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1.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA NOTRANJE OPREME IN OZNAČEVANJA št.  B1/14 
 

 
 NAČRT NOTRANJE OPREME IN OZNAČEVANJA št. B/2014 

 

 1.1.   Naslovna stran načrta  

 

 1.2.   Kazalo vsebine načrta  

 

 1.3.   Izjava odgovornega projektanta načrta  

 

 1.4.   Tehnično poročilo  

 

         POPIS DEL S PREDIZMERAMI  
 
_1.5.   Ocena vrednosti materiala in del 
   
   1.6. Risbe 
 
 
 

 št. risbe  vsebina merilo   

 0.1  TLORIS PRITLIČJA _1:100   

 0.2  TLORIS NADSTROPJA _1:100   

 0.3  TLORIS MANSARDE _1:100   

       

 

 

 1  VZGOJNOVARSTVENI PROSTORI    

   IGRALNICE    

 1.1  P-8n - igralnica- DISPOZICIJA OPREME _1:20   

 1.2  P-8n - igralnica- NAČRT OPREME _1:20   

 1.3  P-10n - igralnica- DISPOZICIJA OPREME _1:20   

 1.4  P-10n - igralnica- NAČRT OPREME _1:20   

 1.5  P-14n - igralnica- DISPOZICIJA OPREME _1:20   

 1.6  P-14n - igralnica - NAČRT OPREME _1:20   

 1.7  P-15n - igralnica- DISPOZICIJA OPREME _1:20   

 1.8  P-15n - igralnica- NAČRT OPREME _1:12   

 1.9  P-18n - igralnica- DISPOZICIJA OPREME _1:20   

 1.10  P-18n - igralnica- NAČRT OPREME _1:20   

 1.11  N-5n - igralnica- DISPOZICIJA OPREME _1:20   
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 1.12  N-5n - igralnica - NAČRT OPREME _1:20   

 1.13  N-4 - igralnica- NAČRT OPREME _1:20   

 1.14  N-15, N-16 - igralnici - DISPOZICIJA OPREME _1:20   

 1.15  N-15, N-16 - igralnici - NAČRT OPREME _1:20   

 1.16  P-34 - zbornica- DISPOZICIJA OPREME _1:20   

 1.17  P-34 - zbornica- NAČRT OPREME _1:20   

 1.18  ELEMENTI - igralnice- NAČRT OPREME _1:20   

   GARDEROBE    

 1.19  P-12n - garderoba- DISPOZICIJA OPREME _1:20   

 1.20  P-12n - garderoba- NAČRT OPREME _1:20   

 1.21  P-12n - garderoba- NAČRT OPREME _1:20   

 1.22  P-17n - garderoba- DISPOZICIJA OPREME _1:20   

 1.23  P-17n - garderoba- NAČRT OPREME _1:20   

 1.24  P-17n - garderoba- NAČRT OPREME _1:20   

 1.25  P-9n - garderoba- DISPOZICIJA in NAČRT OPREME _1:20   

 1.26  N-15 - garderoba- DISPOZICIJA OPREME _1:20   

 1.27  N-15 - garderoba- NAČRT OPREME _1:20   

 1.28  N-15 - garderoba- NAČRT OPREME _1:20   

 1.29  N-8 - garderoba- DISPOZICIJA OPREME _1:20   

 1.30  N-8 - garderoba- NAČRT OPREME _1:20   

 1.31  N-8 - garderoba- NAČRT OPREME _1:20   

 1.32  N-2n - garderoba- DISPOZICIJA in NAČRT OPREME _1:20   

 1.33  ELEMENTI -  garderobe - NAČRT OPREME _1:20   

   SANITARIJE _   

 1.34  P-19n - umivalnica in sanitarije- DISPOZICIJA in NAČRT OPREME _1:20   

 1.35  P-19n - umivalnica in sanitarije- NAČRT OPREME _1:20   

 1.36  P-7n - umivalnica in sanitarije- DISPOZICIJA OPREME _1:20   

 1.37  P-11n - umivalnica in sanitarije- DISPOZICIJA in NAČRT OPREME _1:20   

 1.38  P-16n - umivalnica in sanitarije- DISPOZICIJA in NAČRT OPREME _1:20   

 1.39  P-13n - umivalnica in sanitarije- DISPOZICIJA in NAČRT OPREME _1:20   
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 1.40  N-6 - umivalnica in sanitarije- DISPOZICIJA in NAČRT OPREME _1:20   

