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NIZKOENERGIJSKE IN 
PASIVNE  
MONTAŽNE HIŠE 
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1. Izdelava delavniške dokumentacije po prejetem PZI-ju ali DGD-ju

2. Ureditev gradbišča in postavitev gradbiščne table

3. Izvedba temeljne plošče

4. Zunanji stenski sistem STANDARD (35 cm)

5. PVC okna in balkonska vrata proizvajalca RS Okna, Ug= 0,5 W/
m2K

6. Vhodna vrata proizvajalca RS Okna v vrednosti 1100 €

7. Strešna kritina GOLOB dvojni val Briljant

8. Kleparsko krovska dela (žlebovi, odtočne cevi, obrobe in žlote)

9. Fasadni sistem JUBIZOL EPS z dekorativnim zaključnim slojem

10. Vgradnja okenskih polic (granit, debelina 3 cm)

11. Opcija: Komarniki ali žaluzije »Krpan«

12. Opcija: Montažni dimnik SIGMANOVA SN-MDⓇ
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 13. Grobi razvod vodovodnih in odtočnih cevi

14. Grobi razvod elektroinštalacij

15. Polaganje toplotne in zvočne izolacije po tleh

16. Razvod talnega gretja

17. Izvedba mikroarmiranega estriha

18. Predpriprava za izvedbo slikopleskarskih del (bandažiranje stikov)
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19. Keramičarska dela (stenska in talna keramika)

20. Izvedba talnih oblog (gotovi parket, vinil,...)

21. Izvedba fine elektroinštalacije (el. vodniki, el. omarica z varovalkami, stikala in

vtičnice)

22. Izvedba slikopleskarskih del (2x kitanje, 1x brušenje, 2x barvanje v beli barvi)

23. Montaža sanitarne opreme

24. Notranje lesene stopnice

25. Montaža notranjih vrat s podboji in kljukami  (250 €/komplet)

http://www.juting.si/
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 Izdelava delavniškega načrta po prejetem načrtu za pridobitev gradbenega dovo-

ljenja (DGD) ali projekta za izvedbo (PZI).

 Izdelava elementov v tovarni po uskladitvi delavniškega načrta z DGD ali PZI projek-

tom. Zunanje stene so izdelane po stenskem sistemu:

STANDARD, debeline 35 cm

Grobe inštalacije elektrike (samogasne cevi in doze brez žic) in vode (razvod tople/

mrzle vode) so v stenah že izvedene v tovarni.

 Transport vseh elementov hiše do gradbišča z vlačilci dolžine 13,6 m.

 Organizacija gradbišča.

 Izvedba horizontalne hidroizolacije po temeljni plošči ali plošči kleti.

 Izvedba vertikalne hidroizolacije med objektom in temeljno ploščo (h= 50 cm).

 Najem avtodvigala (20 t) z hidravlično dvižno roko – dvigalom za montažo hiše.

 Montaža objekta: zunanje stene, notranje stene, medetažna konstrukcija, krovsko-

kleparska dela.

 Streha je pokrita s strešniki GOLOB dvojni val Briljant.

 Izdelava in montaža PVC stavbnega pohištva proizvajalca RS okna – profil INOUTIC 

ELEGANT, 3-slojna zasteklitev - Ug = 0,5 W/m2K, sistem s 6 komorami in centralnim tes-

njenjem.

 Izdelava JUBIZOL fasadnega sistema: lepljenje in vijačenje grafitnih izolacijskih plošč 

(grafitni fasadni EPS z 20 % izboljšano izolativnostjo), armiranje fasadne izolacije z 

JUBIZOL lepilno malto in armaturno mrežico, izdelava tanko slojnega zaključnega 

ometa (Acryl finish ali Silicone finish), granulacije 1,5 – 2,0 mm. Izbirate med dvema 

barvama zaključnega sloja, za lažjo odločitev pa za vas brezplačno pripravimo 

barvno študijo.

 Vgradnja zunanjih granitnih okenskih polic debeline 3 cm. 

Opcija zajema izdelavo montažne hiše po spodnjem tehničnem opisu za 
3. podaljšano gradbeno fazo oz. ROH BAUA 

http://www.juting.si/
http://www.stresniki-golob.si/images/katalog_Stresniki_Golob_2015.pdf
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 Vse kar je zajeto v postavki A oziroma 3. podaljšani gradbeni fazi.

