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3  TEHNIČNO POROČILO 

 

 

1 RAZVRSTITEV PO SKLOPIH  
 

Generalno lahko športno opremo kompleksa Telovadnica  OŠ 

Dornberk razdelimo v dva sklopa: 

A.) ŠPORTNO OPREMO ZUNANJIH POVRŠIN 

B.) NOTRANJA OPREMA - ŠPORTNA IN POHIŠTVENA  

 

 

 

2 GENERALNA IN POSEBNA DOLOČILA ZA OPREMO 

 
2.1  PRIMERNOST ZA UPORABO V ŠOLI ALI VRTCU 

Vsa dobavljena in izdelana oprema mora biti: 

- skladna s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 

prostor in opremo Oš ter v segmentu, ki je namenjen vrtcu tudi vrtca, 

- oprema v prostorih, ki jih uporabljajo in kjer se zadržujejo otroci 

mora biti brez ostrih robov, to velja tudi za izvedbo stenskih oblog, 

pohištvenih coklov , kot tudi za talne obrobe, ki ne smejo biti rezane 

pod kotom 45 stopinj oz. morajo biti primerno pobrušene. 

- materiali iz katerih je izdelana oprema morajo biti izdelani iz zdravju 

neškodljivih materialov, brez hlapljivih in strupenih snovi isto velja 

tudi za lake, premaze in lepila, 

- vmesne vidne police v regalih dostopnih otrokom so fiksne ali 

fiksirane, 

- vse zasteklitve in ogledala morajo biti varnostna, oz z nalepljeno 

varnostno foljio, 

- vsi morebitni prekrivni čepi vijakov, vodil ipd. morajo biti 

prilepljeni na vijak 

- vsa ograjna vratca in vrata proti sanitarnim kabinam vrtca (1 kos) 

morajo biti izvedena bodisi z zaščito za prste, bodisi z tečaji toliko 

odmaknjenimi od vodila, da ni nevarnosti za poškodbe, 

- vsa oprema mora omogočati enostavno čiščenje in pomivanje, 

- površine morajo biti gladke, brez zarez ali fug,  

- ličnice omar, predalov morajo in police odprtih regalov morajo imeti 

zaobljene robove, 

- fiksna oprema mora biti pritrjena na steno, 

- PVC oprema mora biti iz prozornega materiala, 

- za uporabljen materiale in artikle je potrebno investitorju predložiti 

izjave o skladnosti. 

 

- Za opremo, ki se vgrajuje v pisarniških, tehničnih in drugih prostorih, 

ki jih ne uporabljajo otroci ne veljajo zahteve za robove, fiksnost 

polic, zasteklitve, čepe, ličnice…  
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2.2 SPLOŠNA DOLOČILA IN OPOZORILA 

 

Na tem mestu samo ponavljamo in bolj poljudno opisujemo nekatere splošne 

opombe, sicer zavedene tudi že v popisnem tekstu. V primeru nasprotujočih 

si zahtev, velja strožje določilo ,oziroma v kolikor gre za nesporazum 

ali napako tolmačenje arhitekta. 

 

- generalna in posebna določila veljajo za vso opremo, razen če je 

posebej navedeno drugače, 

 

-V popisu opreme projektne dokumentacije je zavedena tudi oprema, ki se 

ne dobavlja in je zavedena brez količin : / oz. 0 

 

 

- popisne postavke vključujejo, dostavo, montažo, dokazila in garancije 

in morebitne prilagoditve, 

- morebitne prilagoditve obsegajo lahko: rezanje hrbtišč omar zaradi 

dostopa do stikal in vtičnic , rezanje zadnjih stranic podstavkov omar za 

montažo brez odmika od stene(pomembno in generalno zahtevano !!), 

medsebojne prilagoditve med različnimi dobavitelji generalnega izvajalca 

v kolikor je to potrebno, prilagoditve opreme v kolikor izvajalec 

ugotovi, da segmenta opreme ni varno, smiselno ali pa sploh možno izvesti 

 