 1.41  N-6 - umivalnica in sanitarije- NAČRT OPREME _1:20   

 1.42  N-11 - umivalnica in sanitarije- DISPOZICIJA in NAČRT OPREME _1:20   

 1.43  N-4n - umivalnica in sanitarije- DISPOZICIJA in NAČRT OPREME _1:20   

 1.44  KERROCK KORITA - umivalnica in sanitarije- NAČRT OPREME _1:20   

   HODNIK    

 1.45  PANELI - osrednji hodnik v pritličju - DISPOZICIJA IN NAČRT 
OPREME 

_1:20   

       

 2  SERVISNI IN OSTALI PROSTORI    

 2.1  P-24n DELAVNICA HIŠNIKA _1:50   

 2.2  P-25n SHRAMBA _1:50   

 2.3  P-26n WC_ garderoba _1:50   

 2.4  P-27n SERVIS SNAŽILKE _1:50   

 2.5  P-28n GARDEROBA SNAŽILKE _1:50   

 2.6  P-30n LIKALNICA SUŠILNICA _1:50   

 2.7  P-31n PRALNICA, SUŠILNICA, SPREJEM BLAGA _1:50   

 2.8  P-32n SKLADIŠČE, IZDAJA ČISTEGA PERILA _1:50   

 2.9  P-35n GARDEROBA STROKOVNI DELAVCI _1:50   

 2.10  P-36n UČNI PRIPOMOČKI _1:50   

 2.11  M-2n-a ŠPORTNA IGRALNICA _1:50   

 2.12  M-3n SHRAMBA _1:50   

 2.13  M-8n PREDPROSTOR _1:50   

 2.14  M-11n IGRALNA POVRŠINA/ M-7 GARDEROBA _1:50   

 2.15  M-13n SKUPNI PROSTOR _1:50   

 2.16  M-24n VEČNAMENSKI PROSTOR _1:50   

 2.17  STOPNIŠČE 3/ STOPNIŠČE 2 STOJALO ZA DEŽNIKE _1:50   

       

 3  OZNAČEVANJE3-10    

 3.1  GRAFIČNO OZNAČEVANJE IGRALNIC _1:20   

 3.2  POZICIJA GRAFIČNEGA OZNAČEVANJA IGRALNIC 1:20, 1:10    
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 3.3  DETAJL GRAFIČNEGA OZNAČEVANJA IGRALNIC _1:5   

 3.4  GRAFIČNE OZNAKE NA STOPNIŠČU _1:10   

 3.5  POZICIJA GRAFIČNIH OZNAČB NA STOPNIŠČU _1:20   

 3.6  GRAFIČNI USMERJEVALNIKI NA STOPNIŠČU _1:10   

 3.7  GRAFIČNI USMERJEVALNIKI NA STOPNIŠČU _1:20   

 3.8  GRAFIČNE OZNAKE ZA SANITARNE IN SERVISNE PROSTORE _1:20   

 3.9  GRAFIČNE OZNAKE ZA SANITARNE IN SERVISNE PROSTORE _1:20   

 3.10  GRAFIČNE OZNAKE VRAT _1:20   
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1.4. TEHNIČNO POROČILO ZA PROJEKT NOTRANJE OPREME IN OZNAČEVANJA  
     - VRTEC BLED - 
 

Projekt notranje opreme in označevanja je potrebno izdelati skladno s projektom  

Rekonstrukcija in energetska sanacija Vrtca Bled (PZI, št. projekta 11-11, februar 2014).  

 

Del tehničnega poročila je tudi POPIS DEL IN NAČRTI PREDVIDENE NOTRANJE OPREME 

SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 

LOKACIJA 
Vrtec Bled je lociran na Trubarjevi Cesti 7a, 4260 Bled 

 

KONTEKST, ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI 

Stavba vrtca Bled je bila zgrajena leta 1978 na skrajnem vzhodnem delu jezerske sklede. Umeščena je 

v kotanjo morene, v park ob starejši stavbi, vili, ki so jo v 50' letih predelali za potrebe vrtca Bled. Vrtec 

je zasnovan kot lamela, ki se odpira na S in J.  Na J strani se lamela stavbe vrtca odpira proti zelenim 

površinam morene, na S strani pa sledi geometriji parcelacije in umestitve prostostoječih stanovanjskih 

stavb naselja. Dostopa do vrtca sta dva - z zahodne -  mestne strani po Trubarjevi cesti ali pa z 

vzhodne strani - s Seliške ceste.  

 

TIPOLOGIJA, GABARITI, RAZPOREDITEV PROGRAMOV 
Vrtec je zasnovan kot trinadstropna stavba (P+1+M) s centralnim hodnikom. V vseh treh etažah so tudi 
prostori igralnic. Večina igralnic je obrnjenih na J, servisni prostori pa so po večini na severni strani. Z 
rekonstrukcijo se v pritličju in nadstropju uredita dve novi igralnici, v mansardi pa dodatne skupne 
površine.  

