večjo porabo lepila oz. izravnalne mase v 

primeru polaganja keramičnih ploščic večjih formatov.

 - Obdelava špalet s keramičnimi ploščicami se 

upošteva po enotni ceni polaganja stenske keramike 

(m2).
 - Širina in barva fug po navodilih naročnika. V 

nobenem primeru predmet doplačila. Fugiranje izvesti z 

izboljšano fugirno maso, ki jo potrdi projektant oz. 

nadzor.
 - Vzidave/obdelave raznih sifonov, itd. je upoštevati v 

enotnih cenah (dobave in montaže) posameznih 

postavk in se ne obračunavajo posebej. Tudi pri 

keramičarskih delih ne, jih je upoštevati v enotnih 

cenah polaganja keramike.
 - Upoštevati kvalitetno obdelavo zgornjega roba 

stenske keramike, kjer le ta ne pride do stropa. Enako 

velja za zgornji rob nizkostenskih obrob!
 - Pri obračunu stenske in talne kermike se odprtine 

odbijajo v celoti!
 - V enotnih cenah postavk polaganje keramike je prav 

tako upoštevati vsa kitanja stikov vseh vrst (stena-

stena, tlak-stena, tlak-tlak, ob sifonu...) s trajno 

elastičnim kitom, ki ga potrdi projektant oz.nadzor. V 

barvi po izboru projektanta.
 - Keramične ploščice v dimenzijah po izboru naročnika, 

polaganje po polagalskem načrtu, ki ga potrdi 

naročnik.



Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic 

(keramika po izboru naročnika), nedrseče, z lepljenjem 

na podlago, fugiranje, v primeru vgradnje talnih 

sifonov, polaganje v padcu proti sifonu.
m2 18

Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic - v 

kopalnici (keramika po izboru naročnika). Polaganje v 

lepilo, fugiranje, z dobavo in vgradnjo vogalnih PVC 

profilov (v barvi po izboru projektanta) in obdelavo 

vseh špalet. m2 47

Izdelava hidroizolacijskega premaza (Hidrostop Elastik 

ali Mapelastic ali Elastosil ali podobno) v sanitarijah 

pred izvedbo talne keramike, vključno s stenskim 

trakom, ki ga je v obračunu upoštevati v m2 izvedbe 

premaza in se ga ne obračuna posebej ter vključno z 

izvedbo stika na manšeto (manšeto dobavi keramičar - 

npr. od Mapeia) sifona. Po tleh v kopalnicah ter po 

stenah do višine 1.5 m pri tuših. Vključno s 

predpripravo in vsemi spremnimi deli. m2 18