- tehnično poročilo in grafični del sta sestavni del razpisne 

dokumentacije, 

- pred pričetkom del je potreben ogled objekta s strani odgovornega vodje 

del ponudnika, 

- pred pričetkom del in v primeru nejasnosti je obvezno posvetovanje z 

arhitektom, 

- pred pričetkom del je potrebno pridobit potrditve za vse zamenjave in 

odstopanja, ki jih predlaga izvajalec, 

- pred izdelavo in vgradnjo je potrebno preveriti mere na izvedenem 

objektu, 

- usklajevanja med posameznimi izvajalci in dobavitelji so v domeni 

izvajalca,  

- vsa imena izvajalcev ali dobaviteljev so zgolj informativna in niso 

obvezna, zahteva pa se izdelek enake ali boljše kvalitete in potrditev le 

tega, na podlagi predloženih dokazil s strani arhitekta, 

 

 

2.3 DOPOLNJEVANJE OBSTOJEČE OPREME 

Šola razpolaga z delom obstoječe  telovadne opreme, ki je ponovno 

uporabimo. V primerih, ko se dopolnjuje obstoječo opremo so podane 

fotografije ali in naveden proizvajalec ,oziroma dobavitelj. V teh 

primerih je želja uporabnika in arhitekta, da se dobavlja isti artikel, 

oziroma da se izdela kopijo v kolikor ni to v nasprotju z avtorsko in 

patentno zaščito. 

 

  

2.4 SPLOŠNA DOLOČILA ZA IZBRANE MATERIALE IN ZA IZBOR ARTIKLOV 

Ta določila se uporabljajo prvenstveno za pohištveno opremo, saj je 

ostala špotrna oprema v glavnem opredeljena z tipom in artiklom. 

 

Pohištvena oprema predstavlja zaključen sklop. Zahteve za to opremo so 

predvsem kakovost izdelave in trajnost. Načeloma se lahko z manjšimi 

spremembami uporablja tudi serijske proizvode v drugih barvnih tonih in z 
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manjšimi korekcijami dimenzij in vsebin. V tem primeru je potrebno končno 

predlagano stanje uskladiti z arhitektom in vodstvom šole. Omare v 

pisarniških prostorih naj imajo ključavnice. 

 

- izbrano ali narisano pohištvo bazira na standardnih dimenzijah zato je 

za večji del artiklov možno uporabiti serijski proizvod.  

V primeru uporabe serijskega proizvoda lahko le ta nekoliko dimenzijsko 

odstopa od v grafiki navedenih, vendar se potem le to zahteva za celotno 

linijo izdelkov (po dolžini, višini, globini) in sicer le za celoten 

posameznih sklopih opreme. Za odstopanja je potrebno pridobiti potrditev 

arhitektov, 

- barvni toni so določeni bodisi z NCS, RAL ali ciljnim artiklom, 

dopustna so odstopanja vendar kadar se to na različne materiale oziroma 

prilagoditve izbranih tonov med različnimi materiali. Za odstopanja je 

potrebno pridobiti potrditev arhitektov, 

- odstopanja so možna tudi v uporabljenih konstrukcijskih materialih ob 

ohranjanju enake ali boljše kvalitete, 

-z manjšimi odstopanji je dopustno je vgrajevati tudi serijske artikle v 

pohištvo po naročilu, kot npr razna satovja, predalčnike .. in temu 

prilagoditi zgled.  