 

OPIS OBLIKOVNE PODOBE OBJEKTA 
Objekt je oblikovan kot dvoetažna lamela z dvokapnico. Obod na južni strani strukturirata glavna vhoda 
z vertikalnimi komunikacijami in terase. Na vzhodni in zahodni strani je objekt vizualno pomanjšan, saj 
je pritličje skrito v kotanji morene. Fasadi strukturirata vhoda z vhodnima nišama. Severna fasada ob 
servisnem dovozu je izrazito zadržana v skladu s funkcionalno zasnovo objekta, ki ima servisne 
prostore orientirane na sever. Fasadne stene objekta so ometane v svetli - beli barvi, ograje teras so iz 
lesenih vertikalnih lamel barvane v rjavi barvi. Novo stavbno pohištvo je na zunanji strani podobne rjave 
barve. Streha je krita z betonskim zareznikom sive barve, temne barve so tudi s pločevino krite frčade 
in zatrepi. 

Rekonstruirani objekt ohranja podobo obstoječega in jo kontekstualno nadgrajuje. Zaradi energetske 
sanacije in zagotavljanja ustreznega ovoja stavbe ter prekinitve toplotnih mostov, se rob strehe odebeli. 
Vse frčade so predvidene na enak način kot že obstoječe, prav tako ritmi oken. Mansardne športna 
igralnica in igralnici imajo za zagotavljanje ustrezne osvetlitve predvidena poleg stranske osvetlitve v 
frčadah tudi strešna okna. Vse ograje so predvidene iz vertikalnih lesenih lamel, prav tako pa imajo 
lesene obloge nova terasa, dostopi z nadkritimi  prostori ter nov nadstrešek na gospodarskem dvorišču 
in nad ekološkim otokom.    

FUNKCIONALNA ZASNOVA 

NAMEMBNOST 

 
OBSTOJEČE STANJE 

o Stavba vrtca Bled je bila zgrajena leta 1978 na skrajnem vzhodnem delu jezerske sklede. 

Umeščena je v kotanjo morene v park ob starejši stavbi, vili, ki so jo v 50. letih predelali za potrebe 
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vrtca Bled. Znotraj stavbe vrtca je bilo v letu 2000 kljub vsemu potrebno urediti še 3 - 4 nove oddelke in 

upravne prostore zaposlenih. Trend povečanja vpisa se nadaljuje tudi v letu 2011, ko bi morali znotraj 

stavbe vrtca zagotoviti še dva nova oddelka. 

o Vrtec Bled je skozi desetletja malih prenov in prilagajanj trenutnim potrebam na točki, ko je 
potrebna celostna preveritev zmogljivosti stavbe vrtca v skladu z aktualnimi predpisi in danimi 
prostorskimi zmožnostmi. 

o Obstoječe stanje Vrtca Bled je rezultat sprememb prostorskih zahtev v preteklosti, ki so 
temeljile predvsem na umeščanju dodatnih igralnic, kjer se je to le dalo.  

o V začetku šolskega leta 2011/2012 je v glavnem objektu Vrtca Bled skupaj 13 igralnic (v 
prostoru z oznako N05 je bila poleti 2011 urejena začasna igralnica orientirana na sever). Zaradi 
prostorske stiske sta dve igralnici začasno dislocirani v sosednji stavbi (stari vrtec).  

- Osnova za projektiranje je bil tudi posnetek obstoječega stanja, ki ga je izdelalo podjetje 
Kontura d.o.o. Bled, julij 2011. 

 
NOVO STANJE 

o Pri rekonstrukciji je bilo potrebno poiskati in izkoristiti danosti v širšem pogledu, ki bi posledično 
omogočale boljšo organizacijo znotraj vrtca, in to v čim večji meri brez večjih posegov. Prav tako pa se 
z energetsko sanacijo zagotovijo čim ugodnejši rezultati pri porabi energije za ogrevanje in čim 
ugodnejše bivanje v prenovljenem objektu  -  energetsko sanacijo obravnava predvsem načrt strojnih 
instalacij pa tudi arhitekture s prenovo ovoja stavbe ter električnih instalacij. 

o Stavba Vrtca Bled z se z energetsko sanacijo in rekonstrukcijo programsko nadgradi z dvema 
novima oddelkoma. Eden se uredi v obstoječem pokritem zunanjem prostoru za shranjevanje igral v 
pritličju, drugi pa neposredno nad njim v nadstropju, kjer se zaradi reorganizacije kuhinje ter prestavitve 
skupnega prostora za vzgojiteljice sprosti prostor za umestitev nove igralnice. 

