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1 SPLOŠNI PODATKI 

1.1 Podatki o naročniku 

Naročnik mnenja je Adriafin d.o.o., Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper. 

1.2 Podatki o izvajalcu  

Izvajalec izvedenskega mnenja je firma Svetovanje in cenitve nepremičnin, Samo Zupančič s.p., 
Podpeška cesta 66b, 1351 Brezovica pri Ljubljani, zanjo mag. Samo Zupančič, univerzitetni diplomirani 
ekonomist (Univerza v Ljubljani), inženir gradbeništva (Univerza v Ljubljani), sodni cenilec za 
gradbeništvo – nepremičnine pri Ministrstvu za pravosodje, in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR). Sem član združenja SICGRAS z licenco cenilec 
stvarnega premoženja - nepremičnine. 

1.3 Namen izvedeniškega mnenja 

Namen izvedeniškega mnenja je evidentiranje stvarnih napak pred predajo stanovanj v stavbi na 
naslovu Rakovnik 24, Rakovnik 24a in Rakovnik 24b: ogled, evidentiranje, zavarovanje dokazov s 
fotografijami, popis s poročilom.     

1.4 Vrsta mnenja 

Mnenje je izdelano na podlagi ogleda stavb – vizualni pregled. Specifične raziskave niso bile opravljene.     

1.5 Datumi 

Ogled nepremičnine je bil izveden 30. 10. 2020. Ugotovitve iz poročila se nanašajo na dan ogleda.  
Poročilo je bilo zaključeno 9. 11. 2020. 

1.6 Metoda dela 

Za potrebe izdelave tega izvedeniškega mnenja sem opravil ogled nepremičnine v prisotnosti Maše 
Žlajpah Puš iz podjetja NAI Significa. Ogledal sem si vse prostore, izdelal seznam napak in katalog 
fotografij ugotovljenih napak. Ugotavljal sem estetske napake, poškodbe, neustreznost izvedbe, ki bi 
jih opazil običajen uporabnik nepremičnine (primeri: madeži na talnih površinah, neravnine na oplesku, 
poškodbe na parketu, poškodbe na parketu, madeži na kamnitnih policah, lise na fasadi) in napake, ki 
vplivajo na funkcionalnost objekta (primeri: zamakanje zaradi udora vode v objekt, neustrezno 
tesnjenje, gniloba pri lesenih slepih okvirih oken). Posebnih raziskav, kot na primer pregled objekta s 
termovizijsko kamero, kontrola dimenzij in ravnosti podlag in konstrukcijskih elementov, merjenje 
vlage. Pravnih napak nisem obravnaval.          

1.7 Omejitve in predpostavke  

 Splošne omejitve in predpostavke 

 Mene se nanaša na stanje v času pred ogledom. 
 Eventualne lastnosti, ki jih pri običajnem pregledu ni opaziti (npr. skrite napake) in na katere 

izvedenec ni bil posebej opozorjen, niso vključene v ocenjevanje. 
 Naročnik jamči, da so informacije in podatki, ki so bili posredovani, popolni in točni, s strani 

izvedenca pa so bili preverjeni v skladu z možnostmi in prikazani ter uporabljeni v dobri veri. 
 Informacije, ocene in mnenja, ki jih vsebuje poročilo, se nanašajo na predmetno izvedeniško 

mnenje in ne smejo biti uporabljeni izven tega konteksta. Mnenj velja le za v poročilu navedeni 
namen uporabe in datum pregleda. Poročila se brez pisne privolitve izvedenca ne sme uporabiti 
v druge namene ali ga dati v uporabo tretji osebi. 

 Predpostavljamo, da gre za odgovorno lastništvo in odgovorno upravljanje z nepremičnino, ki je 
predmet mnenja. 
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 Posedovanje tega poročila ali njegove kopije ne nosi s seboj pravice javne objave dela ali celote 
tega poročila.  

 Izvedeniško mnenje ni akt, ki bi ga moral naročnik obvezno upoštevati pri sklenitvi kupoprodajne 
pogodbe. Poročilo je zgolj informacija za naročnika. 

 Ocenjevalec ni dolžan pričati pred sodiščem ali sodelovati pri pogajanjih v zvezi z vsebino tega 
poročila.  

 Ocenjevalec ni dolžan spreminjati poročila, če nastopijo drugačni pogoji, kot so bili na dan 
pregleda. 

 Plačilo za storitev v zvezi z oceno vrednosti ni vezano na kakršen koli poslovni dogodek, ki bi bil 
posledica analize, mnenj ali sklepov tega poročila. 

 Avtorske pravice so zavarovane. Veljajo samo originalno podpisani izvodi poročila. 

  Specifične omejitve in predpostavke   

 Pravne napake niso predmet tega poročila.  
 Pri evidentiranju nepremičnine sem uporabil informacije in podatke iz javno dostopnih baz 

Geodetke uprave RS (zemljiški kataster), zemljiške knjige, spletnih strani. 
 Izvidniško mnenja se nanaša na stanje v času ogleda. 
 Stavba je redno vzdrževana. Predpostavljam, da gre za odgovorno lastništvo in da stavba nima 

skritih napak.  
 Za stavbe je bilo izdano gradbeno in uporabno dovoljenje.   
 Izvedeniško mnenje velja le za v poročilu navedeni namen uporabe in datum vrednotenja.  
 Izvedeniško mnenje se nanaša predvsem na gradbeno obrtniška dela, pri inštalacijskih delih so 

evidentirane le vidne napake.  
 

2 OPIS OCENJEVANE NEPREMIČNINE 

2.1 Lokacija  

Slika: lokacije 

 

Vir: Atlas okolja   
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Podatki registra prostorskih enot 

Občina Medvode 

Naselje Rakovnik 

Ulica in hišna številka Naslov ne obstaja 

Poštni okoliš 1215 Medvode 

Krajevna skupnost Sora 

Statistična regija Osrednjeslovenska 

Upravna enota Ljubljana 

Območna geodetska uprava Kranj 

 
Dostop 
Skupni dovoz po parc. št. 974/5, k.o. 1976 Preska (Medvode).   
            

2.2 Zemljišče  

Podatki iz zemljiškega katastra 
Nepremičnina Rakovnik 24: 972/1, 972/3, 972/2,  

Rakovnik 24a: 972/4, 972/6, 972/5,  
Rakovnik 24b: 972/7, 972/9, 972/8  

Katastrska občina  1976 PRESKA 
 

2.3 Gradbeno in uporabno dovoljenje 

Stavbe so zgrajene po gradbenem dovoljenju št. 351-527/2005-61105 s 7. 4. 2006, ki ga je izdala RS, 

Upravna enota Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana.  

Stavba ima uporabno dovoljenje št. 351-809/2011-12 s 7. 12. 2011, ki je postalo pravnomočno 8. 12. 

2011, izdano s strani RS Upravne enote Ljubljana, trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana.  

  

2.4 Opis stavbe in dela stavbe 

Stavba, del stavbe   Rakovnik 24, stavba št. 1584, deli stavb 1 – 13  
    Rakovnik 24a, stavba št. 1585, deli stavb 1 – 13     
    Rakovnik 24b: stavba št. 1586, deli stavb 1 – 13 
 
Projektant stavb je projektantsko podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p. 
Nepremičnine obsegajo tri trostanovanjske objekte s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno 
ureditvijo. V posameznem objektu so tri stanovanja, dve v prvem nadstropju in eno v drugem 
nadstropju. V pritličju so shrambe po ena na vsako stanovanje in parkirni prostori, pokrito parkirno 
mesto in garaža v stavbi za vsako stanovanjsko enoto. Na vzhodni strani je izdelan hodnik do skupnih 
prostorov v pritličju in stopnišče (v poročilu poimenovan kot vetrolov). Streha nad stopniščnim 
jedrom je ravna, z minimalnim naklonom 6%, krita z Lexanom. Fasada objekta je obdelana z akrilnim 
ometom. Cokelni del fasade je izveden vodoodbojno (kurilplast). Osnovna barva fasade je svetlo 
zelena, ki se izmenično kombinira s temnejšo – travno zeleno.  
 