 Izvedba grobih inštalacij elektrike: razvod samogasnih cevi po tleh in stropu do raz-

delilne omarice.

 Izvedba grobih inštalacij vode: razvod tople in mrzle vode po objektu. Število priključ-

kov je enako predvidenemu številu sanitarnih elementov v načrtu kateri niso predmet

delnega ključa (WC školjka, umivalnik, kad,...). Vsi dovodi tople in mrzle vode so  blin-

diran z PVC čepom in odtoki speljani v hišno kanalizacijo. Vgradnja podometnega

kotlička Geberit duofix basic.

 Izvedba grobih inštalacij kanalizacije: razvod kanalizacijskih cevi in priklop na že iz-

veden priključek v temeljni plošči ali stropni plošči kleti (izvedba kanalizacije v temeljni

plošči ali plošči kleti ni predmet ponudbe).

 Cevna (freon) in kabelska povezava med notranjo in zunanjo enoto.

 Polaganje toplotne in zvočne izolacije po celotni neto površini hiše.

 Polaganje sistemskih plošč in razvod večplastnih cevi za talno gretje. Pred zalivanjem

se izvede tlačni preizkus.

 Izvedba mikroarmiranega estriha z dodanim plastifikatorjem za talno gretje.

 Montaža mavčno kartonskih plošč na strop.

 Vgradnja notranjih granitnih okenskih polic debeline 2 cm.

 Predpriprava za izvedbo slikopleskarskih del: bandažiranje stikov po izvedbi strojnih

in elektroinštalacij.

Opcija zajema izdelavo montažne hiše po spodnjem tehničnem opisu za 
4. gradbeno fazo oz.B 

http://www.juting.si/
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Peta gradbena faza vsebuje vsa obrtniška dela: 

 Slikopleskarska dela:
- Kitanje
- Brušenje
- Beljenje (2x beljeno z belo barvo)

 Keramičarska dela:
- Izbira keramike - tip in vzorec po vašem izboru
- Doplačilo za polaganje keramike z nivelirnimi distančniki v primeru nadstandar-

dnih velikosti (≥60x60).
- Stenska keramika v kopalnicah je predvidena do višine 200 cm.

 Izvedba talnih oblog:
- Parketi
- Laminati
- Vinilne (PVC) obloge

 Notranje stopnice:
- Dobava in montaža lesenih bukovih stopnic

 Dobava in montaža notranjih vrat:
- Vrata izbirate poljubno v podanem cenovnem limitu (krilo, podboj in kljuka)
- Montaža notranjih vrat je vključena v ceno hiše in znaša 50 € / kpl (z vklj. 9,5% DDV-

jem)
 Dobava in montaža sanitarnih elementov:

- WC školjka, tuš kad, umivalnik, armature,..
 Elektroinštalacije:

- Razvod električnih vodnikov po ceveh
- Vsebina razdelilne omarice (varovalke, FID stikalo, KZS, 3-polna varovalka za TČ)
- Fina montaža stikal (brez svetil), vtičnic in lepotnih okvirjev TEM Čatež, Modul Soft

ali Line

Opcija zajema izdelavo montažne hiše po spodnjem  tehničnem opisu za 
5. gradbeno fazoC 

http://www.juting.si/
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Stena STANDARD (35 cm) 

FASADA: 
 Tankoslojni zaključni omet JUB, granulacije 1,5 – 2,0 mm v dveh poljubnih barvah
 Fasadno lepilo in armirna mrežica
 JUBIZOL EPS F Graphite, lepljena in vijačena, λ= 0,031, d= 150 mm
 Zaključni sloj fasade se izvede v klimatsko primernih razmerah ne glede na pogodbeni

rok od pričetka montaže objekta.

