Priloga 3
IZHODIŠČNE POVPREČNE CENE ZA OCENJEVANJE
DELNIH ŠKOD NA STAVBAH

VREDNOSTI KALKULATIVNO-IZDELAVNIH UR
A. ZEMELJSKA, BETONSKA IN ASFALTNA DELA
 izkopi
 betoniranje
 asfaltna dela
B. ZIDOVI, STROPNE KONSTRUKCIJE, DIMNIKI










zidovi, stebri - opečni
zidovi - betonski
zidovi - kamniti
delovni odri
stropne konstrukcije – lesene
stropne konstrukcije – opečne
stropne konstrukcije – betonske
armature za arm. bet. konstrukcije
dimniki – zračniki

C. STREŠNE KONSTRUKCIJE
 strešno ogrodje
 letvanje
 čelni, strešni in kapni opaži
D. STREŠNE KRITINE








slemena in grebeni
kritina - opečna
kritina - cementna
kritina – salonit, eternit
kritina – pločevina
kritina – drugi materiali
snegolovci

E. LESENE STENE
F. IZOLACIJE – OMETI
 hidroizolacije
 toplotne izolacije

 fasadne izolacije
 ometi
 okenske police
G. TLAKI, TALNE, STENSKE IN STROPNE OBLOGE






grobi tlaki
talne obloge
stenske in stropne obloge
okrasne rozete in kotne letve
montažni (viseči) – spuščeni stropovi

H. SLIKARSKA IN PLESKARSKA DELA
 notranja in zunanja slikarija
 pleskanja
 polaganje tapet
I. KLEPARSKA DELA
J. VODOVODNE INSTALACIJE
 oprema
 instalacije
K. INSTALACIJE ZA CENTRALNO OGREVANJE
L. ELEKTRO IN STRELOVODNE INSTALACIJE
 elektroinstalacije
 strelovodne instalacije
M. MIZARSKA DELA










klasični izdelki
podstrešne protipožarne stopnice
industrijski izdelki stavbnega pohištva
okna, balkonska vrata, polkna, omarice z rozeto
mreže in križi za okna
strešna okna VELUX
sobna, vhodna in garažna vrata
drugi dodatki in pojasnila
vgrajevanje oken in vrat

N. STEKLARSKA DELA
 prirezana stekla – float
 ornamentna stekla
 sončnozaščitna stekla









izolacijska stekla
steklene prizme z vgrajevanjem
ostala stekla
ogledala
vgrajeno kaljeno steklo
obdelava kaljenega stekla
opozorila – navodila za obračun

O. SVETLOBNE KUPOLE IN SVETLOBNI TRAKOVI








svetlobne kupole iz akrilnih plošč PMMA
stenske svetlobne kupole – okna
svetlobni trakovi
ekstrudirane akrilne plošče
profilirane akrilne plošče za kritino
telefonske govorilnice
večstenske polikarbonatne plošče

P. ŽALUZIJE IN SENČILA
 žaluzije
 žaluzije v izolacijskem steklu
R. PEČARSKA DELA
S. RAZNA GRADBENA IN DRUGA DELA






rušitvena dela
storitve čiščenja objektov
transporti materiala
specifične teže nekaterih materialov
prevozi materiala z avtom

Kalkulativne osnove za obračune delovnega časa*
Kalkulativne bruto/bruto osnove pri F = 3,10 znašajo od 1. junija 2008 dalje:






nekvalificiran delavec
polkvalificiran delavec
priučen delavec
kvalificiran delavec
visokokvalificiran delavec

EUR/ ura
EUR/ ura
EUR/ ura
EUR/ ura
EUR/ ura

9,55
10,64
11,26
12,58
15,02

* osnove se uporabljajo pri ocenjevanju delnih škod na stavbah v
povezavi z izhodiščnimi povprečnimi cenami iz 35. člena uredbe.