Vhodi 
Dostop do stanovanjskih enot je po zunanjem stopniščnem jedru (vetrolov) na vzhodni strani 
objektov. Pred vhodi v stanovanja so nameščeni domofoni z zvonci.  
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Komunikacije 
Ob objektih je zunanje stopniščno jedro z enoramnimi stopnicami.  
 
Konstrukcija 
Objekti so temeljeni z armiranobetonskimi pasovnimi temelji. Temelji pod AB slopi ob uvozu v objekt 
so točkovni, širine 140 cm, ki so povezani med seboj ter z obodnimi stenami objekta s pasovnim 
temeljem širine 40 cm. Obodne in notranje nosilne stene v kletni etaži so armiranobetonske, 
debeline 20 cm. Obodne stene objekta v nivoju pritličja in nadstropja so zidane klasično z opečnim 
modularcem, debelne 19 cm. Nosilna stena med stanovanjema v pritličju je armiranobetonska, 
debeline 20 cm. Vertikalne in horizontalne protipotresne vezi so armiranobetonske. Etažna plošča 
nad kletjo je armiranobetonska debeline 20 cm, plošči nad pritličjem in nadstropjem sta 
armiranobetonski debeline 15 cm. 
 
Ostrešje 
Ostrešje je leseno, premazano je s fungicidnim, protimrčesnim in protipožarnim premazom. Na 
zunanji strani je premazano s osnovnim biocidnim premazom in tremi sloji zaščitnega lazurnega 
premaza za les svetle barve.    
 
Kritina 
Strehe stanovanjskih objektov so dvokapne, kritina je Trimo profilirana pločevina TPO DOM. Streha 
zunanjega stopnišča je enokapnica z minimalnim naklonom 6%, kritina z Lexanom na podkonstrukciji.  
Inštalacijski jaški v kopalnicah in ob dimnikih so obloženi z gipskartonskimi ploščami.    
 
Fasada  
Fasada je toplotno izolirana s fasadnimi ploščami polistirena debeline 10 cm in obdelana z akrilnim 
ometom  v dveh barvah po sistemu JUB. Fasada v nivoju kleti je obdelan vodoodbojno (kulirplast).   
 
Izolacije 
Obodne stene objekta so toplotno izolirane s fasadnimi ploščami polistirena debeline 10 cm. Stene 
kletne etaže do proti terenu izolirane z estrudiranim polistirenom debeline 8 cm. Tla kletne etaže so 
toplotno izolirana v vseh prostorih, razen v garažah, ki bodo neogrevane. V pritličju in nadstropju je 
pod plavajočim estrihom izvedena zvočna izolacija. V kletni etaži je izvedena dodatna toplotna 
izolacija stropa v polistirenom debeline 5 cm.* Tla neogrevanega podstrešja so toplotno izolirana, 
prav tako tudi stene neizkoriščenega in neogrevanega dela podstrešja v 1. nadstropju.**   
Terase so izveden po principu obrnjene strehe, finalni tlak so prane plošče na distančnikih. Tla proti 
terenu in obodne stene kletne etaže, ki so v stiku s terenom so obdelane tako, da stavbo ščitijo pred 
udorom vlage v notranjost stavbe in navlaževanjem materialov in gradbenih konstrukcij. Pred 
atmosferskimi vplivi in vdorom meteornih vod v objekt so tudi terase in strešna konstrukcija. 
 
Tlaki 
Tla v vseh prostorih kletne etaže so obložena s keramiko. Tla, ki so izpostavljena vremenskim vplivom 
so obložena s nedrsečo keramiko. 
Tla zunanjega stopniščnega jedra, ki so izpostavljen vremenskim vplivom, so v kleti, pritličju in 
nadstropju obložena z nedrsečo keramiko.  
V stanovanjskih enotah so tla vetrolova, kopalnica in WC-ja obložena s keramiko, tla v ostalih 
prostorih (kuhinja Dnevna sova, jedilnica, spalnica, hodniki) pa s parketom.  
Stiki med različnimi tlaki ali nivoji so tlakov so izvedeni z inox kotniki.   
Funkcionalni pas okoli objekta je v širini 40 cm zasut s kamnitimi kroglami in obrobljen z robniki.*** 
Za terase na terenu so pripravljen podložne plošče, finalni tlak bodo izvedli lastniki stanovanj sami. 
Terase so izveden po principu obrnjene strehe, finalni tlak so prane plošče na distančnikih. 
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Okna, vrata 
Vsi okenski okvirji so izdelani po meri iz PVC petkomornih profilov. Zasteklitev je izolacijsko steklo, 
polnjeno s plinom U=1,1W/m2K, zvočna izolativnost okna znaša Rw=32 dB. Vsa okna imajo 
nameščene zunanje široke žaluzije Krpan. Okna so montirana na lesene slepe okvirje.  
Okenske police: notranja polica, naravni kamen, d=2 cm, zunanja polica, naravni kamen, d=3cm.  
Notranja vrata so furnirana. Vhodna vrata v objekt so masivna enokrilna protivlomna vrata in 
ustrezajo predpisani zvočni zaščiti.  
   
* Preveriti na objektu  
** Preveriti na objektu  
*** To ni izvedeno.  

 

2.5 Popis stvarnih napak  

 Uvod    

 

Poročilo je izdelano po objektih in sicer najprej za skupne prostore in spremljajoče prostore, v 

nadaljevanju pa za stanovanja. Napake, ki se ponavljajo na vseh enotah so navedene kot generalne 

napake. Tudi če ni posebej navedeno pri specifikaciji napak pri posameznem stanovanju se zadeve 

navedene v generalnem pregledu nanašajo tudi na posamezno enoto.   Sledijo fotografije v enakem 

vrstnem redu kot popis napak. Za napake, ki se ponavljajo na več objektih so prikazane le tipične 

fotografije pri posamezni enoti.     
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 Objekt A, skupni deli, klet  
 

Objekt A, SK skupni deli, klet 
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Popis stvarnih napak 

Objekt A, SK skupni prostori, klet, prehod, stopnišče (vetrolov), fasada, streha..  

Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak Vzrok za napake 

A SK Klet Hodnik 1 
Zamakanje zaledne vode v hodniku skupnih prostorov, 
vidna vlaga na steni na steni, odpada ometa, rjavi 
madeži, ki ostajajo po izsušitvi sten, stoječa luža na tleh 

Neustrezno izvedena hidroizolacija v kleti stavbe, 
zamakanje na več mestih  

 SK Klet Hodnik 2 
Odstopanje slikopleskarskih nanosov izravnave in 
prekrivne barve s sten kot posledica zamakanja 

Neustrezno izvedena hidroizolacija v kleti stavbe, 
odstopanje barve in rjavi madeži po izsuševanju  

 SK Klet Hodnik  Manjka zaključni obroba pri keramiki na hodniku, 
odpadla obroba (cokel) v dolžini 40 cm (2x) 

Mehanske poškodbe na talni keramiki  

 A1 Klet Shramba 3 Vlaga na stenah, rjavi madeži kot posledica zamakanja  
Neustrezno izvedena hidroizolacija v kleti stavbe, 
odstopanje barve in rjavi madeži po izsuševanju 

 A1 Klet Shramba  Slabo izravnane stene, izravnana masa je nanešena 
neenakomerno (opomba 1) 