o Poleg pridobitve dveh novih igralnic se stavba vrtca programsko preuredi tako, da v čim večji 
možni meri zadosti zahtevam Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca Ur. l. RS, št. 73/2000 , Ur. l. RS, št. 75/2005 -spremembe in dopolnitve , Ur. l. RS, št. 
33/2008, -spremembe in dopolnitve , Ur. l. RS, št. 126/2008 -spremembe in dopolnitve , Ur. l. RS, št. 
47/2010 -spremembe in dopolnitve - v nadaljevanju "Pravilnik", željam in usmeritvam naročnika 
potrjenimi z izbrano varianto v projektu IDZ, Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled, št. 
projekta 11-11, oktober 2011, ki ga je izdelalo podjetje Arco d.o.o., Nova Gorica, projektna skupina 
Studio Stratum ter prejetimi projektnimi pogoji pristojnih soglasodajalcev ter potrjenim in s pripombami 
dopolnjenim projektom IDP, Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled, št. projekta 11-11, april 
2012, ki ga je izdelalo podjetje Arco d.o.o., Nova Gorica, projektna skupina Studio Stratum. Projekt IDP 
je pri projektu PGD služil kot projektna naloga projekt PGD pa je bil neposredna osnova za projekt PZI. 
Tako se s strani Seliške ceste zagotovi neposreden nivojski dostop na nivoju pritličja do dveh glavnih 
vhodov v vrtec, uredijo se zunanje igralne površine, dodajo se terase za mansardne igralnice ter 
igralnico razvojnega oddelka, v notranjosti vrtca pa z redistribucijo programov ter maksimalno izrabo 
mansardnih delov pridobimo čim več potrebnih površin za skupne površine otrok, upravo in servis. V 
sklopu energetske sanacije se vrtec izolira po vseh obodnih površinah vključujoč  problematične 
elemente, ki predstavljajo toplotne mostove. Stavba vrtca se tudi bolje naveže na okolico z organizacijo 
novih vhodov/izhodov, dostopov do zunanjih igrišč ter dostopov za servis, z novimi nadstreški, ki z 
zaključnimi obdelavami v lesu dopolnjujejo oblikovno podobo prenovljenega vrtca. 
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PROGRAMSKA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA Z RAZPOREDITVIJO PROGRAMOV PO ETAŽAH 

 OBSTOJEČE STANJE  

(povzeto po PGD z izpostavljenimi zahtevami naročnika ter naknadnimi dopolnitvami) 

 IGRALNI PROSTORI 

 Obstoječa zasnova vrtca obsega dva glavna vhoda na južni strani stavbe in 13 igralnic, od 
katerih jih ima 10 izhod na prosto oz. balkon, 14. igralnica, urejena v skupnem prostoru za vzgojiteljice 
pa je orientirana na sever in nima izhoda na prosto. Večina igralnic je dostopnih preko stopniščnih jeder 
in naravnost iz garderobe. Štiri igralnice (N5n,  M15, M16, M17) so vezane na notranji servisni hodnik in 
niso direktno dostopne iz garderobe.  

 Zaradi maksimalne zasedenosti skupin v igralnicah je z leti nastal problem s pomanjkanjem 
prostora za razmeščanje in hrambo pohištva (npr. otroške postelje), ki se trenutno hrani na hodnikih 
stavbe vrtca.  

 

 PROSTORI, KI SO VEZANI NA IGRALNICE 

 Obstoječe garderobe za otroke je potrebno delno preurediti in prilagoditi večji frekventnosti 
uporabe.  

 Sanitarije so delno preurejene, ostale pa ne ustrezajo povsem aktualnim potrebam in 
predpisom. Predvsem v oddelkih 1-3 leta je potrebno posodobiti previjalnice in sanitarije ter zagotoviti 
možnosti nadzora vzgojiteljic nad dogajanjem v vseh sanitarijah.  

 

 PROSTORI ZA VZGOJITELJICE 

 Za vzgojiteljice Vrtca Bled, kot tudi za vse druge zaposlene v vrtcu ni pravega službenega 
vhoda, saj se na servisnem severnem vhodu mešajo dostava, smeti ter zaposleni vrtca. Komunikacije 
so nejasne, ni skupinskih garderob, kot tudi ne preoblačilnic in urejenih sanitarij, manjkajo posamezni 
kabineti, obstoječa zbornica je hkrati knjižnica.  

 

 PROSTORI ZA UPRAVO 

 Obstoječi prostori za upravo so umeščeni v mansardi severozahodnega dela stavbe vrtca. 
Interne vertikalne komunikacije povezujejo pisarne s pritličjem.  