KONSTRUKCIJA (Svetla višina etaže: pritličje: 260 cm, nadstropje 250 cm): 
 Plošča OSB, d= 12 mm
 Leseni nosilci iz dolžinsko lepljenega lesa, 160 x 60 mm
 Vmesna toplotna in zvočna izolacija, mineralna volna, λ= 0,037, d= 160 mm
 Parna zapora - folija
 Plošča OSB, d= 12 mm 3. gradbena faza
 Mavčnokartonske plošče KNAUF, d= 12,5 mm
 Bandažiranje stikov 4. gradbena faza
 Glajenje, brušenje, beljenje 2× 5. gradbena faza

Leseni nosilci iz dolžinsko 
lepljenega lesa 160 x 60 mm 

Vmesna toplotna in zvočna 
izolacija, d=160 mm 

OSB plošče EG-
GER, d=12 mm 

Parna zapora 
- folija

JUBIZOL EPS F Graphite, 
d=150 mm 

Fasadno lepilo in 
armirna mrežica 

Tankoslojni zaključni omet 
JUB, d=1,5-2,0 mm 

Mavčno kartonske 
plošče KNAUF, 

d=12,5 mm 
 

http://www.juting.si/
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NOTRANJE STENE 
 
 
 

KONSTRUKCIJA (Svetla višina etaže: pritličje: 260 cm, nadstropje 250 cm): 

 Glajenje, brušenje, beljenje 2× 5. gradbena faza
 Bandažiranje stikov
 Mavčno kartonske plošče KNAUF, d=12,5 mm 4. gradbena faza
 Plošča OSB, d= 12 mm 3. gradbena faza
 Leseni nosilci iz dolžinsko lepljenega lesa, 100 - 140 mm × 45 mm
 Vmesna toplotna in zvočna izolacija, mineralna volna, d= 100 mm – 140 mm
 Plošča OSB, d= 12 mm 3. gradbena faza
 Mavčno kartonske plošče KNAUF, d= 12,5 mm
 Bandažiranje stikov 4. gradbena faza
 Glajenje, brušenje, beljenje 2× 5. gradbena faza

Mavčno kartonske 
plošče KNAUF, 

d=12,5 mm 
 

OSB plošče EGGER, 
d=12 mm 

Leseni nosilci iz dolžinsko lepljenega 
lesa 100-150 x 45 mm 

Vmesna toplotna in zvočna 
izolacija, d=100 mm-150 mm 

http://www.juting.si/
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MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA 

KONSTRUKCIJA: 

 Keramika, parket ali vinilne talne obloge;
tip in vzorec po vašem izboru, običajnih dimenzij, v primeru  nadstandardnih velikosti
doplačilo za polaganje     5. gradbena faza

 Mikroarmiran cementni estrih z dodatki za talno gretje, d= 50 mm
 Sistemske plošče za razvod cevi talnega gretja, d= 30 mm
 Toplotno zvočna izolacija, EPS 100, d= 50 mm 4. gradbena faza
 Plošča OSB, d= 22 mm 3. gradbena faza
 Stropna konstrukcija iz vzdolžno lepljenih lesenih stropnikov, d= 200 - 240 mm
 Vmesna toplotna in zvočna izolacija, d= 200 mm
 Parna zapora - folija
 Lesena podkonstrukcija – letve, 70 mm x 22 mm 3. gradbena faza
 Mavčno kartonske plošče KNAUF, d= 12,5 mm
 Bandažiranje stikov 4. gradbena faza
 Glajenje, brušenje, beljenje 2× 5. gradbena faza

Stropne letve, d=22 mm 

Stropna konstrukcija 
iz vzdolžno lepljenih 
lesenih stropnikov, 

d=200-240 mm 

Toplotno zvočna izolacija, 
d=50 mm 

Mikroarmiran cementni 
estrih, d=50 mm 

Finalni pod: ploščice, 
parket ali vinil 

OSB plošče EGGER, 
d=22 mm 

Vmesna toplotna in zvočna 
izolacija, d=200 mm 

Parna zapora - 
folija 

Sistemske plošče 
ter cevi za talno 
gretje, d=30 mm 

http://www.juting.si/
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RAVEN STROP NAD MANSARDO 

KONSTRUKCIJA: 

 Mineralna volna URSA DF 39, λ=0,039 W/mK, d= 300 mm
 Strešne škarje iz vzdolžno lepljenega lesa, 240 mm x 45 mm
 Parna zapora - folija
 Lesena podkonstrukcija – letve, 70 mm x 22 mm 3. gradbena faza
 Mavčno kartonske plošče KNAUF, d= 12,5 mm
 Bandažiranje stikov 4. gradbena faza
 Glajenje, brušenje, beljenje 2× 5. gradbena faza

Mavčno kartonske 
plošče KNAUF, 

d=12,5 mm 
 

Toplotna izolacija 
URSA, d= 300 mm 

(220+80)  