Slaba kakovost izvedenih del, pomanjkljiva izvedba  

 A2 Klet Shramba 4 
Vlaga na stenah, rjavi madeži kot posledica zamakanja 
po celotni zadnji steni  

Neustrezno izvedena hidroizolacija v kleti stavbe, 
odstopanje barve in rjavi madeži po izsuševanju 

 A3 Klet Shramba 5 Poškodovan podboj, potrebna kompletna zamenjava Mahenska poškodba 

 A3 Klet Shramba 6 Lasasta razpoka na steni 
Posledica delovanja stavbe,  konstrukcijske razpoke zaradi 
napetosti v konstrukciji 

 A3 Klet Shramba 7 
Vlaga na stenah, rjavi madeži kot posledica zamakanja 
po celotni zadnji steni  

Neustrezno izvedena hidroizolacija v kleti stavbe, 
odstopanje barve in rjavi madeži po izsuševanju 

 A2 Klet Garaža 8 Madeži na tleh garaže 
Neustrezna izvedena zaščita površin v času izvajanja del, 
prodiranje umazanije v premaz 

 SK Klet Hodnik/s 9 
Razpoke v finalnem sloju ometa na hodniku ob 
stopnišču 

Neustrezno izvedeni finalni sloji, poškodbe finalnega sloja 

 SK Klet Hodnik 10 Poškodbe na akrilni kulirplast fasadi na vzhodni strani Mehanska poškodba  

 A3 Klet Nadstrešnica 11 
Poškodbe na akrilni kulirplast fasadi na vzhodni strani 
pri nadstrešnici 

Neustrezna izvedba pri nanosu slojev fasade  

 SK Pritličje Fasada 12 Vidni madeži po fasadi pod okenskimi policami (opomba 2) 
Neustrezno izvedeni odkapi (zaključki) na policah in 
neustrezno izvedeni zaključnih obrob na strehi  
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Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak Vzrok za napake 

 A A2 Pritličje Fasada 13 
Poškodovana fasada na JV strani (stanovanje A2), 
vertikalna razpoka na vogalu 

Neustrezno izveden vogalnik, neustrezno pritrjena 
nosilna mrežica 

  A2 Pritličje Fasada 14 
Zrnca posipa na akrilni kurilplast fasadi odpadajo (se 
luščijo), povsod na izpostavljenih mestih posebno nad 
tlemi (opomba 3)   

Neustrezna izvedba pri nanosu slojev fasade, tudi 
zaradi posledice staranja (proizvajalci svetujejo 
obnovo fasada na 10/15 let)  

  SK Pritličje Vetrolov 15 
Žleb pri vetrolovu (stopnišču) je poškodovan in ni 
dokončan   

Neustrezno izveden odtok, voda ni speljana stran od 
objekta, kar je lahko tudi vzrok za zamakanje zalednih 
sten 

  SK Pritličje Vetrolov 16 Odkapna polica pri vetrolovu visi proti zgradbi 
Neustrezno izvedena polica, slaba kakovost izvedenih 
del 

  SK Pritličje Fasada 17 Poškodovana fasada na J strani Neustrezno izvedena mrežica, nosilni sloj fasade 

  SK Pritličje Vetrolov 18 Spustil je plin pri izolacijskem steklu 
Slaba kvaliteta zasteklitev, tesnilo med stekli je 
popustilo 

  SK Pritličje Vetrolov 19 
Voda v prekatnih polikabonatnih ploščah nad 
vetrolovom, streha vetrolova 

Neustrezno tesnjenje med nosilnim profilom, kjer 
nalegajo polikarbonatne plošče, tudi slabo 
vzdrževanje, ker objekt že dalj časa stoji  

 

Glej tudi generalne opombe za skupne prostore.   

Tudi če ni posebej navedeno pri specifikaciji napak pri posameznem objektu se zadeve navedene v generalnem pregledu nanašajo tudi na posamezno enoto. 
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 Objekt A, stanovanja, stanovanje A1 in A2 
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Popis stvarnih napak 

Objekt A, Stanovanje A2 

Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak Vzrok za napake 

A A2 Pritličje Stanovanje 1 
Neravnina pri prečnih fugah in škripanje parketa, vidne 
posledice izsuševanja parketa, ki je bil izpostavljen vlagi 
(opomba 1)  

Neustrezno izsuševanje in prezračevanje, parket je bil 
podvržen prekomerni vlagi  

 A2 Pritličje Dnevna soba 2 
Poškodbe parketa zaradi zamakanja pod drsnimi vrati pri 
izhodu na teraso 

Poškodbe parketa zaradi udora vlage, neustrezno tesnjenje 
ali zamakanje med izvajanjem del in zračenjem 

 A2 Pritličje Stanovanje 3 
Poškodbe na slikarskih delih, lasaste razpoke na stiku 
stropa in sten (opomba 2)   

Delovanje stavbe, deformacija na stikih zaradi delovanja 
stavbe, nekonstrukcijske razpoke 

  A2 Pritličje Stanovanje 4 Pokrivne letve na balkonskih vratih niso pritrjene (opomba 3)   Nekakovostna izvedba 

  A2 Pritličje Dnevna soba 5 Balkonska polica pri izhodu na teraso ni pritrjena Neustrezna pritrditev, nekakovostna in neustrezna izvedba  

  A2 Pritličje Dnevna soba 6 Poškodovan cokel pri izhodu na teraso 
Neustrezna izvedba, ni poskrbljeno za dilatacijo med 
konstrukcijskimi elementi   

  A2 Pritličje Stanovanje 7 
Na pobeljenih stenah je viden prah, umazane stene, 
posebno nad plinsko pečjo in radiatorji (opomba 4)  

Posledica strujanja zraka v prostoru, odlaganje umazanije 
na stenah, tudi posledica staranja (priporočljiva obnova 
slikarskih del na 5 – 6 let)  

  A2 Pritličje Stanovanje 8 Žaluzije so prašne, lamele so mestoma zvite (opomba 5) 
Posledica odstotnega vzdrževanja, mehanske poškodbe 
lamel     

 

 

Glej tudi generalne opombe za stanovanja.   

Tudi če ni posebej navedeno pri specifikaciji napak pri posameznem stanovanju se zadeve, navedene v generalnem pregledu, v opombah, nanašajo tudi na 

posamezno enoto. 
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Objekt A, stanovanje, stanovanje A1 

Za stanovanje A1 veljajo  generalne opombe kot so navedene  pri stanovanju A2 

Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak Vzrok za napake 

A A1 Pritličje Kopalnica 11 Zaključek parketa pri kopalnici ni ustrezno pritrjen Nekakovostna izvedba 

 A1 Pritličje Kopalnica 12 
Poškodba opleska na stropu kopalnice, mehur na 
slikopleskarskih nanosih 

Neustrezna priprava podlage pri nanosu slojev barve, 
prah, vlaga  

 A1 Pritličje Kopalnica 13 Korozija na vodovodni armaturi Neustrezen material, napaka v materialu 
 A1 Pritličje WC  Zamenjava žarnice v WC Odsotnost vzdrževanja 

 A1 Pritličje Stanovanje 14 Vertikalna razpoka v vogalu stene 
Posledica delovanja stavbe,  konstrukcijske razpoke zaradi 
napetosti v konstrukciji 

 A2 Pritličje Stanovanje 15 
Neravnine pri prečnih fugah in škripanje parketa, vidne 
posledice izsuševanja parketa, ki je bil izpostavljen vlagi 
(opomba 1)   

Neustrezno izsuševanje in prezračevanje, parket je bil 
podvržen prekomerni vlagi 

 A2 Pritličje Stanovanje 16 Pokrivne letve pri oknu niso pritrjene (opomba 3) Nekakovostna izvedba, glej tudi splošno opombo 3 

 

Glej tudi generalne opombe za stanovanja.   