 

MATERIALI 

- uporabljene iverne ali panelne plošče pri ne-serijskih elementih so 

18mm, 

-za korpuse omar, police v zaprtih omarah se lahko uporablja iveral v 

kolikor je dosežen barvni ton (glej spodaj) 

- uporabljene nosilne vezane plošče pri ne-serijskih elementih so 18 mm 

- uporabljene ne-nosilne vezane plošče pri ne-serijskih elementih so 

debelin 4,8 in 12 mm 

- hrbtišča vgrajenih omar in omar, ki so pritrjene na stene so lahko v 

vezani plošči ali drugem materialu 

- za lesene elemente po naročilu, ki so v grafičnih prilogah obarvani se 

uporablja ne-parjen svetel bukov les ali bukov furnir,  

- za lesene elemente ki so serijski se preferira svetel bukov furnir ter 

kot podrejena izbira, svetel les ali svetel furnir, 

- za laminat se uporablja material v kvaliteti Egger, 

 

BARVNI TONI 

-korpusi omar , vidne police in vidna hrbtišča so v barvi Vanilje , 

ustreza EGER U108, NCS-Wert 0907-Y21R. V opisi se uporablja TON0 

-za hrbtišča zaprtih omar, police zaprtih omar se prvenstveno preferira 

enako barvo kot korpusi , serijski elementi so lahko so v beli barvi, 

lahko z dodatkom rumene, ustreza RAL 9003, 9010, 9016, Egger Kristalno 

bela  w976, NCS-standard S0502-G50Y;S0502-Y.Egger polarno bela, NCS 

S0500-N: (S0502-G50Y) 

-odprti regali , ličnice in vratna krila so izvedeni zaključeni v 

brezovem ali belejnem bukovem furnirju. 

-želeno je , da se zaobljeni robovi izvajajo iz laminata enake barve kot 

ličnice ali drugi vidni robovi. Dopustna poenostavitev je, da se rob 

obdela z 5 mm debelim in zaobljenim nalimkom iz brezovega lesa. 

- površine pultov in miz v  delovnih prostorih so laminatu v barvi 

polarno bela,Egger W975,  NCS S0500-N: (S0502-G50Y), snow –white,  

- površine pultov in miz v prostorih , ki niso delovni (zapisnik…) so v 

barvi serijskega pohištva, 
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IZJEME 

-kjer so izjeme pri materialih ali barvnih tonih je to posebej navedeno, 

-kjer barvni ton ni posebej določen, se bo določil na podlagi že 

načrtovanih ali dobavljenih artiklov v sklopu gradnje, 

-nevidne robove (pod 10 cm in vrhnje nad 210) se lahko izdeluje v ABS-u. 

 

 

KONSTRUKCIJSKI IN PODOBNI ELEMENTI 

- kolesca, kjer je premično pohištvo naj se uporabljajo kvalitetna 

kolesca ki ne poškodujejo tlakov in ki imajo možnost blokade.  

- na pohištvu, ki ga uporabljajo odrasli, a je le to dostopno otrokom naj 

se uporablja odpiranje brez ročajev (na potisk) uporablja naj se kovinsko 

okovje(shramba prve triade za otroške omare in predale naj se ne 

uporablja izbočenih ročajev), 

- za predale naj se uporablja okovje z 'zavoro' in samodejnim končnim 

zapiranjem, uporablja naj se okovje višjega cenovnega razreda, 
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A ŠPORTNA OPREMA ZUNANJIH POVRŠIN 

 
 
Načrt športne opreme zunanjih površin je zajema zgolj 

tipizirano in prefabricirano športno opremo in sicer: 

 

-2x koša, 

Zunanji enocevni koš kot npr. tipa E13300 z dolžino previsa 

325. Komplet vsemi oporami, tablo akril 180/105, pregibnim 

obročem in mrežico. Izvedba konstrukcije pocinkana. Izvedba v 

skladu s pravili FIBA. 

 

-2x rokometna gola, 

Zunanji gol s cinkanim ogrodjem , vratnicami iz aluminija , 

sidranjem  v asfalt nad temeljem in meržo. Ustreza npr.: tip 

E13800Z. 

 

-1 komplet odbojka - vložke , rozete in vtične drogove za 

zunanjo odbojko, 

V predvideno temeljenje se  ustavitvijo in montirajo cevi  in 

vtični vložki za drogova ter kovinska pokrova z rozeto v 

nivoju tlaka obloge igrišča. Ustreza garnitura kot npr.: 

E13500T. 