Strešne škarje, 
240 x 45 mm 

Lesena podkonstrukcija – 
letve, 70 x 22 mm 

Parna zapora - 
folija 

http://www.juting.si/


tel: 01/ 283 26 42 
gsm: 041/ 611 974 

www.juting.si | info@juting.com 

Hiša JUTING d.o.o.| SI-1000 Ljubljana | Ižanska cesta 284 | T:01/2832642 | F:01/2832678 | info@juting.com | www.juting.com |  
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani | Številka vpisa.: 13904000 | matična številka: 1917293 | ID DDV: SI49432907| 

poslovni račun pri SBERBANK Banki  IBAN: SI56 3000 0010 9925 965  
 

NIZKOENERGIJSKE IN 
PASIVNE  
MONTAŽNE HIŠE 

SESTAVA STREHE 

KONSTRUKCIJA: 

 Betonska strešna kritina GOLOB tip DVOJNI VAL

 Standardna izvedba kleparskih del je iz ALU barvne pločevine po barvni karti doba-
vitelja. (čelne obrobe, žlebovi, vertikalni odtoki za montažni del hiše, kolena, kotliči,
žlote)

 Strešne letve, 45 mm x 45 mm
 Kontra letve, 50 mm x 80 mm
 Strešna folija
 Deske - impregnirane, d= 22 mm
 Strešna konstrukcija – škarniki iz vzdolžno lepljenega lesa, 220 mm - 240 mm
 Čelni in kapni napušči obdelanimi s smrekovim opažem
 Mineralna volna URSA DF 39, λ=0,039 W/mK, d= 300 mm
 Parna zapora - folija
 Lesena podkonstrukcija – letve, 70 mm x 22 mm 3. gradbena faza
 Mavčno kartonske plošče KNAUF, d= 12,5 mm
 Bandažiranje 4. gradbena faza
 Glajenje, brušenje, beljenje 2× 5. gradbena faza

Strešna kritina 
GOLOB 

Strešne letve, 
45 mm x 45 mm 

Strešna folija 

Kontra letve,  
50 mm x 80 mm 

Parna zapora - 
folija 

Mavčno kartonske 
plošče KNAUF, 

d=12,5 mm 

Lesena podkon-
strukcija – letve, 
70 mm x 22 mm 

Škarniki iz vzdolžno leplje-
nega lesa, 220 mm - 240 mm 

Deske, 
d=22 mm 

http://www.juting.si/
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TLA NA TERENU 

Konstrukcija: 

 Keramika, parket ali vinilne talne obloge;
 tip in vzorec po vašem izboru, običajnih dimenzij, v primeru  nadstandardnih velikosti

doplačilo za polaganje     5. gradbena faza
 Mikroarmiran cementni estrih, d=50 mm
 Sistemske plošče za razvod cevi talnega gretja, d=30 mm
 Toplotno zvočna izolacija, EPS 100, d= 100 mm 4. gradbena faza
 Hidroizolacija, Fragmat V4 3. gradbena faza
 tampon in temeljna plošča

Mikroarmiran cementni 
estrih, d=50 mm 

Keramika, parket ali vinilne 
talne obloge 

Toplotno zvočna izolacija, 
EPS 100, d= 100 mm 

Temeljna plošča, min. 
d=20 cm Tamponski nasip 40 cm 

Hidroizolacija 
temeljne plošče 

Sistemske plošče 
ter cevi za talno 
gretje, d=30 mm 

http://www.juting.si/
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STAVBNO POHIŠTVO 

V ponudbi vam ponujamo kvalitetna PVC okna 
proizvajalca RS Okna. Uporabljeni so najnovejši 
INOUTIC ELEGANT profili. Gre za eleganten izgled in 
vrhunsko tehniko. Funkcionalnost, ki je očarljiva v 
vsakem pogledu – ali gre za toplotno zaščito ali 
zaščito pred hrupom, trajnost, odsotnost ovir ali za 
varnost. Elegant impresionira s svojimi tehničnimi 
značilnostmi v vsakem pogledu. 
Elegant pušča močan vtis, z vsakim modernim 
odtenkom, ki ga barvni program predvideva za to 
futuristično okno. Zaradi palete s 40 barvnimi folijami 
– v skladu z vsemi individualnimi željami in stili
gradnje – je Elegant optimalno okno za vsak okus.

V standardni ponudbi ponujeno: 

− Profil INOUTIC ELEGANT (zunaj bela – znotraj bela). 
− Sistem s 6 komorami in centralnim tesnjenjem. 
− Trojno tesnjenje, (3 zamenljiva silikonska TPE tesnila). 
− Debelina profila 76 mm. 
− Razred protihrupne zaščite 5: Ta razred zahteva zvočno izolacijo 45–49 decibelov. 
− Vgrajeno okovje proizvajalca Winkhaus, omogoča več točkovno odpiranje in 

varčno prezračevanje, protivlomna zaščita do RC2. 
− 3-slojna zasteklitev 4-18-4-18-4 TGI. 
− Faktor toplotne prehodnosti stekla z TGI (pvc) distančnikom je Ug = 0,5 W/m2K. 
− Faktor toplotne prehodnosti okvirja Uw=0,76 W/m2K. 
− Futurističen videz v kombinaciji s pravokotno steklitveno letvico. 
− Alternativa aluminijastim oknom 

TGI distančnik in trojno tesnjenje – slika je simboličnaPravokotna steklitvena letvica 

Slika je simbolična 

http://www.juting.si/
https://www.rsokna.si/
https://elegant.deceuninck.com/wp-content/uploads/2020/01/Brochure-ELEGANT_temporary_SLO_112019.pdf
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ZUNANJA SENČILA IN KOMARNIKI - opcija 

Možna izvedba senčil in komarnikov na zunanji strani stavbnega pohištva. Izbirate 
lahko med podometnimi žaluzijami in ALU roletami z ali brez elektro pogona. V 
ponudbo pa vam po želji tudi vključimo komarnike (rolo, plise ali fiksni komarnik). 

 ALU podometne rolete so energetsko učinkovito sredstvo za preprečevanje toplotnih
izgub,  obenem pa onemogočajo pregrevanje prostora ter zagotavljajo zatemnitev
prostora, kot nam najbolj ustreza. Primerne so tudi za zaščito oken pred vplivi okolja
ter na nek način tudi odvračajo morebitne vlomilce od vstopa v naš bivalni prostor.

 Zunanje žaluzije so posebej primerne za senčenje večjih površin. Velika izbira
različnih barv, oblik in širin lamel je lahko močan argument pri izbiri, saj je tako
mogoče ustvariti posebej moderen videz zunanjosti doma. Prednost žaluzij je,da
lahko z nagibanjem lamel reguliramo svetlobo.

Prerez podometne ALU rolete – slika je simbolična Možna izbira med različnimi barvnimi kombinacijami 

Prerez podometnih zunanjih žaluzij - slika je simbolična slika je simbolična 

http://www.juting.si/
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VHODNA VRATA 

V ponudbi so zajeta PVC vrata INOUTIC PRESTIGE proizvajalca RS okna v vrednosti 
1.100,00 € (z vklj. 9,5%DDV-jem). Sistem PRESTIGE predstavlja optimalno uravnote-
žen profil; zagotavlja odlično vrednost toplotne izolativnosti, izjemno visoke nosilno-
sti in varnosti. Zelo stabilna konstrukcija okvirja omogoča večjo svobodo oblikova-
nja vrat po vaših željah.  

− Profil: 5 komorni 
− Vgradna globina: 76 mm 
− Zasteklitev: ALU enostranska polnila, vstavna polnila HPL ali steklo (do 36mm) 
− Uf vrednost profila 1,5 W/m2K 
− Širok izbor barvnih kombinacij 
− Integrirane večtočkovne ključavnice Winkhaus ali GU 
− Možnost vgradnje biometričnih čitalcev in elektro klju-

čavnic 
− Stabilna konstrukcija okvirja in odpornost na krivljenje 

zaradi jeklene ojačitve debeline 2,5 mm 
− Nizek aluminijast prag 20 mm, ki omogoča neoviran 

prehod in ima termično prekinjen toplotni most 
− Prag brez prašnih barv v skladu z DIN 18040 
− Notranja 2-nožna steklitvena letev za okrepljeno zaščito 

proti vlomom 
− Možnost ALU mask na zunanji strani vrat 

Profil INOUTIC PRESTIGE 

slike so simbolične 

http://www.juting.si/
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STOPNICE 

