
VI. TELOVADNA OPREMA

SPLOŠNA NAVODILA

PRILOGE ZA DOKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI, KI MORAJO BITI PRILOŽENE PRI VSAKEM

ELEMENTU TELOVADNE OPREME:

A. TELOVADNA OPREMA

Št.: Opis: Enota: Količina Cena po enoti Cena skupaj

1. LETVENIKI

LETVENIK - Fiksni, enojni kom 30 0,00 0,00

Oznaka na načrtu: 11

Dobava in montaža letvenikov dimenzije 260x89x14cm komplet z 

elementi za pritrditev na steno. Stranice letvenika so izdelane iz 

prvovrstnega smrekovega lesa, 16 prečk pa iz trdega lesa. 

*Letvenik s konzolo. kom 1

*Montažni set za pritrditev v steno. kom 1

Garnitura mora zajemati tudi blazino, ki se shranjuje na 

letveniku med stranicama. Velikost  blazine prilagojena 

letveniku, debelina 6 cm.

kom 1

Skladno s SIST EN 12346

LETVENIK - Odmični, dvojni

Glej opis DOJNI VTIČNI DROG

SKUPAJ LETVENIK 0,00

*Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 915, SIST EN 

914, SIST EN 12196, SIST EN 12197, SIST EN 916 in SIST EN 12432, SIST EN 12346 izdanih in potrjenih s strani 

neodvisnih, usposobljenih organov.

Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo  da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na: 

a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno 

b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1 

c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno

Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so 

usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.

*potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi minimalne zahteve skladnost in varnosti opreme z zahtevanim 

standardom iz serije ISO ali SIST EN , izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov. 

PONUDNIK MORA PREVERITI POVEZAVE IN SEŠTEVKE V TABELI!



Št.: Opis: Enota: Količina Cena po enoti Cena skupaj

2. STENSKA PLEZALA

Oznaka na načrtu: 12a, 12b, 12c, 12d

Dobava in montaža stenskega plezala v sestavi:

*Plezalni drog: s trajnimi oznakami višine na 3 in 4 m. Dimenzije: 

h = 5m, Ø 42 mm.    

kom 2 0,00 0,00

*Plezalna vrv: izdelana iz konoplje, zaključek vrvi iz naravnega 

usnja.  Dimenzije: h = 5cm, Ø 32 mm.        

kom 2 0,00 0,00

* Mornarska lestev: vrv je izdelana iz konoplje, prečke so iz trdega 

lesa. Dimenzija: h = 5m, š = 28,5cm.

kom 2 0,00 0,00

*Nosilna stenska konzola za plezala z dvema obesnima mestoma, 

montirano na višini od 500 - 580cm. Izvedba konzole omogoča 

pomikanje plezal po konzoli naprej in nazaj oz. umikanje k steni 

pri neuporabi.

kom 3 0,00 0,00

*Enojna premična lestev: izdelana je iz lesa, vodila pa so iz 

jeklenih profilov, ki so pritrjena na steno. Dimenzije 500 x 116 cm; 

nosilna stenska konzola. Izvedba konzole omogoča namestitev in 

pomikanje plezala v obliki lesene lestve dolžine 5 m, ki se preko 

mehanizma lahko spušča oz. nastavlja vertikalno.

kom 1 0,00 0,00

SKUPAJ PLEZALA 0,00

SKUPAJ TELOVADNA OPREMA 0,00

B. GIMNASTIČNA OPREMA



Št.: Opis: Enota: Količina Cena po enoti Cena skupaj

4. DVOJNI VTIČNI DROG kom 1 0,00 0,00

Oznaka na načrtu: 13

Dobava dvojnega vtičnega droga za vadbo šolske gimnastike v 

sestavi:   

*Aluminijast steber za vtični drog, z možnostjo regulacije višine 

prečke od 80 do 250 cm.
kom 3

*Prečka za vtični drog iz najkvalitetnejšega jekla Ø28mm. kom 2

*Lestvina za vtični drog, Ø 40 mm z jeklenim vložkom. kom 1

*Puša za vtični drog, za montažo potrebna priprava temelja 

globine minimalno 55 cm.
kom 3

*Pokrov puše. kom 3

*Dodatna oprema za dvojni letvenik: 

 prečka za drog kom 8

 dodatna vpenjalna mesta na stebru vtičnega droga -   

razporeditev  na razdalji 11,8 cm osno.

 Skladno s SIST EN 12197.

SKUPAJ DVOJNI VTIČNI DROG 0,00

Št.: Opis: Enota: Količina Cena po enoti Cena skupaj

6. STENSKO OGLEDALO kom 1 0,00 0,00

Oznaka na načrtu: 15

Dobava stenskega ogledala za izvajanje baletnih prvin.   

Stensko ogledalo mora biti izvedeno na ustrezni podlagi in imeti 

varovalno folijo v dim. 670 cm in višini 2 m.

Ogledalo je vgrajeno tudi kot finalna obloga vrat.

Dolžina = cca. 670cm, Višina = enaka višini okna (2m).

SKUPAJ STENSKO OGLEDALO 0,00



SKUPAJ GIMNASTIČNA OPREMA 0,00

C. OPREMA ZA SHRANJEVANJE

Št.: Opis: Enota: Količina Cena po enoti Cena skupaj

13. VOZ ZA VTIČNO ORODJE kom 1 0,00 0,00

Oznaka na načrtu: Vo

Št.: Opis: Enota: Količina Cena po enoti Cena skupaj

14. KONZOLA ZA VTIČNO ORODJE kom 1 0,00 0,00

Oznaka na načrtu: Ko

Dvojna konzola s štirimi zaščitenimi mesti za odlaganje vtične 

opreme.

SKUPAJ OPREMA ZA SHRANJEVANJE 0,00

SKUPAJ TELOVADNA OPREMA 0,00


