
Oznaka JN na Portalu JN:

Št. Opis postavke enota količina cena/enoto vrednost

1. Ureditev gradbiščne dokumentacije - varnostni načrt idr. kpl

2. Postavitev varovalne ograje na gradbišču in gradbiščni deponiji materiala m 100

3. Izdelava in namestitev gradbiščne table kom 1

4.

Montaža in demontaža lahkega gradbenega cevnega odra, zaključek zgoraj 

je izveden kot lovilni oder 

a/ gradbeni oder na dvoriščni strani m
2 995

b/ gradbeni oder na zunanji – severni strani za zamenjavo kotličkov in 

odtočnih cevi
m

2

200

5. Postavitev lovilnih mrež – varovanje pred padcem v globino m 250

6. Zaščita (prah in padec materiala) vhodov v grajsko kavarno, klet in sanitarije kom 3

7.

Odstranitev strešne kritine (bobrovec – kronsko kritje) in prenos na 

gradbiščno deponijo. m2
1340

8. Odstranitev strešnih kleparskih izdelkov in prenos na gradbiščno deponijo

a/ strešni žlebovi iz r. š 33 cm s kotlički m 138

b/ odtočne cevi, φ 12 cm m 63

c/ globeli (žlote), r. š. 120 cm m 14

d/ strelovod – pocinkani valjanec m 185

e/ dimniške obrobe kom 3

f/ zidne obrobe, r. š. 50 +14 cm m 9

9.
Odstranitev strešnih letev 4 x 5 cm s prenosom na gradbiščno deponijo. m2 1340

10.

Odstranitev PVC folije pod strešnimi letvami in prenos na gradbiščno 

deponijo.
m2 1340

11.

Zamenjava uničenih lesenih delov strešnih in stropnih konstrukcij s 

predhodno pripravo lesa.Obračun po dejanski porabi lesa.
m3 1

12.

Poravnava strešne konstrukcije zaradi povesov, ukrivljenosti in drugih 

deformacij pred novim letvanjem.
m2 1340

13.

Letvanje strešne konstrukcije z letvami 5 x 5 cm za kronsko kritje z 

bobrovcem.
m2 1340

14.

Dobava in pokrivanje streh z opečno kritino bobrovec naravne rdeče barve. 

Izvede se kronsko kritje. Upoštevati potrebno obrezovanje in pritrjevanje 

opeke (dimniki, žlote itd.)
m2 1340

15.

Dobava in montaža slemenjakov za bobrovec, naravne rdeče barve. 

Slemenjaki so položeni na fino cementno malto 1 : 2 s predhodnim 

močenjem. 

m 104

16. Dobava in montaža kleparskih izdelkov iz pocinkane pločevine.

a/ strešni žlebovi iz r. š 33 cm s kotlički m 138

b/ odtočne cevi, φ 12 cm m 63

c/ globeli (žlote), r. š. 120 cm m 14

f/ zidne obrobe, r. š. 50 +14 cm m 9

17. Dobava in montaža kleparskih izdelkov iz bakrene pločevine

a/ dimniška obroba 230 x 140 cm kpl 2

b/ dimniška obroba 195 x 140 cm kpl 1

18.

Dobava in montaža strelovodne žice - pocinkanega valjanca, komplet z 

vsemi deli in prenosi. m
185

19.

Čiščenje, nakladanje in odvoz ruševin na trajno javno deponijo s plačilom 

pristojbin.

a/ strešna opeka m3 79

b/ strešne late m3 16,5

c/ pločevina m3 13

d/ PVC folija m2 1340

20.

Nepredvidena dela se obračunajo na osnovi dejansko izvedenih del oziroma 

v skladu s vpisom in potrditvijo nadzora. Upoštevati je 5 % od postavk 1 – 

19.

Kraj in datum: Žig:

Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
Obnova strehe na severnem grajskem traktu v kompleksu Ptuj – Grad (EŠD 583)

Podpis odgovorne osebe ponudnika:


