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4. TEHNIČNO POROČILO 

 

 

 

TEHNIČNO POROČILO 

 
SPLOŠNO 

Po naročilu investitorja Občine Vransko je izdelan načrt ureditve knjižnice in multimedijske učilnice  v 

nadstropju stare telovadnice v Osnovni šoli Vransko. Občina je ob izgradnji nove telovadnice izvedla 

medetažno AB ploščo. V pritličju so bile urejene garderobe in sanitarije telovadnice v etaži pa je ostal 

prostor neizkoriščen za potrebe ureditve dodatnih učilnic.  

Za rekonstrukcijo obravnavanega objekta je že bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 351-24/2006, z dne 

06.03.2006, kjer so bili prostori obravnavani kot rezervna površina za potrebe šole. 

 

Za predvideno ureditev je bila izdelana statična presoja nosilnosti etažne plošče, št. 1302900, ki jo je 

februarja 2013 izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško. 

 

Do etaže so izvedene AB stopnice iz vhodne avle. Ob izvedbi stopnišča je bila izvedena ojačitev 

stropne plošče v avli na mestu stopnišča. Ojačitev je izvedena z jeklenimi profili na katere se nasloni 

odrezana plošča. Pred izrezom je potrebno ploščo v celotnem delu stopnišča podpreti in jo po delih 

izrezati in odstraniti. Za izvedbo tega dela bo potrebno delno razkritje strešnih panelov na strehi avle. 

Ob izvedbi izreza AB plošče je potrebno kontaktirati statika Savaprojekta.    

V etaži so že izvedena nova Al okna in izolirana fasada. Notranjost prostora je ostala finalno 

neobdelana. Streha je izvedena iz izolacijskih panelov “TRIMO” v deb.15cm.   

V etaži se ob stopnišču uredi hodnik preko katerega sta dostopni knjižnica in multimedijska učilnica. 

Knjižnica in učilnica sta postavljeni vzdolžno v prostor in sta ločeni z zvočno izolirano predelno steno.  

 

PREGLED PROSTOROV 

 Hodnik  keramika 28,60 m2 

 Knjižnica             parket  150,00 m2 

 Kabinet parket  15,70 m2 

 Multimedijska učilnica parket  64,10 m2 

 Kabinet parket  19,60 m2 

 SKUPAJ.                            278,00 m2    
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OBDELAVE 

V objektu se izvedejo nove zvočno izolirane predelne stene iz mavčno-kartonskih plošč v debelini  21,25 

cm  z dvojnim oploščenjem sten in vmesno izolacijo 7.5cm kamene volne.   

Stropovi bodo izvedeni z mavčno-kartonskimi ploščami (dvojno oploščenje) na kovinski podkonstrukciji. 

Na stropove se izvede dodatna toplotna izolacija iz kamene volne v deb. 20cm.  

Tlaki v prostorih bodo položeni po namembnosti. V knjižnici in učilnici bo položen panelni parketn 

deb.14mm s 4mm slojem plemenitega lesa, in je finalno obdelan, na hodniku in stopnicah pa talna 

keramika. Vsi finalni tlaki bodo zaključeni z ustreznimi nizkostenskimi obrobami.  

Stene bodo opleskane s poldisperzijsko barvo. Stene hodnika in stopnišča se opleskajo s pralno lateks 

barvo.  Ob umivalnikih se izvede stenska obloga iz keramičnih ploščic do višine 1,20 m. 

Vrata so lesena v suhomontažnih kovinskih podbojih. Vrata proti stopnišču in vrata proti plesnem studiu 

so požarno odporna min 30min (EI 30). Vrata v multimedijsko učilnico bodo ustrezno zvočno izolirana 

(Rw32db). Vrata v kabinet knjižnice so drsna lesena v kovinskem tipskem okviru za drsna vrata. Vsa 

vrata so lesene izvedbe obložena z melaminom in ABS zaključki. Podboji so pleskani s poliuretanskim 

lakom. 

Vrata v knjižnico so v Alu izvedbi, zastekljena z zvočno izoliranim varnostnim termopan steklom. 

Okna se opremijo z zunanjimi žaluzijami tip kot na primer  ROLTEK KRPAN.2 z ročnim pogonom.  

 

OPREMA KNJIŽNICE IN UČILNIC 

Splošno    

Predmet je izdelava  notranje opreme za knjižnico pri osnovni šoli Vransko.   

Pohištvo je leseno. Uporablja se materijal iveral EGGER U 765, navadna iverica in laminat prav 

tako EGGER U 765. Okovje in ročaji so kovinski kot RUIZ art. 295.20/160mm   

  

SPECIFIKACIJA IN OPIS OPREME    

Knjižni regal    

Korpus je izdelan iz iverala EGGER U 765 deb 25mm. Robovi so obdelani iz 2mm masivni  

nalimki in zaokroženi. Hrbtišče je izdelano iz  iverala EGGER U 765 deb 25mm. Fiksne ali   

premakljive police so izdelane iz iverice deb 25mm, ki je  iz obeh strani oblečena z masivnimi  

nalimki v bukvi. Vse police morajo biti zavarovane pred izpadom. Regal je postavljen na 100mm 

masivnem bukovem coklju. Opisi veljajo za vse stenske in prostostoječe regale.   
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Regal za revije    

Korpus je izdelan iz iverala EGGER U765 deb 25mm. Robovi so obdelani z masivnim bukovimi 

nalimki. Rega je opremljen z dvanajstimi shranjevalnimi omaricami, ki so opremljene   

s pomičnimi lesenimi pokrovi. Ta je opremljen z nosilcem za revijo iz pleksi stekla.    

Spodnje tri omarice so brez pokrova namenjene revijam, ki so večjega formata ali debeline. 

   

Steklene vitrine s ključavnico - obdelava enaka kot regali   

Sprejemni pult    

Pult je izdelan iz iveral EGGER U756, del pulta je povišan. V pultu je vdelan parapetni kanal,  

nosilec računalnika ( 2x ), izvlečno polico za tipkovnico, odprtino za kable. V sklopu pulta  

sta še dva mobilna predalnika dim 45x60x60 cm. Vsi robovi so obdelani z masivnimi bukovimi 

nalimki in zaokroženi. Površina pulta je navadna iverica in obložena z ultrapasom EGGER U765.  

     

Računalniški delovni pult    

Podnožje izdelano iz iverala EGGER U756, mizna plošča iz navadne iverice deb 25 mm, ki je 

na obeh straneh obdelana z laminatom EGGER U765, robovi so obdelani z bukovimi nalimki 

in zaokroženi.    

     

Vrtljivi stol z dvižnim mehanizmom, tapeciran    

Barvo določi projektant v dogovoru z končnim uporabnikom.    

     

Okrogla klubska miza - polkrožna    

Delovna površina je iz navadne iverice deb 25 mm, ki je na obeh straneh obdelana z laminatom 

EGGER U765. Robovi so masivna bukev. Plošča je postavljena na leseno masivno podnožje. 

     

Klubski stoli    

Stoli so leseni. Sedež oblazinjen v blago Renna po izbiri projektanta.    

     

Šolska miza    

Podnožje je leseno, mizna plošča iverica 25 mm, ki je na obeh straneh oblepljena z laminatom 

EGGER U765. Robovi so masivna bukev.    

     

Stoli šolski    

Stoli so leseni. Sedež oblazinjen v blago Renna po izboru projektanta.    
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Sedežna garnitura    

Korups izdelan iz iverala EGGER U765 deb 25 mm, robovi so obdelani z bukovimi masivnimi 

nalimki. Sedežna garnitura je oblazinjena z kakovostnim materialom v barvi po dogovoru  

med projektantom in naročnikom.    

   

Voziček za knjige    

Izdelan iz iverala EGGER U765 deb 18mm. Robovi so obdelani  z bukovimi masivnimi obrobami. 

Voziček je postavljen na vrtljiva kolesa ( Schachermayer ) s pritrdilno ploščico.   

Na obeh straneh sta pritrjena kovinska držala.    

   

  

IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

 

Mehanska odpornost in stabilnost 

Sprememba namembnosti dela objekta, ne spreminja vplivov, katerim je objekt izpostavljen in ne bodo 

povzročili porušitve objekta v celoti ali delno in ne bo večjih deformacij od dopustnih. Izvedena AB 

plošča zadostuje za predvideno obtežbo, za kar je odgovorni projektant gradbenih konstrukcij podal 

ustrezno izjavo, ki je sestavni del PGD dokumentacije. 

 

Varnost pred požarom 

Sprememba namembnosti ne bo vplivala in povečevala požarno obremenitev po izdelani osnovni 

zasnovi požarne varnosti, v kateri so bili opredeljeni vsi potrebni ukrepi za zagotavljanje varstva pred 

požarom.  

 

Higienska zaščita in zaščita okolice 

Sprememba namembnosti ne bo vplivala na povečano oddajanje škodljivih emisij v okolje. 

 

Varnost pri uporabi 

Pri normalni uporabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, opeklin, električnega udara ali nezgod zaradi 

gibanja vozil. 
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Zaščita pred hrupom  

Zaradi spremembe namembnosti se pogoji uporabnikom zaradi hrupa ne bodo bistveno spremenili. 

Objekt je grajen tako, da zagotavlja sprejemljive možnosti za delo uporabnikov objekta. 

 

 

INSTALACIJE 

Elektroinstalacije 

Prostori bodo imeli instalacije razsvetljave in moči in šibko točne inštalacije. Prostori bodo na električno 

omrežje priključeni za obstoječim merilnim mestom. Z predvideno instalacijo ne bo prišlo do povečanja 

obstoječe moči. Instalacije so obdelane v posebnem načrtu. 

 

Strojne instalacije 

V prostorih je predviden razvod vodovoda in notranje kanalizacije, ki bodo obdelane v posebnih načrtih. 

Prostori bodo imeli razvod ogrevanja – talno gretje, ki se bo napajalo iz obstoječe kotlovnice. 

 

 

Sestavil:  Stane Mesarec  gradb.teh.   

 