 Izdelava lesenih stopnic iz bele bukve po vašem načrtu brez finalne obdelave.
 Po želji se stopnice luži, lakira ali pa se izvede obloga stopnic iz vinila (opcija).

slika je simbolična 

Velika izbira vinilnih oblog za stopnice  – slika je simbolična 

http://www.juting.si/
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ELEKTRO INŠTALACIJE 



Grobi razvod elektroinštalacij se prične z razvodom samogasnih PVC elektro cevi do 
razdelilne omarice. Razdelilna omarica in razvodne cevi ne vsebujejo el. vodnikov ter 
varovalk. V stenah so cevi in doze že vgrajene v tovarni, razvod po tleh in stropu do 
notranje razdelilne omarice se izvede na gradbišču. Vse elektroinštalacije so izvedene 
do zunanjega roba objekta. 



Nadstropni hiši pripadajo tri razdelilne omarice, ena za razvod telekomunikacij- šibki tok 
(internet, telefon, TV , in antenske vtičnice, v primeru kabelske TV), drugi dve (pritličje in 
nadstropje) za razvod elektrike po hiši – jaki tok z pripadajočimi varovalkami 10-16 A, 
kombinirano zaščitno stikalo, tripolna varovalka za toplotno črpalko in FID. 
Dovodni kabel od zunanje merilne omarice do notranje razdelilne omarice in razvod v 
temeljni plošči in izven objekta izvede investitor v lastni režiji. 

Fina montaža vtičnic in stikal slovenskega proizvajalca 
Lepotni okvirji soft ali line v beli barvi. 

− Vsaka dodatna vtičnica ali stikalo se 
doplača v višini 15,00 €/kos 

− Vsak dodatni odcep za svetilna telesa 
se doplača v višini 10,00 €/kom 

− Predpriprava za vgradne luči v stropih 
in stenah (LED vgradne lučke) znaša 
20,00 €/kos in ni vključena v končno 
ceno ponudbe.  

slika je simbolična slika je simbolična 

http://www.juting.si/
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VODOVOD IN KANALIZACIJA 



Izvede se groba inštalacija tople in mrzle vode po objektu. Število priključkov je enako 
predvidenemu številu sanitarnih elementov v načrtu kateri niso predmet delnega 
ključa (WC školjka, umivalnik, kad,...). Vsi dovodi tople in mrzle vode so  blindiran z PVC 
čepom in odtoki speljani v hišno kanalizacijo. V sanitarijah kjer je predviden WC je 
vgrajen podometni splakovalni kotliček Geberit Duofix Basic. Dvostopenjska tipka je 
predmet izvedbe na ključ. 
Izvede se groba inštalacija kanalizacije in priklop na že izveden priključek v temeljni 
plošči ali stropni plošči kleti. Izvedba talnih sifonov in odduh kanalizacije. 



Izvede se fina montaža sanitarnih elementov katere izbirate po limitih podanih v tabeli 
in so že vključeni v ceno hiše. 

Količina Sanitarni izdelek Cenovni limit (z vklj. 9,5% DDV-jem) 
2 Viseča WC školjka z desko 170 € / kpl 
2 Geberit tipka za splakovanje 53 € / kpl 
2 Bide 135 € / kpl 
2 Enojni umivalnik 135 € / kpl 
2 Tuš kad 125 € / kpl 
6 Armatura 90 € / kpl 
2 Kopalniški radiator (lestev) z el. grelcem 170 € / kpl 

Slika je simbolična 

http://www.juting.si/
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TALNE OBLOGE IN NOTRANJA VRATA 

Talne obloge v ponudbi so obračunane po osnovnem DGD projektu po katerem je bila 
pripravljena ponudba. Talne obloge izbirate v poljubnih trgovinah ali poslovalnicah v 
cenovnem limitu v tabeli, katere so že vštete v ceno hiše. Pri polaganju talnih oblog 
katere vlaga v estrihu ne sme presegati 1,8% (lesene talne obloge, laminati, PVC ob-
loge), lahko pride do odstopanja pri roku izvedbe objekta, če objekt nima talnega gre-
tja oz. je daljše obdobje nizkih temperatur (zimski meseci) in visoke zračne vlažnosti. 