Tudi če ni posebej navedeno pri specifikaciji napak pri posameznem stanovanju se zadeve, navedene v generalnem pregledu, v opombah, nanašajo tudi na 

posamezno enoto. 
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 Objekt A, stanovanja, stanovanje A3 
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Popis stvarnih napak 

Objekt A, Stanovanje A3 

Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak Vzrok za napake 

A A3 Mansarda Kopalnica 22 
Fuge v kopalnici neenakomerne širine in barve, 
tudi niso zapolnjene  

Nekakovostna izvedba 

 A3 Mansarda Spalnica 2 23 Zamočen vogal v sobi, poškodbe barve in parketa  Posledica delovanja vlage  

 A3 Mansarda Stanovanje  
Neravnine pri prečnih fugah in škripanje parketa, 
vidne posledice izsuševanja parketa, ki je bil 
izpostavljen vlagi  

Neustrezno izsuševanje in prezračevanje, parket je 
bil podvržen prekomerni vlagi 

 A3 Mansarda Stanovanje  Poškodbe na slikarskih delih, lasaste razpoke na 
stiku stropa in sten (opomba 2)   

Delovanje stavbe, deformacija na stikih zaradi 
delovanja stavbe, nekonstrukcijske razpoke 

 A3 Mansarda Stanovanje 24 Madeži  na policah v naravnem kamnu (opomba 6) 
Neustrezna zaščita pred vdorom umazanije v pore 
naravnega kamna 

 A3 Mansarda Terasa 25 Alge na ograji iz prekatnih polikabonatnih plošč Odsotnost vzdrževanja, objekt je dalj časa stal  
 A3 Mansarda Terasa 26 Mah na fugah med pranimi ploščami  Odsotnost vzdrževanja, objekt je dalj časa stal 

 A3 Mansarda Terasa 27 
Nedokončan zaključek napušča pri strehi ob terasi, 
mrežica na prezračevalnem kanalu in sekundarna 
kritina nista pritrjeni 

Nekvalitetna izvedba 

 A3 Mansarda Terasa  
Verjeten vzrok zamakanja stene v spodnjem 
stanovanju A1 je poškodovana hidroizolacija na 
terasi  

Neustrezno izvedena hidroizolacija terase  

 A3 Mansarda Terasa 28 Zatič pri dvojnih oknih je prekratek (opomba 7) Neustrezna nastavitev oken 

 A3 Mansarda Terasa 2 29 Posledice vdora vlaga na stopnici na teraso  
Poškodbe parketa zaradi udora vlage, neustrezno 
tesnjenje ali zamakanje med izvajanjem del in 
zračenjem 

 A3 Mansarda Terasa 2 30 Korozija na nosilcih pergole 
Odsotnost vzdrževanja, poškodbe in neustrezna 
antikorozijska zaščita kovinskih delov pri montaži 

 
Glej tudi generalne opombe za stanovanja.   
Tudi če ni posebej navedeno pri specifikaciji napak pri posameznem stanovanju se zadeve, navedene v generalnem pregledu, v opombah, nanašajo tudi na 
posamezno enoto. 
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 Objekt B, skupni deli, klet  

 

Objekt B, SK skupni prostori, klet, stopnišče (vetrolov), fasada, streha..  
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Popis stvarnih napak 

Objekt B, SK skupni prostori, pritličje, stopnišče (vetrolov), fasada, streha.. 

Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak Vzrok za napake 

B SK Klet Hodnik 1 Odstopljen omet na prehodu, mehurji na ometu 
Nekakovostna izvedba, vlaga, neustrezna podlaga, 
mehanske poškodbe 

  SK Klet Fasada   
Odstopajo zrna kremenovega agregata iz finalnega sloja 
zlasti spodnje površine nad tlemi 

Neustrezna izvedba pri nanosu slojev fasade, tudi zaradi 
posledice staranja (proizvajalci svetujejo obnovo fasada 
na 10/15 let) 

  SK Klet Fasada   Vidni madeži po fasadi pod okenskimi policami (opomba 2) 
Neustrezno izvedeni odkapi (zaključki) na policah in 
neustrezno izvedeni zaključnih obrob na strehi  

  B1 Klet Shrambe 2 
Vidne manjše neravnine pri izravnavi betonskih sten 
(opomba 1)  

Slaba kakovost izvedenih del, pomanjkljiva izvedba 

  SK 
Klet 

Hodnik 3 
Sivi madeži v keramiki 

Neustrezna izvedena zaščita keramike v času izvajanja 
del, prodiranje umazanije v keramiko 

  B3 Klet Shramba 4 Vidna vlaga na stenah, lokalizirano Neustrezno izvedena hidroizolacija 

  SK Klet Čistila    Preveriti za elektriko v prostoru za čistila Odsotnost vzdrževanja, objekt stoji že dalj časa 

  SK Klet Hodnik 5 Odpadla ploščica, cokel na hodniku Mehanske poškodbe na talni keramiki 

  SK Pritličje Vetrolov 6 Podest plošča, čelo, razpokan omet Posledice delovanja stavbe, tudi stekanje vode iz podesta 

  SK Pritličje Vetrolov 7 Spustil je plin pri izolacijskem steklu Slaba kvaliteta zasteklitev, tesnilo med stekli je popustilo 

  SK Pritličje Vetrolov 8 
Nosilec prekatnih polikabonatnih plošč na vmesi strehi 
vetrolova ni pritrjen (podložen z lesom) 

Neustrezna izvedba 

  SK Pritličje Fasada 9 Vertikalna razpoka na fasadi na vogalu na S strani  
Neustrezno izveden vogalnik, neustrezno pritrjena nosilna 
mrežica 

 

Glej tudi generalne opombe za skupne prostore.   

Tudi če ni posebej navedeno pri specifikaciji napak pri posameznem objektu se zadeve navedene v generalnem pregledu nanašajo tudi na posamezno enoto. 
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 Objekt B, stanovanja, stanovanje B1 in B2 
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Popis stvarnih napak 

Objekt B, stanovanja, stanovanje B2 

Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak Vzrok za napake 

B B2 Pritličje Stanovanje 1 
Neravnine pri prečnih fugah in škripanje parketa, vidne 
posledice izsuševanja parketa, ki je bil izpostavljen vlagi  

Neustrezno izsuševanje in prezračevanje, parket je bil 
podvržen prekomerni vlagi 

  B2 Pritličje 
Dnevna 

soba 
2 

Vidne posledice zamakanja na parketu, lokalne poškodbe na 
parketu pri drsnih vratih na teraso, sprememba barve 

Poškodbe parketa zaradi udora vlage 

  B2 Pritličje Fasada 3 
Poškodbe cokla na fasadi na zunanji strani pri izhodu na 
teraso 

Neustrezna izvedba, ni poskrbljeno za dilatacijo med 
konstrukcijskimi elementi 

  B2 Pritličje 
Dnevna 

soba 
4 

Neustrezno izvedeno tesnjene na stiku granitnih polic na 
zunanji strani 

Nekakovostna izvedba 

  B2 Pritličje Jedilnica 5 Vidna lesna goba izza PVC okenske obrobe  
Prisotnost vlage za okni v območju slepih okvirjev, 
neustrezno tesnjenje  

  B2 Pritličje Spalnica 3 6 
Vidno zamakanje na stropu nad oknom v spalnici 3, manjši 
vlažni madež 

Vdor vlaga v prostor, neustrezno tesnjenje 

  B2 Pritličje Hodnik 7 Balkonska vrata se pri zapiranju zatikajo (nastavitev vrat) Nastavitev stavbnega pohištva je neustrezna 

  B2 Pritličje 
Vsi 

prostori 
8 

Mestoma vidni madeži na kamnitih policah na notranji 
strani 

Neustrezna zaščita pred vdorom umazanije v pore 
naravnega kamna 

  B2 Pritličje 
Vsi 

prostori 
9 

Na pobeljenih stenah je viden prah, umazane stene, 
posebno nad plinsko pečjo in radiatorji 

Posledica strujanja zraka v prostoru, odlaganje umazanije na 
stenah, tudi posledica staranja (priporočljiva obnova 
slikarskih del na 5 – 6 let) 

  B2 Pritličje 
Vsi 

prostori 
  

Manjše lasaste razpoke v beležu na stenah na stikih stropa 
in sten 

Delovanje stavbe, deformacija na stikih zaradi delovanja 
stavbe, nekonstrukcijske razpoke 

 

Glej tudi generalne opombe za stanovanja.   

Tudi če ni posebej navedeno pri specifikaciji napak pri posameznem stanovanju se zadeve, navedene v generalnem pregledu, v opombah, nanašajo tudi na posamezno 

enoto. 
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Popis stvarnih napak 
Objekt B, stanovanja, stanovanje B1 

Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak Vzrok za napake 

B B1 Pritličje 
Dneva 
soba 

  Pušča ventil pri radiatorju 
Odsotnost vzdrževanja, potrebno popravilo ali zamenjava 
ventila 

  B1 Pritličje 
Dneva 
soba 

10 
Zamočen parket, lokalne poškodbe na parketu pod radiatorjem 
na mestu izteka vode iz radiatorskega ventila, nabreknjene in 
zvite lamele, sprememba barve 

Zamakanje zaradi puščanja ventila 

  B1 Pritličje 
Dneva 
soba 

11 
Vidne posledice zamakanja na parketu, lokalne poškodbe na 
parketu pri drsnih vratih na teraso, sprememba barve 

Poškodbe parketa zaradi udora vlage, neustrezno tesnjenje ali 
zamakanje med izvajanjem del in zračenjem 

  B1 Pritličje 
Dneva 
soba 

  
Pokvarjeno vodilo pri drsnih vratih na teraso, vrata se ne 
zapirajo (potrebna je nastavitev) 

Neustrezna nastavitev vrat, potrebno popravilo ali zamenjava 
vodila 

  B1 Pritličje Fasada 12 
Poškodbe cokla na fasadi na zunanji strani pri izhodu na teraso 

Neustrezna izvedba, ni poskrbljeno za dilatacijo med 
konstrukcijskimi elementi   

  B1 Pritličje 
Dnevna 

soba 
13 

Neustrezno izvedeno tesnjene na stiku panoramske stena z 
granitno polico na zunanji strani 

Nekakovostna in neustrezna izvedba 

  B1 Pritličje 
Dneva 
soba 

14 
V stanovanju B1 je bilo pod eno od pokrivnih letev pri oknu 
ugotovljeno, da je slepi leseni okvir strohnel, na teh mestih se 
zadržuje razna golazen 

Prisotnost vlage za okni v območju slepih okvirjev, neustrezno 
tesnjenje, glej tudi splošno opombo 3 

  B1 
Pritličje 

Spalnica 3 15 
Tesnjenje ob slepem lesenem okvirju je neustrezno 

Nekakovostna izvedba, neustrezno tesnjenje, glej tudi splošno 
opombo 3 

  B1 Pritličje Spalnica 3 16 Zatič pri dvojnih oknih je prekratek Nastavitev stavbnega pohištva je neustrezna 

  B1 Pritličje Spalnica 3 17 Poškodovano (zlomljeno) je PVC držalo navojne palice Mehanske poškodbe  

  B1 Pritličje Hodnik 18 
Vidne posledice zamakanja na parketu, lokalne poškodbe na 
parketu pri balkonskih vratih, sprememba barve 

Poškodbe parketa zaradi udora vlage, neustrezno tesnjenje ali 
zamakanje med izvajanjem del in zračenjem 

  B1 Pritličje Soba 19 Madeži na policah iz naravnega kamna 
Neustrezna zaščita pred vdorom umazanije v pore naravnega 
kamna 

  B1 Pritličje Spalnica 1 20 Mehur na stropu, nabrekla barva 
Neustrezna priprava podlage pri nanosu slojev barve, prah, 
vlaga 

Glej tudi generalne opombe za stanovanja.   
Tudi če ni posebej navedeno pri specifikaciji napak pri posameznem stanovanju se zadeve, navedene v generalnem pregledu, v opombah, nanašajo tudi na posamezno 
enoto. 
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 Objekt B, stanovanja, stanovanje B3 
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Popis stvarnih napak 

Objekt B, stanovanja, stanovanje B3 

Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak Vzrok za napake 

B B3 Mansarda Predprostor   Luč v predprostoru ne sveti Odsotnost vzdrževanja  

  B3 Mansarda Terasa 1 gl. A3 25 Alge na ograji iz prekatnih polikabonatnih plošč Odsotnost vzdrževanja, objekt je dalj časa stal  

  B3 Mansarda Terasa 1 gl. A3 26 Mah na fugah med pranimi ploščami  Odsotnost vzdrževanja, objekt je dalj časa stal 

  B3 Mansarda Terasa 1 gl. A3 27 
Nedokončan zaključek napušča pri strehi ob terasi, 
mrežica na prezračevalnem kanalu in sekundarna 
kritina nista pritrjeni 

Nekvalitetna izvedba, nedokončanost  

  B3 Mansarda Hodnik 21 
Vidne posledice zamakanja na stopnici, lokalne 
poškodbe na lesu pri balkonskih vratih na teraso, 
sprememba barve 

Poškodbe parketa zaradi udora vlage, neustrezno tesnjenje ali 
zamakanje med izvajanjem del in zračenjem 

  B3 Mansarda Stanovanje 22 
Nastavitev oken, zatič pri dvojnih oknih je prekratek, 
okno ne tesni 

Neustrezna nastavitev, neustrezno tesnjenje  

  B2 Mansarda Vsi prostori 23 
Manjše lasaste razpoke v beležu na stenah na stikih 
stropa in sten 

Delovanje stavbe, deformacija na stikih zaradi delovanja stavbe, 
nekonstrukcijske razpoke 

 

 

Glej tudi generalne opombe za stanovanja.   

Tudi če ni posebej navedeno pri specifikaciji napak pri posameznem stanovanju se zadeve, navedene v generalnem pregledu, v opombah, nanašajo tudi na posamezno 

enoto. 
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 Objekt C, skupni deli, klet  

 

Objekt C, SK skupni deli, klet 
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Popis stvarnih napak 

Objekt C, SK skupni prostori, klet, prehod, stopnišče (vetrolov), fasada, streha..  

 

Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak Vzrok za napake 

C C1 Klet Shramba C1 1 Manjše poškodbe na tleh shrambe Mehanske poškodbe 

  C1 Klet Shramba C1 2 Madeži iz zračnika Stekanje vode iz zračnika 

  C3 Klet Garaža C3 3 Črvi iz zračnika (niso živi) 
Odsotnost vzdrževanja, objekt je dalj časa stal, predlagam 
pregled vseh prezračevalnih naprav  

  C2 Klet Garaža C5 4 
Zamakanje pri odtočnih ceveh; na stropu garaže je pri 
prehodu cevi skozi stropno plošči vidna vlaga zaradi 
zamakanja iz odtočnih cevi 

Neustrezno tesnjenje odtočnih cevi 
 

  C1 Klet Garaža C1 5 Madeži na tleh garaže 
Neustrezna izvedena zaščita površin v času izvajanja del, 
prodiranje umazanije v premaz 

  SK Pritličje Vetrolov 6 
Vidno zamakanje na stropni plošči podesta, mehurjenje 
in odstopanje barve 

Stekanje vode s podesta na hodniku 

  SK Mansarda Vetrolov 7 Mehurjenje barve, strop vetrolova (stopnišča) Neustrezna priprava podlage pri nanosu slojev barve, prah, vlaga 

 

Glej tudi generalne opombe za skupne prostore.   

Tudi če ni posebej navedeno pri specifikaciji napak pri posameznem objektu se zadeve navedene v generalnem pregledu nanašajo tudi na posamezno enoto. 
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 Objekt C, stanovanja, stanovanje C1 in C2 
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Popis stvarnih napak 

Objekt C, Stanovanje C2 

 

Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak Vzrok za napake 

C C2 Pritličje Dnevna soba 1 
Poškodba parketa zaradi zamakanja pod drsnimi 
vrati 

Poškodbe parketa zaradi udora vlage, neustrezno tesnjenje ali 
zamakanje med izvajanjem del in zračenjem 

  C2 Pritličje Dnevna soba 2 Poškodba fasade na coklu pri izhodu na teraso   
Neustrezna izvedba, ni poskrbljeno za dilatacijo med 
konstrukcijskimi elementi   

  C2 
Pritličje 

Vsi prostori 3 Madeži na marmornih policah 
Neustrezna zaščita pred vdorom umazanije v pore naravnega 
kamna 

  C2 Pritličje Spalnica 3 4 Raza na parketu  Mehanska poškodba  

  C2 Pritličje Spalnica 3 5 Balkonska vrata se zatikajo Nastavitev stavbnega pohištva je neustrezna 

 

Objekt C, Stanovanje C1 

Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak 
Vzrok za napake 

C C1 Pritličje Dnevna soba 6 
Poškodba parketa zaradi zamakanja pod drsnimi 
vrati 

Poškodbe parketa zaradi udora vlage, neustrezno tesnjenje ali 

zamakanje med izvajanjem del in zračenjem 

  C1 Pritličje Hodnik 7 Mehurji na barvi na stropu  Neustrezna priprava podlage pri nanosu slojev barve, prah, vlaga 

  C2 Pritličje Spalnica 1 8 Mehurji na barvi na stropu  Neustrezna priprava podlage pri nanosu slojev barve, prah, vlaga 

 

Glej tudi generalne opombe za stanovanja.   

Tudi če ni posebej navedeno pri specifikaciji napak pri posameznem stanovanju se zadeve, navedene v generalnem pregledu, v opombah, nanašajo tudi na posamezno 

enoto. 

 



27 
 

 Objekt C, stanovanja, stanovanje C3  
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Popis stvarnih napak 

Objekt C, Stanovanje C3 

Objekt Ozn. Lega Prostor Slika Opis napak Opis napak 

 C C3 Mansarda Kopalnica 9 Madeži na ploščicah Neustrezna zaščita pred vdorom umazanije me izvajanjem 

  C3 Mansarda Spalnica 2 10 Segnit les, slepi okvir pri oknih 
Prisotnost vlage za okni v območju slepih okvirjev, 
neustrezno tesnjenje, glej tudi splošno opombo 3 

  C3 Mansarda Spalnica 2 10 Madeži na marmornih policah 
Neustrezna zaščita pred vdorom umazanije v pore 
naravnega kamna 

  C3 Mansarda Hodnik 11 Poškodbe slikopleskarskih del na stropu 
Neustrezna priprava podlage pri nanosu slojev barve, 
prah, vlaga 

  C3 Mansarda Terasa 1 gl. A3 25 Alge na ograji iz prekatnih polikabonatnih plošč Odsotnost vzdrževanja, objekt je dalj časa stal  

  C3 Mansarda Terasa 1 gl. A3 26 Mah na fugah med pranimi ploščami  Odsotnost vzdrževanja, objekt je dalj časa stal 

 

Glej tudi generalne opombe za stanovanja.   

Tudi če ni posebej navedeno pri specifikaciji napak pri posameznem stanovanju se zadeve, navedene v generalnem pregledu, v opombah, nanašajo tudi na posamezno 

enoto. 
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 Generalne opombe za skupne dele 

 

Opomba 1 

Slabo izravnana stene so po celotnem pritličju v shrambah in garažah, velja kot generalna opomba za 

prostore v kleti. Gre za nekvalitetno izvedeno delo.  

 

Opomba 2 

Vidni madeži po fasadi pod okenskimi policami, velja kot generalna pripomba pri vseh fasadah. 

Umazane srage po fasadi nastajajo zaradi neustrezno izvedenih odkapov (zaključkov) na policah in 

neustrezno izvedenih zaključnih obrob na strehi. Fasada že kaže znake staranja.    

 

Opomba 3 

Zrnca posipa na akrilni kurilplast fasadi odpadajo (se luščijo), povsod na izpostavljenih mestih 

posebno nad tlemi, velja kot generalna pripomba pri vseh fasadah. Nastane zaradi neustrezne 

izvedbe pri nanosu slojev fasade, tudi zaradi posledice staranja (proizvajalci svetujejo obnovo fasada 

na 10/15 let).  

 

  Generalne opombe za stanovanja   

 

Opomba 1 

Poškodbe na parketu na prečnih fugah in škripanje parketa se pojavlja v vseh prostih in v vseh 

stanovanjih, ki so bili predmet ogleda, velja kot generalna pripomba za vsa stanovanja. Poškodbe so 

nastale zaradi neustreznega neustreznega  izsuševanja in prezračevanja, parket je bil podvržen 

prekomerni vlagi.    

 

Opomba 2 

Poškodbe na slikarskih delih, gre za lasaste nekonstrukcijske razpoke, pojavljajo se mestoma, 

običajno na stiku stropa in sten, pojavljajo v vseh stanovanjih, velja kot generalna pripomba za vsa 

stanovanja. Poškodbe so nastale zaradi delovanja stavbe, deformacije na stikih zaradi delovanja 

stavbe, nekonstrukcijske razpoke.  

 

Opomba 3 

Pokrivne PVC letvice pri oknih in balkonskih vratih na več mestih niso ustrezno pritrjene (špranje in 

odstopanje). Namen teh letvic je zakriti nosilni lesen okvir (letvast slepi podboj) na katerega je 

pritrjeno stavbno pohištvo. Pri natančnejšem pregledu je bilo na drugih mestih ugotovljeno, da so 

letve nosilnega okvirja na nekaterih mestih strohnele (razpadle) zaradi delovanja vlage, na enem 

mestu smo zasledili tudi lesno gobo. V vlažnih in toplih delih strohnelega lesa se zadržuje razna 

golazen. Drugod je bilo opaziti, da je les sicer zdrav, tesnjene s poliuretansko peno pa neustrezno, 

zaradi praznih mest med letvami in okvirjem. Zato predlagamo temeljit pregled vsega stavbnega 
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pohištva, odstranitev letev, zamenjavo poškodovanih delov, izvedbo ustreznega tesnjena in ponovno 

namestitev okrasnih pokrivnih letev. Ustreznost tesnjenja bi se lahko preverilo s termo kamero.  

 

Opomba 4 

Prah na stenah je viden po vseh prostorih, stene so potrebne slikarske osvežitve, velja kot generalna 

pripomba. Gre za posledico strujanja zraka v prostoru, odlaganja umazanije na stenah, tudi posledice 

staranja (priporočljiva obnova slikarskih del na 5 – 6 let).   

