
 

3. TEKSTUALNI DEL 

 

3.1 TEHNIČNO POROČILO 
 

ZASNOVA OBJEKTA: 

Športna dvorana bo s svojo kapaciteto in opremljenostjo omogočala izvedbo programa šolska telovadnica za 

obstoječo OŠ Dobrepolje. 

Velika dvorana, se nahaja v pritličju objekta in je povezana preko čistega hodnika z garderobami ter preko požarnih 

izhodov neposredno z zunanjostjo objekta. Dvorana je osvetljena vzdolž južne stene s 6. okni, dim. 4,46m x 3,58m, 

s parapetom 3,54m ter preko 10 svetlobnih kupol, dim. Cca. 1,2m x 1,2m, ki služijo tudi za naravni odvod dima in 

toplote. Vzdolž severne strani so nameščene fiksne tribune. 

V nadstropju se nahajata dve manjši dvorani, mala dvorana 1 in mala dvorana 2, ki sta dostopni preko hodnika in 

iz garderobe. 

Dvorani sta osvetljeni z okni po celotni severni strani. Neposredno z malo dvorano 1 je povezan prostor za 

skladišče orodja, ki ima tudi dostop na hodnik. 

SPLOŠNI OPIS PREDVIDENE OPREME: 

Oprema temelji na izhodiščih učnega načrta za športno vzgojo in mora zagotavljati njegovo izvajanje.  

 

Vadbeni prostori: 

Glavna dvorana: 

Glavni vadbeni prostor, ki se nahaja v pritličju objekta, sestavljajo naslednji osnovni vadbeni prostori: 

A. KOŠARKA – Glavno igrišče (28 x 15m) 

B. KOŠARKA – 2 x Prečno igrišče (22 x 11,8m) 

C. ROKOMET (40 x 20m) 

D. ODBOJKA - Glavno igrišče (18 x 9m) 

E. ODBOJKA – 3 x Prečno igrišče (18 x 9m) 

F. BADMINTON 3x (40 x 20m) 

Vadbeni prostor v veliki dvorani se lahko loči na tri dele z delilnimi zavesami z upravljanjem na el. motor. V glavni 

vadbeni prostor  bo možna namestitev športne opreme za potrebe osnovnošolske vadbe. 
Športna oprema: 

- Športni semafor - glavni, 1kom 
- Športni semafor - sekundarni, 1kom 
- Športni semafor - napad, 2kom 
- Stropni koš – Glavni, h= 3,10m, glavno igrišče,  2kom 
- Stropni koš – Stranski, od 2,60 – 3,10m  - prečno igrišče,  2kom 
- Stranski koš - Odmični, od 2,60 – 3,10m  - prečno igrišče,  2kom 
- Rokometni gol, 2kom 
- Odbojka_glavna – Vtična mreža, 1kom 
- Odbojka_šolska – Vtična mreža, 3kom 
- Badminton – Premična mreža, 3kom 
- Letvenik - enojni, 24kom 
- Stensko plezalo – Drog, 2kom 
- Stensko plezalo – Vrv, 2kom 
- Stensko plezalo – Mornarska lestev, 2kom 
- Stensko plezalo – Premična lestev, 1kom 
- Dvojni vtični drog/odmični letvenik, 1kom 

 
  



 

Delilne in zaščitnemreže in obloge: 
- Dvižna delilna zavesa – na elektro pogon, 2kom 
- Lovilna mreža za rokometnim golom, 2kom 
- Lovilna mreža pred tribunami, 2kom 
- Zaščitna mreža – za okna, 6kom 
- Zaščitna mreža – za stropni konvektor, 3kom 
- Mehka zaščita – stena, 2kom 
- Mehka zaščita – nosilci, 8kom 
- Mehka zaščita – tribune, 2kom 

 

Mala dvorana 1 in mala dvorana 2: 

Dvorani, ki se nahajata v nadstropju, sta namenjeni sekundarnemu vadbenemu prostoru: 

1. Plesno - borilni prostor 

2. Prostor za športne igre 

 
Športna oprema - Mala dvorana 1: 

- Stensko ogledalo, 1kom 
- Baletni drog, 1kom 

Športna oprema - Mala dvorana 2: 
- Letvenik, 6kom  

 
V sklopu projekta elektroinštalacij so predvidena priključna mesta za elektropogon in upravljanje. Športna oprema 
ima ustrezne varnostne in druge certifikate za morebitno izvedbo tekmovanj (pod okriljem naštetih športnih zvez) 
ter mora ustrezati pogojem naslednjih športnih zvez: 

- BWF (Svetovna badminton zveza) 
- IHF (Mednarodna rokometna zveza) 
- FIBA (Mednarodna košarkaška zveza) 
- FIVB (Mednarodna odbojkarska zveza) 

 

Shramba rekvizitov: 

Glavna dvorana: 

V pritličju se vzdolž severne stranice glavne dvorane, pod tribunami nahajajo prostori za shranjevanje rekvizitov 
glavnega vadbenega prostora. Prostori so brez vrat za lažjo dostopnost do rekvizitov, razen dveh shramb levo in 
dveh desno od glavnega (sredinskega) vhoda v glavno dvorano, ki sta zaprta z mrežno steno z drsnimi vrati. 
Oprema: 

- Shrambne omare za športne rekvizite, 3kom 

- Vozički za žoge, 2kom 

- Voz za vtično orodje, 1kom 

- Konzola za vtično orodje, 1kom 

- Voz za blazine, 1kom 

Mala dvorana 1 in mala dvorana 2: 

V nadstropju je ob mali dvorani 1 prostor namenjen skladiščenju opreme. Dostopen je iz dvorane in iz hodnika. 

Oprema: 

- Omara za shranjevanje opreme, 1kom 

- Omara za shranjevanje opreme – tehnična oprema (glasba, zvočniki,…), 1kom 

  



 

Garderobe, umivalnice, sanitarije: 

Glavna dvorana: 

Garderobni sklopi in sanitarije so v pritličju organizirani vzdolž severne strani velike dvorane in so umeščeni med 

umazani in čisti hodnik. 

V pritličju so predvidene 3 garderobe, ki so namenjene učencem OŠ pri izvedbi pouka športne vzgoje ter ostalim 

uporabnikom ob športni dejavnosti in 1 garderoba, ki je namenjena sodnikom oz. osebju. 

Oprema - V garderobah 1, 2 in 3: 
je predvidena oprema za cca. 25-30 oseb in imajo ločene prostore za preoblačenje, umivalnico in sanitarije, ki so 
dostopne s čistega hodnika. 

- klopi z obešalniki (2x K-01, 3x K-02) 
- koš za smeti 
- stojalo za dežnike 
- drobna sanitarna oprema (milnik, podajalnik brisač, ogledalo, sanitarni koš, metlica za wc, podajalnik za 

toal. papir, podajalnik za hig. vrečke) 
Oprema - Garderoba sodniki/osebje: 

je namenjena sodnikom oz. osebju. Garderoba ima ločene prostore za preoblačenje in sanitarije s tuši.    

- klopi z obešalniki (3x K-01)  

- omarice na kjuč (5 enojnih, visokih kovinskih omaric)  

- koš za smeti 
- stojalo za dežnike 
- drobna sanitarna oprema (milnik, podajalnik brisač, ogledalo, sanitarni koš, metlica za wc, podajalnik za 

toal. papir) 
 

Mala dvorana 1 in Mala dvorana 2: 

V nadstropju sta predvideni 2 garderobi, ki sta namenjeni učencem OŠ pri izvedbi pouka športne vzgoje ter ostalim 

uporabnikom ob športni dejavnosti. Dostopni sta iz hodnika in iz dvorane. 

Oprema – Garderoba Mala dvorana 1 in 2: 

V obeh garderobah je predvidena oprema za cca. 25-30 oseb in imajo ločene prostore za preoblačenje in 
umivalnico s sanitarijami. 

- klopi z obešalniki (MD1 = 5x K-02, 1x K-01, MD2 = 1x K-01, 4x K-02, 1x K-03).  
- koš za smeti 
- stojalo za dežnike 
- drobna sanitarna oprema (milnik, podajalnik brisač, ogledalo, sanitarni koš, metlica za wc, podajalnik za 

toal. papir, podajalnik za hig. vrečke) 
 
  



 

Kabineti: 

Kabineti za učitelje in za hišnika so samo v pritličju vzdolž severne strani dvorane in so dostopni iz čistega hodnika. 

2 kabineta imata tudi dostop od zunaj za popoldanske šolske delavnosti. Opremljeni so s potrebnimi priključki za 

elektronske in telekomunikacijske naprave. 

Oprema - Kabinet 1 in 2: 

Kabineta sta namenjena učiteljem športne vzgoje.  

- 2 delovna mesta z mizo  

- Omare (2x pisarniški, 2x garderobna) 

- Stoli (2x pisarniški, 2x konferenčni) 

- Drobna pisarniška oprema (koši za smeti, stojalo za dežnike, obešalniki) 

Oprema - Kabinet (hišnik): 

Kabinet je namenjen hišniku.  

- 1 delovno mesto z mizo  

- Stol (1x pisarniški - hišnik) 

- Omare (1x za orodje, 1x garderobna) 

- Drobna pisarniška oprema (koš za smeti, stojalo za dežnike, obešalniki) 

Oprema – Kabinet: 

Kabinet je namenjen učiteljem športne vzgoje. Ima tudi dostop iz zunanje strani. Ker ima dobro povezavo med 

dvorano in zunanjim izhodom, je v njem lociran prostor za nujno prvo pomoč kjer sta locirana medicinska postelja 

in omara. 

- Medicinska postelja (tipska pregledovalna ali zložljiva) 

- Medicinska omara (1x stenska) 

- 2 delovna mesta z mizo  

- Omare (2x pisarniški, 2x garderobna) 

- Stoli (2x pisarniški) 

- Drobna pisarniška oprema (koši za smeti, stojalo za dežnike, obešalniki) 

 

Oprema - Kabinet_3: 

Kabinet je namenjen učiteljem športne vzgoje. Ima tudi dostop iz zunanje strani.  

- 2 delovna mesta z mizo  

- Omare (2x pisarniški, 2x garderobna) 

- Sejna miza 

- Stoli ( 2x pisarniški, 8x sejni) 

- Drobna pisarniška oprema (koši za smeti, stojalo za dežnike, obešalniki) 

 

Sanitarije za obiskovalce, čistila, shramba: 

V pritličju so sanitarije za obiskovalce (ženske in moške) ob glavnem vhodnem delu v glavno dvorano. Na drugi 

strani hodnika pa še sanitarije za invalide. Iz umazanega hodnika, ob vhodu v garderobo za sodnike/osebje je 

lociran prostor za čistila.  

Na koncu umazanega hodnika, ob vhodu v garderobo 3 je večnamenski shrambni prostor. 

V nadstropju so glavne sanitarije za obiskovalce (ženske in moške) locirane ob glavnem hodniku od stopnišča do 

tribun, garderob in obeh dvoran. 

Oprema – sanitarije: 

- drobna sanitarna oprema (milnik, podajalnik brisač, ogledalo, sanitarni koš, metlica za wc, podajalnik za 
toal. papir, podajalnik za hig. vrečke) 

Oprema – čistila: 

- omara za čistila 

- koš za smeti 



 

- obešalnik 

- stojalo za dežnike 

- drobna sanitarna oprema (milnik, podajalnik brisač) 
 

Vhodi, komunikacije, dostopi: 

Glavni vhod v objekt je s severne strani. Vhodni del se v nadaljevanju oblikuje v osrednji komunikacijski prostor 

(hall), ki se razdeli v dva dela. Naravnost se nadaljuje v umazani hodnik, kjer so dostopi v garderobe, čistila in 

shrambo in pa v stopnišče, ki vodi v nadstropni del. Desno pa se oblikuje prostor, ki služi kot glavni dostop v 

dvorano in v čisti hodnik, od koder so dostopi do kabinetov, shrambe rekvizitov in pa do garderob in sanitarij za 

vadeče. V tem delu je tudi dostop do sanitarij za obiskovalce (ženske, moške in za invalide). 

Preko stopnišča pridemo v nadstropje. Iz osrednjega hodnika so dostopi v sanitarije za obiskovalce, do tribun ter 

do obeh malih dvoran s pripadajočima garderobama.  

Na vzhodni in zahodni strani se na nivoju glavne športne dvorane se nahajajo požarno-servisni izhodi, ki služijo 

tudi za vnos orodja v veliko športno dvorano. 

S severne strani, pred glavnim vhodom v objekt sta dva ločena vhoda v kabinet in kabinet 3, ki sta namenjena 

lokalnim društvom.  

Oprema:  

- oglasna deska na steni  

- smetnjaki (za ločevanje odpadkov) 

 

Tehnični prostori: 

Glavni tehnični prostor (Klimati) se nahaja v nadstropju na skrajnem levem delu hodnika. Nekaj tehnične opreme 

se nahaja v kabinetu (hišnik). 

Tehnični prostori nimajo predvidene notranje opreme. 
 



 

4. POPIS OPREME PO PROSTORIH IN SKLOPIH 

 



 

5. GRAFIČNI DEL 