CENOVNI OKVIR ZAKLJUČNIH ELEMENTOV, KATERE IZBIRATE PO NASLEDNJIH LIMITIH IN 
SO ŽE VKLJUČENE V CENO HIŠE (z vključenim 9,5% DDV-jem): 

Vrsta talne obloge in notranja vrata Količina Cena / ME       
• Keramika 211,11 m2 17 € / m2 
• Lesene talne obloge // 21 € / m2 
• PVC talne obloge / 21 € / m2 
• Okrasne letvice Po načrtu 2,50 € / m1

• Notranja vrata (podboj + krilo + kljuka) 9 kpl 250 € / kpl 

∗ Stenska keramika v kopalnicah je predvidena do višine 200 cm. 
∗ Montaža notranjih vrat je 50 € / kpl in je vključena v ceno. 

Doplačila: 

− V primeru spremembe vrste talnih oblog kot je bilo predvideno v DGD načrtu in obra-
čunano v ponudbi se doplača razliko za polaganje. 

− Doplačilo za polaganje keramike z nivelirnimi distančniki v primeru nadstandardnih 
velikosti (≥60x60). 

Parket - slika je simbolična Vinil - slika je simbolična 

http://www.juting.si/
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OGREVANJE 

Polaganje večplastnih cevi za talno gretje po vseh prostorih. Razmak med cevmi je 
RA= 15 cm. Za reguliranje talnega gretja se izvedeta razdelilni omarici v vsakem nad-
stropju. Za vsak prostor je predvidena ločena veja. Pred zalivanjem z cementnim estri-
hom se izvede tlačni preizkus.  

Razvod cevi talnega gretja - slika je simbolična Razdelilna omarica talnega gretja - slika je simbolična 

http://www.juting.si/
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OKENSKE POLICE 

BALKON / FRANCOSKI BALKON 

 V standardni ponudbi vam ponujamo dobavo in montažo zunanjih in notranjih granitnih
okenskih polic.

 Zunanje okenske police debeline 3 cm z vključeno obdelavo robov 1 ter zgornjim in spodnjim
odkapom.

 Notranje okenske police debeline 2 cm z vključeno obdelavo robov 1. V kopalnici in WC-ju
notranje okenske police niso predvidene.

 Brez doplačila lahko izbirate med naslednjimi vrstami granita: NEW CRISTAL, NEW ROSA, ROSA
BETA IN ROSSA PORINO.

 Za ostale prikazane vrste kamna se doplača  razlika kot
je prikazano v tabeli. Cene so z vključenim 9,5% DDV-jem.

 Marmor Carrara se uporablja izključno za notranje po-
lice.

 Police se ne dobavijo za terase, balkone in vhodna
vrata.

V standardni ponudbi 5. gradbene faze vam nudimo obdelavo balkona. Po balkonu se 
izvede naklonski mikroarmiran cementni estrih. Pred polaganjem keramike se estrih pre-
maže z vodotesno maso s tem preprečimo morebitno navlaževanje spodnjih slojev ozi-
roma estriha ter zidov. 
V ponudbeni ceni je vključena tudi balkonska ograja (7,20 m1) po vaši želji v cenov-
nem limitu 150 €/m1 z vključenim 9,5 % DDV-jem. 

NEW CRISTAL NEW ROSA ROSA BETA ROSSA PORINO 

IMPALA DARK PADANG – 
DOPLAČILO 40 €/m2

POHORSKI TONALIT -     
DOPLAČILO 45 €/m2 

MARMOR CARRARA -     
DOPLAČILO 105 €/m2

IMPERIAL WHITE –    
DOPLAČILO 130 €/m2 

Obdelava roba v standardni ponudbi 

http://www.juting.si/
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DGD PZI PID 
DG

D 

IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev) √ 

DGD ( dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega 
dovoljenja ), ki vsebuje : 

√ 

- podatke o udeležencih, gradnji  in dokumentaciji
- izjavo projektanta in vodje projekta
- splošne podatke o objektu
- tehnično poročilo
- grafične prikaze :

- lokacijski prikaze (situacije v merilu 1:250, 1 :500)
- tehnične prikaze (tlorisi, prerezi, fasade v merilu 1:100)

PZ
I 

PZI (dokumentacija za izvedbo gradnje), ki vsebuje : √ 
1. Vodilni načrt, ki vsebuje : √ 

- podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji
- zbirno tehnično poročilo
- izkaze :