 

Opomba 5 

Zunanje okenske žaluzije so prašne in mestoma zvite v vseh prostorih in vseh stanovanjih, velja kot 

generalna pripomba. Objekt stoji že dalj časa, izjava se najnujnejše vzdrževanje, ne izvaja pa se redno 

vzdraženje in čiščenje stavbe. Poškodbe na žaluzijah so mehanske.   

 

Opomba 6 

Madeži na policah se mestoma pojavljajo na vseh notranjih okenskih policah iz naravnega kamna. 

Posledica neustrezne zaščite med izvajanjem del.    

 

Opomba 7 

Zatič pri dvojnih oknih je po večini primerov prekratek, posledica je, da dvojno okno, ko se ta zapre, 

ne tesni ustrezno. Predlagamo pregled in nastavitev vseh dvojnih oken. Ustreznost tesnjenja bi se 

lahko preverilo s termo kamero. 
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2.6 Fotografije stavbe in notranjosti stavbe 

 Objekt A, skupni deli, klet  
 

A SK klet hodnik, zamakanje sten_1 

 

A SK skupni prostori klet, odstopanje slikopleskarskih nanosov_2 
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A A1 Klet, shramba, vlaga na stenah_3 

 

A A2 Klet shramba, vidni sledovi vlage na zadnji steni_4   

 

 

A A3 Klet shramba, poškodovan podboj_5 
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A A3 Klet shramba, lasasta razpoka na betonski steni_6 

 

A A3 Klet shramba, posledica zamakanje na steni_7 
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A A2 Klet garaža, madeži na tleh_8 

 

 

A SK Klet hodnik/stopnišče, razpoke v finalnem ometu 
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A SK fasada na V strani, poškodbe na akrilni kulirplast fasadi 

   

A A3 nadstrešnica, poškodbe na akrilni kulirplast fasadi na vzhodni strani_11 
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A SK Pritličje fasada objekta, vidni madeži na fasadi pod granitnimi policami_12 

 

 

  A2 Pritličje Fasada 13 Poškodovana fasada na JV strani (stanovanje A2) 
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  A2 Pritličje Fasada 14 
Zrnca posipa na akrilni kurilplast fasadi odpadajo 
(se luščijo),  
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  SK Pritličje Vetrolov 15 
Žleb pri vetrolovu (stopnišču) je poškodovan in ni 
dokončan   

 

SK Pritličje Vetrolov 16 Odkapna polica pri vetrolovu visi proti zgradbi 

 

  SK Pritličje Fasada 17 Poškodovana fasada na J strani 



39 
 

 

SK Pritličje Vetrolov 18 Spustil je plin pri izolacijskem steklu 

 

 

  
SK Pritličje Vetrolov 19 

Voda v prekatnih polikabonatnih ploščah nad 
vetrolovom, streha vetrolova 
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  SK Pritličje Vetrolov 21 Poškodbe na ometu na čelu podesta, votel omet 

 

 

 

 

 Objekt A, stanovanja, stanovanje A1 in A2 
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A A2 Pritličje stanovanje, poškodbe lamel na parketu zaradi izpostavljenosti vlagi_1

 
 
A A2 Pritličje stanovanje, poškodbe parketa zaradi zamakanja pod drsnimi vrati_2 

 
A A2 Pritličje stanovanje, lasaste razpoke na slikarskih delih_3 
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A A2 Pritličje stanovanje, pokrivne letve pri balkonskih vratih niso pritrnjene_4 

 

 

  A2 Pritličje Dnevna soba 5 Balkonska polica pri izhodu na teraso ni pritrjena 
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  A2 Pritličje Dnevna soba 6 Poškodovan cokel pri izhodu na teraso 

 

 

  A2 Pritličje Stanovanje 7 Na pobeljenih stenah je viden prah, umazane stene 
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  A2 Pritličje Stanovanje 8 Žaluzije so prašne, lamele so mestoma zvite 

 

 

  A2 Pritličje Stanovanje 10 Poškodovano (zlomljeno) je PVC držalo navojne palice 
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A A1 Pritličje Kopalnica 11 Zaključek parketa pri kopalnici ni ustrezno pritrjen 

 

 

  A1 Pritličje Kopalnica 12 Poškodba opleska na stropu kopalnice 
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  A1 Pritličje Kopalnica 13 Zeleni volk na vodovodni armaturi 

 

 

  A1 Pritličje Stanovanje 14 Vertikalna razpoka v vogalu stene 
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A2 Pritličje Stanovanje 15 Neravnine pri prečnih fugah na parketu  

 

  A2 Pritličje Stanovanje 16 Pokrivne letve pri oknu niso pritrjene 
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  A2 Pritličje Dnevna soba 17 Razpoke v kamnu na okenski polici 

 

  A2 Pritličje Dnevna soba 18 Poškodovan radiator v dnevni sobi 



49 
 

 

  A2 Pritličje Spalnica 1 19 Poškodovan radiator v sobi in parket pod radiatorjem 

 

  A2 Pritličje Spalnica 1 21 Vlaga v steni na Z strani (pod teraso) 
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 Objekt A, stanovanja, stanovanje A3 

 

A A3 Mansarda Kopalnica 22 Fuge v kopalnici neenakomerne širine in barve 

 

 

  A3 Mansarda Spalnica 2 23 Zamočen vogal v sobi, poškodbe barve in parketa 
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  A3 Mansarda Stanovanje 24 Madeži  na policah v naravnem kamnu 

 

 

  A3 Mansarda Stanovanje 25 Alge na ograji iz prekatnih polikabonatnih plošč 
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  A3 Mansarda Terasa  26 Mah na fugah med pranimi ploščami  

 

  A3 Mansarda Terasa  27 Nedokončan zaključek napušča pri strehi ob terasi 
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  A3 Mansarda Terasa  28 Zatič pri dvojnih oknih je prekratek 

 

 

  A3 Mansarda Terasa 2  29 Posledice vdora vlaga na stopnici na teraso  
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  A3 Mansarda Terasa 2  30 Korozija na nosilcih pergole 
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 Objekt B, skupni deli, klet  

 

B SK Pritličje Hodnik 1 Odstopljen omet na prehodu, mehurji na ometu 

  

  B1 Pritličje Shrambe 2 Vidne manjše neravnine pri izravnavi betonskih sten  
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  SK Pritličje Hodnik 3 Sivi madeži v keramiki 

 

 

 

  B3 Pritličje Shramba 4 Vidna vlaga na stenah, lokalizirano 

 

 

 

 

 

 

  SK Pritličje Hodnik 5 Odpadla ploščica, cokel na hodniku 
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  SK Pritličje Vetrolov 6 Podest plošča, čelo, razpokan omet 

 

 

 

 

 

 

  SK Pritličje Vetrolov 7 Spustil je plin pri izolacijskem steklu 
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  SK Pritličje Vetrolov 8 
Nosilec prekatnih polikabonatnih plošč na vmesi 
strehi vetrolova ni pritrjen (podložen z lesom) 

 

 

 

 

 

 

  SK Pritličje Fasada 9 Vertikalna razpoka na fasadi na vogalu na S strani  
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 Objekt B, stanovanja, stanovanje B2 in B1 

Objekt B, Stanovanje B2 

  B2 Pritličje Stanovanje 1 Neravnine pri prečnih fugah  

 

 

  B2 Pritličje Dneva soba 2 Vidne posledice zamakanja na parketu 
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  B2 Pritličje Fasada 3 
Poškodbe cokla na fasadi na zunanji strani pri 
izhodu na teraso 

 

 

 

 

 

 

  B2 Pritličje Dnevna soba 4 
Neustrezno izvedeno tesnjene na stiku granitnih polic na 
zunanji strani 
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  B2 Pritličje Jedilnica 5 Vidna lesna goba izza PVC okenske obrobe  

 