 

-1 komplet za tenis - vložke , rozete in vtične drogove za 

zunanji tenis, 

V predvideno temeljenje se  ustavitvijo in montirajo cevi  in 

vtični vložki za drogova ter kovinska pokrova z rozeto v 

nivoju tlaka obloge igrišča.Ustreza garnitura kot npr.: 

T13950.) 

 

-1x pomično opremo zunanjega skakališča, 

Pomično opremo skakališča tvorijo  zaščitna prekrivna gumirana 

ponjava modre barve- dimenzij 310/700 ,ki se pritrjuje na rob 

skakališča in vodoodporne plošče, ki dopuščajo pohodnost - 

11kos 60x290 položena na dva tramova  12/12 položena in 

izravnana v pesku.  

 

Za vso opremo se zahteva dobavo in montažo prefabrikata, za 

katerega so v sklopu GOI del pred-pripravljeni temelji. 

 
OPOMBA: 

Pretežni del opreme zunanjih površin je zajet v sklopu načrtov zunanje ureditve  v točki :  
GRADBENA OPREMA ZUNANJIH POVRŠIN IN ZASADITVE 
Točka obravnava vso zunanjo opremo razvrščeno v naslednje sklope: 
1 talne ureditve,- razporeditvev barve talne obloge, pozicije zasaditev, robnikov, ureditve ob 
 robu zgradbe…, 
2 zaris igrišč, 
3 oprema igrišč in temeljenje opreme, 
4 ograje, 
5 urbana oprema, 
6 zasaditve..   
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B.) NOTRANJA OPREMA - ŠPORTNA IN POHIŠTVENA  

 
 

RAZVRSTITEV PO SKLOPIH  

Generalno lahko opremo in obdelave razvrstimo v naslednje sklope: 

B.1 prefabricirana in standardna oprema športnih objektov  

B.2 obrtniško izdelana oprema  

B.3 oprema ki je vzidana ali vgrajena v proizvode in prefabrikate, 

ki so predmet GOI. 

ZGRADBA 

 

PREDMET OBRAVNAVE PROJEKT JE PREFABRICIRANA IN STANDARDNA OPREMA 

ŠPORTNIH OBJEKTOV. – B1 

Ostala oprema pod B.2 in B.3 je obravnavana v sklopu gradbeno 

obrtniške ali opreme vgrajene v proizvode. 

 

POPIS OPREME 

Nabavlja se vsa oprema , ki je nujna za delovanje programa OŠ. 

Podrejeno se nabavlja tista oprema, ki je dogovorjena  s 

predstavniki lokalne skupnosti. 

Zardi zagotavljanja zadostnega števila shramb za opremo in 

razporeditev le te, kot tudi zaradi doseganja zahtevanih 

kakovostnih in varstvenih standardov je v popisu oprema zavedena 

tudi oprema, ki se ne dobavlja v sklopu te dokumentacije.  

Ta oprema v grafiki v skladiščnem položaju označena s šifro ,ki je 

enaka šifri iz popisnega teksta, tako je tudi v popisu opreme 

zavedena tudi oprema, ki se ne dobavlja in je zavedena brez 

količin : / ali 0. 

 

 

B.1 PREFABRICIRANA IN STANDARDNA OPREMA ŠPORTNIH OBJEKTOV 

 

Osnovna značilnost te opreme je, da se nabavlja, kot zaključen 

prefabriciran artikel, pri kateremu lahko izbiramo le nekatere 

lastnosti (barve in obdelave). 

Pomembna karakteristika elementov športne opreme so v popisih 

zahtevani certifikati in dokazila, ki potrjujejo: 

- doseganje zahtevanih za šport pomembnih karakteristik, 

- doseganje zahtevane primernosti za šolsko uporabo, 

- doseganje zahtevane kakovosti obdelave. 

 

Oprema se generalno dobavlja v standardni izdelavi. Kjer je 

zahtevana drugačna obdelava, kot standardno dobavljiva je to v 

opisu postavk posebej zavedeno. 