- izkaz požarne varnosti
- izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe
- izkaz toplotnih karakteristik stavbe
- izkaz zaščite pred hrupom v stavbah

- grafične prikaze :
- zbirni prikaz komunalne infrastrukture ( M 1:250, 1 :500)
- grafični in drugi podatki za zakoličbo

2. Načrt arhitekture, ki vsebuje : √ 
- tehnično poročilo
- risbe - tlorise, prereze, fasade, detajle, sheme oken in vrat ( M 1:50 )
- popis del

3. Načrt gradbenih konstrukcij , ki vsebuje: √ 
- statični izračun s tehničnim poročilom
- pozicijski načrti
- armaturni načrti

4. Načrt električnih inštalacij in električne opreme, ki vsebuje √ 
- izračuni s tehničnim poročilom
- risbe - jakotočne inštalacije, šibkotočne inštalacije
- popis del

5. Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, ki vsebuje: √ 
- izračuni s tehničnim poročilom
- risbe – ogrevanje, prezračevanje, vodovod
- popis del

6. Načrt s področja požarne varnosti, ki vsebuje: √ 
- projektne rešitve za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte
in po objektu, za zagotavljanje evakuacije in učinkovito intervencijo in
gašenje

PI
D 

PID (dokumentacija izvedenih del), ki vsebuje : √ 
1. Vodilni načrt, ki vsebuje : √ 

- podatke o udeležencih, gradnji  in dokumentaciji
- zbirno tehnično poročilo
- grafične prikaze

2. Načrte ( arhitektura, gradbene konstrukcije…) √ 

V ceni je zajeto: 
- 4 izvodi projektne dokumentacije za faze IZP, DGD, PZI, PID
- pridobivanje projektnih pogojev in soglasij
- vloga za izdajo gradbenega dovoljenja

http://www.juting.si/


tel: 01/ 283 26 42 
gsm: 041/ 611 974 

www.juting.si | info@juting.com 

Hiša JUTING d.o.o.| SI-1000 Ljubljana | Ižanska cesta 284 | T:01/2832642 | F:01/2832678 | info@juting.com | www.juting.com |  
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani | Številka vpisa.: 13904000 | matična številka: 1917293 | ID DDV: SI49432907| 

poslovni račun pri SBERBANK Banki  IBAN: SI56 3000 0010 9925 965  
 

NIZKOENERGIJSKE IN 
PASIVNE  
MONTAŽNE HIŠE 

10 RAZLOGOV ZAKAJ HIŠA JUTING®? 

- Pridobljeni certifikat CE za izdelek.
- Dobava takoj, brez čakalnih rokov.
- Izgradnja objekta s finalizacijo v 150 dneh.
- Izjemna energetska učinkovitost že z osnovno standardno izvedbo.
- Popolna prilagodljivost zaključnih vgradnih materialov.
- Izdelava individualnih projektov brez doplačil.
- Še vedno najugodnejša ponudba nizkoenergijskih montažnih hiš na slovenskem.
- Več kot 24 letne izkušnje na področju montažnih gradenj, na podlagi katerih vam

nudimo brezplačno svetovanje pred, med in po gradnji.
- Vgradnja kakovostnega lepljenega lesa in vseh drugih okolju prijaznih materialov.
- Za vas poskrbimo na enem mestu, za vsa potrebna dela do vaše končne vselitve.

-

http://www.juting.si/
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GARANCIJE 

Za objekt, zgrajen po standardih Hiše JUTING d.o.o. je predviden garancijski rok 60 let na 
konstrukcijo, 30 let na strešno kritino in 10 let na stavbno pohištvo. Za ostale vgradne 
elemente, materiale in opremo  dobaviteljev, se uveljavljajo njihovi garancijski pogoji, 
ki imajo svoje roke za uveljavljanje le-teh. 

http://www.juting.si/
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tel: 01/ 283 26 42 
gsm: 041/ 611 974 
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Hiša JUTING d.o.o.| SI-1000 Ljubljana | Ižanska cesta 284 | T:01/2832642 | F:01/2832678 | info@juting.com | www.juting.com |  
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Vse slike so simbolične. Točen opis in obseg gradnje dogovorimo 
pred podpisom pogodbe v pisarni družbe Hiša Juting d.o.o.

http://www.juting.si/



