
 

Opravljena dela v sklopu storitve vzdrževanja zunanjosti 
objektov ter cenik: 

 

 

 

Storitev: Cena v primeru podpisa t.i. 
pogodbe o vzdrževanju in 
uprvljanju nepremičnin: 

Cena na podlagi pisnega 
naročila:  

Čiščenje in nezahtevno 
vzdrževanje  žlebov (strešne 
odtočne) in ležečih cevi iz 
pocinkane pločevine do 
višine 5m 

Cena navedena v pogodbi 1,3EUR/meter žleba +  
*prevoz 1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen). Za zahtevna vzdrževalna 

dela po predračunu podizvajalca ter 
naš strošek priskrbe (možnost - strošek 
vodenja in pregleda) 

Čiščenje lesenih napuščev pri 
strehah in drugih vidnih 
lesenih delov kot npr. opaži 
do višine 5m 

Cena navedena v pogodbi 1,3EUR/meter napušča  + 
*prevoz 1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen) 

Barvanje lesenih napuščev 
pri strehah in drugih vidnih 
lesenih delov kot npr. opaži 

Cena navedena v pogodbi Po predračunu podizvajalca 
+ naš strošek priskrbe 
(možnost - strošek vodenja 
in pregleda) 

Nadomestitev poškodovanih 
strešnikov z novimi, ki jih 
mora lastnik imeti na zalogi. 
S tem nemudoma 
preprečimo  zamakanja! 

Cena navedena v pogodbi 1EUR/strešnik  + *prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen) 

Čiščenje in nezahtevno 
vzdrževanje obrob vseh vrst 
(ob straneh, dimnične 
obrobe, obrobe ob 
oknih in odprtinah na strehi, 
odtoki, ob mrežah globeli 
ipd.) 

Cena navedena v pogodbi 6EUR/h  + *prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen). Za zahtevna vzdrževalna 

dela po predračunu podizvajalca ter 
naš strošek priskrbe (možnost - strošek 
vodenja in pregleda) 



Čiščenje in nezahtevno 
vzdrževanje fasad do višine 
5m 

Cena navedena v pogodbi 1,5EUR/m2  + *prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen). Za zahtevna vzdrževalna 

dela po predračunu podizvajalca ter 
naš strošek priskrbe (možnost - strošek 
vodenja in pregleda) 

Čiščenje in  nezahtevno 
vzdrževanje zunanjih 
okenskih polic 

Cena navedena v pogodbi 0,5EUR/m2 + *prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen). Za zahtevna vzdrževalna 

dela po predračunu podizvajalca ter 
naš strošek priskrbe (možnost - strošek 
vodenja in pregleda) 

Čiščenje in nezahtevno 
vzdrževanje stavbnega 
pohištva 

Cena  navedena v pogodbi 6EUR/uro + *prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen). Za zahtevna vzdrževalna 

dela po predračunu podizvajalca ter 
naš strošek priskrbe (možnost - strošek 
vodenja in pregleda) 

Čiščenje predelov kjer se 
nabira pajčevina, gnezda, ipd 

Cena  navedena v pogodbi 4,5EUR/uro + *prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen). Za zahtevna vzdrževalna 

dela po predračunu podizvajalca ter 
naš strošek priskrbe (možnost - strošek 
vodenja in pregleda) 

Kontrola in čiščenje merilcev 
komunalnih priključkov, ki so 
nameščeni na fasadi 
objektov 

Cena  navedena v pogodbi 1EUR/merilec + *prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen). 

Kontroliranje in čiščenje 
plastičnih omaric za 
komunalne priključke, ki so 
nameščeni na fasadi 
objektov 

Cena  navedena v pogodbi 1EUR/omarico + *prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen). 

Pregled in čiščenje zunanjih 
električnih stikal, vtičnic in 
svetil  

Cena  navedena v pogodbi 0,5EUR/enoto + *prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen). 

Pregled (ob potrebi tudi 
čiščenje) eventuelnih TV in 
radijskih anten oz. satelitskih 
krožnikov 

Cena  navedena v pogodbi 1,5EUR/aparaturo + *prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen). 



Pregled in čiščenje poštnih 
nabiralnikov 

Cena  navedena v pogodbi 1EUR/nabiralnik + *prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen). 

 

*Mišljeno za izvedbo posameznega naročila. V primeru naročila večih storitev se prevoz 
obračuna samo enkratno! 

 

 

 

 