Takšni primeri se vežejo predvsem na izbiro zaključnega furnirja 

vezanih plošč, na barve vidnih podkonstrukcij in konstrukcij. Za 

vse obdelave, ki niso v serijski proizvodnji je zahtevana 

potrditev vzorca. 
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V ta sklop je vključena tudi pohištvena oprema kabineta, koši za 

smeti, oglasne deske…. 

 

Oprema je razdeljena v podsklope, kot jim sledimo tudi v popisnem 

tekstu. V okviru tega TP zgolj navedemo bistvene karakteristike 

posameznega podsklopa in opozorimo na morebitne posebnosti ali 

posebne nestandardne zahteve, oziroma povezave z drugimi načrrti 

ali opremo. Podsklopi so: 

 

I.  Športni pod. (dobavlja se sicer v sklopu obrtniških 

del – zgradba) 

Poleg opisanih karakteristik poda je bistvena referenca pri izbiri 

in potrditvi artikla trajnost in ohranjanje lastnosti skozi čas  

uporabe. 

 

II.  Oprema tribun 

Karakteristike ponujenega artikla – lahke lesene obloge (sedala) 

mora potrditi izdelovalec ŠPV. 

Ob zaključku podesta tribun je tudi dvižna ploščad za invalide. 

Podrobnejši opis pa je pod točko 6.3 v PZI Zgradba 

 

III. Delilna zavesa 

Delilna zavesa je namenjena izključno varovanju prehoda žoge med 

vadbenimi površinami. Pri zavesi je pomembna zahteva, da je 

dvignjena in zložena ostaja v geometriji nosilca t.j. poševno in 

ne vodoravno. 

 

IV. Oprema za športne igre 

Oprema je standardizirana. Zahtevnejši segment opreme je 

postavitev enega dvižnega stranskega koša, kjer se zahteva od 

dobavitelja , da izvede dimenzioniranje podkonstrukcije za 

pritrjevanje osnovne konstrukcije. 

 

V.  Telovadna oprema  

Telovadna oprema v dobri meri nadomešča obstoječo premično opremo. 

V ceni telovadne opreme je potrebno zajeti tudi transport 

obstoječe oprema, ki se ponovno uporabi iz stare telovadnice v 

novo dvorano.. 

 

VI  Učila, rekviziti 

Učene pripomočke sestavlja predvsem drobni inventar. Iz tega 

sklopa se dobavlja novo opremo za skok v višino. 

 

VII. Zaščitne mreže in obloge 

V tem podsklopu se v projektu športne opreme obravnava predvsem 

klasične športne zaščitne mreže oken in zaščite sten pred udarcem 

žoge in mehke obloge sten. Akustične in druge  obdelave sten pa  

se obravnava, zaradi zahtev po mizarskih detajlih v obrtniških 

delih  zgradbe. Tipi oblog so opisani v TP PZI ZG pri točki 6.3. 

 

VIII.    Ostala oprema 
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V podsklopu je zajeta oprema, ki je potrebna za izvedbo tekmovanj  

, prireditev in za vzdrževanje. 

 

IX.  Oprema poda 

Nujni pogoj opreme poda je upoštevanje zahtevanih požarnih 

karakteristik. 

Predviden je tudi  manjši montažni oder. 

 

X.  Oprema spremljajočih prostorov 

Tukaj se dobavlja praviloma klasična šolska pohištvena oprema. V 

primeru nejasnosti naj dobavitelj zahteva od projektanta 

podrobnejše načrte. 

 

XI.  Namesto klasičnega semaforja se dobavlja LCD zaslon, 

ki je lahko uporabljan tudi za prireditve in šolske proslave. 

Zajet je v popisih EI. 

 

XII.  Oprema prve triade 

Kotiček prve triade je površine 30m2 in obremenjen še z prehodom 

za invalide na vozičkih. V osnovnih načrtih je predviden in 

ovrednoten optimalen nabor opreme, vključno z vsem drobnim 

materialom. 
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4  POPIS OPREME 
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