
Cenik za izgradnjo RNO na OŠO omrežjih v upravljanju GVO, d.o.o. 

Veljavnost: od 1.12.2013 dalje

Cenik za priključke do 140 metrov EM

Cena v EUR 

(brez DDV)

Izgradnja naročniškega priključka do 140 m M1 450,00

Izgradnja naročniškega priključka do 140 m brez gradbenih del* M1 230,00

Cenik za dodatna dela - po 140. metru EM

Cena v EUR 

(brez DDV)

GRADBENA DELA

Izkop rova za 1x1 cevno kab.kanalizacijo iz mikro cevi premera do 14 mm, na globini > 0,6m oz.1,2m na 

obdelovalnih površinah in 0,5m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču III. do V. ktg., 

zaščita cevi z materialom granulacije do 8 mm, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, položitev 

opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje 

trase, brez dobave cevi in polaganja cevi M1 5,05

Izkop gradbene jame, strojno podbitje cestišča z uvlačenjem 1x1 cevi premera do 50 mm, zasip gradbene jame, 

utrjevanje z vibracijsko ploščo (žabico) v slojih po 20-25 cm, čiščenje trase M1 25,80

Strojno rezanje asfalta, odstranjevanje asfalta ali betona debeline od 11 do 15 cm, nakladanje in odvoz ruševin na 

deponijo z upoštevanjem stroškov začasne in končne deponije s predajo evidenčnih listov upravljavca deponije in 

ureditev okolice M2 17,17

Ponovno asfaltiranje poškodovanih cestnih prekopov debeline do 15 cm s pripravo M2 38,70

Odstranitev robnikov in prenos v začasno deponijo z upoštevanjem stroškov začasne deponije ter ponovna 

namestitev cestnih robnikov položenih na betonsko podlago z zalitjem spojev, ureditev okolice M1 13,98

Samo dobava cestnih robnikov M1 6,32

Dobava in ročno vgrajevanje betona C12/15 (MB15) M3 78,00

Položitev mikro cevi v izkopan jarek M1 0,22

MATERIAL

Opozorilni trak: POZOR OPTIČNI KABEL M1 0,03

Dobava mikro cevi MC do 14 mm M1 0,35

Optični mikro kabel - 4 vlakna M1 0,30

Optični mikro kabel - 6 vlaken M1 0,40

Optični mikro kabel - 12 vlaken M1 0,70

Optični mikro kabel - 24 vlaken M1 0,89

Dobava spojke MC 12/12 in izvedba spajanja mikro cevi KOS 3,50

MONTAŽNA DELA - OPTIČNO KABELSKO OMREŽJE

Dobava in izdelava optične spojke (Hellerman) na optičnem kablu do 24 vlaken KOS 401,21

Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 4 vlakna (brez dobave spojke, spoj do 0,5 dB), tudi za prehod na 

instalacijski optični kabel KOS 41,05

Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 12 vlaken (brez dobave spojke, spoj do 0,5 dB), tudi za prehod na 

instalacijski optični kabel KOS 131,93

Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken (brez dobave spojke, spoj do 0,5 dB), tudi za prehod na 

instalacijski optični kabel KOS 168,50

Vpihovanje optičnega mikro kabla vseh kapacitet v mikro cev M1 0,65

Opomba 1: Izgradnja priključka za objekt, ki je od hrbteničnega omrežja (od točke, kjer je mogoča priključitev) oddaljen 

do vključno 140 metrov, se obračuna po enotni postavki. V primerih, kjer je ta razdalja večja od 140 metrov, se dodatne 

količine obračunajo po ceniku.

*Opomba 2: V primeru, da naročnik sam izkoplje rov za kabelsko kanalizacijo (v dogovoru in po navodilih GVO), zanj 

velja nižja cena izgradnje priključka dolžine do 140 metrov. V primeru dolžin, večjih od 140 metrov, se dodatne količine 

obračunajo po dejanskih količinah materiala in montažnih del, medtem ko se gradbena dela naročniku ne obračunajo.