  B2 Pritličje Spalnica 3 6 
Vidno zamakanje na stropu nad oknom v spalnici 3, 
manjši vlažni madež 
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  B2 Pritličje Hodnik 7 
Balkonska vrata se pri zapiranju zatikajo (nastavitev 
vrat) 

 

 

  B2 Pritličje Vsi prostori 8 Mestoma vidni madeži na kamnitih policah znotraj 
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  B2 Pritličje Vsi prostori 9 
Na pobeljenih stenah je viden prah, umazane 
stene, posebno nad plinsko pečjo in radiatorji 

 

Objekt B, Stanovanje B1 



64 
 

B  B1 Pritličje Dneva soba 10 Pušča ventil pri radiatorju 

  B1 Pritličje Dneva soba 10 

Zamočen parket, lokalne poškodbe na parketu pod 
radiatorjem na mestu izteka vode iz radiatorskega 
ventila, nabreknjene in zvite lamele, sprememba 
barve 

 

  B1 Pritličje Dneva soba 11 
Vidne posledice zamakanja na parketu, lokalne 
poškodbe na parketu pri drsnih vratih na teraso, 
sprememba barve 

  B1 Pritličje Dneva soba   
Pokvarjeno vodilo pri drsnih vratih na teraso, vrata 
se ne zapirajo (potrebna je nastavitev) 

 

 

  B1 Pritličje Fasada 12 
Poškodbe cokla na fasadi na zunanji strani pri 
izhodu na teraso 
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  B1 Pritličje Dnevna soba 13 
Neustrezno izvedeno tesnjene na stiku panoramske 
stena z granitno polico na zunanji strani 

 

 

 

 

  B1 Pritličje Dneva soba 14 
V stanovanju B1 je bilo pod eno od pokrivnih letev 
pri oknu ugotovljeno, da je slepi leseni okvir 
strohnel, na teh mestih se zadržuje razna golazen 



66 
 

        

  B1 Pritličje Spalnica 3 15 Tesnjenje ob slepem lesenem okvirju je neustrezno 

 

  B1 Pritličje Spalnica 3 16 Zatič pri dvojnih oknih je prekratek 
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  B1 Pritličje Spalnica 3 17 
Poškodovano (zlomljeno) je PVC držalo navojne 
palice 
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  B1 Pritličje Hodnik 18 
Vidne posledice zamakanja na parketu, lokalne 
poškodbe na parketu pri balkonskih vratih, 
sprememba barve 

 

 

  B1 Pritličje Soba 19 Madeži na policah iz naravnega kamna 

 

 

 

 

  B1 Pritličje Spalnica 1 20 Mehur na stropu, nabrekla barva 
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 Objekt B, stanovanja, stanovanje B3 

 

  B3 Mansarda Hodnik 21 
Vidne posledice zamakanja na stopnici, lokalne 
poškodbe na lesu pri balkonskih vratih na teraso, 
sprememba barve 

 

 

 

 

  B3 Mansarda Stanovanje 22 
Nastavitev oken, zatič pri dvojnih oknih je 
prekratek, okno ne tesni 
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  B3 Mansarda Vsi prostori 23 
Manjše lasaste razpoke v beležu na stenah na stikih 
stropa in sten 

 

 Objekt C, skupni deli, klet  
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Objekt C, SK skupni prostori, pritličje, stopnišče (vetrolov), fasada, streha.. 

C C1 Klet Shramba 1 Manjše poškodbe na tleh shrambe 

 

  C1 Klet Shramba C1 2 Madeži iz zračnika 

 

  C3 Klet Garaža 3 Črvi iz zračnika (niso živi) 
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  C2 Klet Garaža C5 4 
Zamakanje pri odtočnih ceveh; na stropu garaže je 
pri prehodu cevi skozi stropno plošči vidna vlaga 
zaradi zamakanja iz odtočnih cevi 

 

 

 

 

 

 

  C1 Klet Garaža C1 5 Madeži na tleh garaže 
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  SK Pritličje Vetrolov 6 
Vidno zamakanje na stropni plošči podesta, 
mehurjenje in odstopanje barve 

 

 

  SK Mansarda Vetrolov 7 Mehurjenje barve, strop vetrolova (stopnišča) 
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 Objekt C, stanovanja, stanovanji C2 in C1  
 

Objekt C, stanovanje C2 

C C2 Pritličje Dnevna soba 1 Poškodba parketa zaradi zamakanja pod drsnimi vrati 

 

 

  C2 Pritličje Dnevna soba 2 Poškodba fasade na coklu pri izhodu na teraso   
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  C2 Pritličje Vsi prostori 3 Madeži na marmornih policah 
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  C2 Pritličje Spalnica 3 4 Raza na parketu  

 

 

  C2 Pritličje Spalnica 3 5 Balkonska vrata se zatikajo 

 

 

C C1 Pritličje Dnevna soba 1 Poškodba parketa zaradi zamakanja pod drsnimi vrati 
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  C1 Pritličje Hodnik 7 Mehurji na barvi na stropu  

 

   

 

 

  C2 Pritličje Spalnica 1 8 Mehurji na barvi na stropu  
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 Objekt C, stanovanja, stanovanje C3  

 

  C3 Mansarda Kopalnica 9 Madeži na ploščicah 

 

 

 

 

  C3 Mansarda Spalnica 2 10 Segnit les, slepi okvir pri oknih 

  C3 Mansarda Spalnica 2 10 Madeži na marmornih policah 
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  C3 Mansarda Hodnik 11 Poškodbe slikopleskarskih del na stropu 
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3 IZJAVA IZVEDENCA 

3.1 Izjava skladno s SPS-2 

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da: 

 imam kot izvedenec na nepremičninah potrebno znanje in izkušnje za izvedbo izvedenska 
mnenja; 

 je mnenje izdelano objektivno in nepristransko; 

 da sem o predmetu pregleda pridobil vse informacije, ki bistveno vplivajo na izvedensko 
mnenje; 

 so v poročilu prikazani podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter prikazani in 
uporabljeni v dobri veri ter so točni; 

 so prikazane moje osebne analize, mnenja in sklepi, ki so omejeni samo s predpostavkami in 
posebnimi predpostavkami, opisanimi v tem poročilu; 

 nimam sedanjih oziroma prihodnjih interesov glede predmeta izvedenstva v tem poročilu in 
nimam(o) navedenih osebnih interesov ter nisem pristranski glede oseb (fizičnih ali pravnih), 
ki jih mnenje zadeva; 

 sem sam v zadnjih treh letih opravljal storitve izvedenstva s sredstvi oziroma premoženjem, ki 
so predmet tega pregleda; 

 plačilo za mojo storitev v zvezi z ocenitvijo vrednosti ni vezano na vnaprej določen rezultat 
analiz in mnenja ali pojava kakršnegakoli poslovnega dogodka, ki bi bil posledica analiz, mnenj 
in sklepov tega poročila; 

 sem osebno pregledal predmet izvedenskega mnenja; 

 mi pri izdelovanju analiz nihče ni dajal pomembne strokovne pomoči; 

 so moje analize izdelane, mnenja in sklepi oblikovani ter to poročilo sestavljeno v skladu s 
pravili stroke. 

 
       mag. Samo Zupančič 

 Sodni cenilec za gradbeništvo – NEPREMIČNINE 

                                                                               
4 IZJAVA NAROČNIKA 
Izjavljamo, da so vsi podatki, ki se tičejo predmetne nepremičnine in vplivajo na mnenje v tej zadevi, 
posredovani izvedencu Samotu Zupančiču, popolni, točni in zbrani po najboljših močeh. 
 
Izjavljamo, da nas kot naročnika izvedenskega mnenja izvedenec lahko navede kot svojo referenco. 
 
 
       Podpis naročnika 
 