 

 GOSPODARSKI PROSTORI 

 S sanitarnega vidika predstavlja najbolj pereč problem kuhinja, katere komunikacijske poti se 
križajo z drugimi dejavnosti. Osebje kuhinje se sooča s prostorsko stisko, prostorov za preoblačenje je 
premalo oz. so na hodniku. Zaradi problemov s prezračevanjem nastajajo problemi s smradom na 
hodnikih, ki nimajo oken in se le stežka prezračijo. V osnovi ima cela kuhinja samo dve mali shrambi v 
skupni izmeri 17 m2, kar posledično zahteva vsakodnevno dobavo nepokvarljivega materiala, saj ni 
prostora za hrambo. Ker so shrambe in dva hladilnika na skupnem hodniku, je enostavna logistika dela 
zelo otežena. 

 Kuhinjski del stavbe je potreben reorganizacije, nastajajo namreč težave pri izvajanju osnovnih 
opravil. Z dodajanjem igralnic skozi leta se je povečala tudi kapaciteta in število zaposlenih v kuhinji, 
predvsem primanjkuje prostora za vozičke za hrano, vzgojiteljice sprejemajo in predajajo vozičke za 
hrano na napačen način. Vse to se trenutno še tolerira s strani pristojnih inšpekcijskih služb, vendar 
pričakujejo ustrezne rešitve. 

 Dvigalo, s katerim se vozičke za hrano transportira v igralnice, po velikosti ustreza prevozu 
vozičkov s hrano iz kuhinje v pritličje in mansardo, vendar je zaradi pogostega kvarjenja predvideno za 
zamenjavo. Malo servisno dvigalo za transport majhnih količin hrane je dotrajano, neustrezno in pri 
uporabi glavnega dvigala nepotrebno, zato se odstrani.  
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 NOVO STANJE  

-Izhodišče investitorja je bilo, da se Vrtec Bled, ki funkcionira, programsko ohranja brez nepotrebnih 
posegov. 

-Zaradi potrebe po dodatnih dveh oddelkih, se le-ta izvedeta na nivoju pritličja in nadstropja - s 
spremembo namembnosti pokritega skladišča za rekvizite na V strani stavbe in s spremembo 
namembnosti prejšnje obedovalnice za zaposlene s knjižnico v prostoru nad njim v 1. nadstropju. 
Zaradi dodanih dveh oddelkov je predvideno tudi povečanje skupnih prostorov za igro v "telovadnici" - 
športni igralnici v mansardi. 

-Prenova kuhinje s pripadajočimi spremljevalnimi prostori je predmet Načrta tehnologije kuhinje. 

 

PRITLIČJE:  

- Pritličje je v celoti in celostno predvideno za prenovo 

- Pritličje stavbe je predmet največjih posegov, saj je zaradi potrebe po izvedbi toplotne izolacije tal 
potrebno celovite prenove. V pritličju se odstranijo vse plasti tlakov, ki se jih izvede na novo v skladu s 
predvidenimi sestavami in izračuni gradbene fizike. Ker so v pritličju predvideni oddelki prvega 
starostnega obdobja, je smiselna tudi izvedba talnega ogrevanja. Zaradi celovite prenove so možne in 
predvidene tudi programske spremembe in dopolnitve:    

- Igralnice, ki so bile doslej dostopne neposredno iz garderob, so enako dostopne tudi z novo ureditvijo. 
Igralnice, ki niso bile dostopne neposredno iz garderob in tudi novi dve igralnici imajo urejene 
garderobne prostore v sklopu dostopnih hodnikov z razširitvami.    

- Na vzhodni strani stavbe je urejen nov nivojski vhod za zaposlene z vetrolovom in pripadajočimi 
prostori za zaposlene: garderoba, sanitarije in skupni prostor z izhodom na teraso ter prostor skupni 
prostor strokovnih delavcev. 

-Zaradi umestitve potrebnega prostora strokovnih delavcev v pritličju v prostorih obstoječe pralnice, se 
novi prostori pralnice zagotovijo na zahodnem delu objekta. 

- Vse sanitarije igralnic v pritličju se predelajo tako, da ustrezajo zahtevam. Prav tako se zagotovijo 
sanitarije za vzgojiteljice, prostor z garderobo in sanitarije za snažilke ter prostor umivalnice s prho za 
vse oddelke.  

- Obstoječi prostor pokritega skladišča za rekvizite (na vzhodni strani stavbe) se preuredi v novo 
igralnico s pripadajočo teraso in sanitarijami, ki je dostopna s hodnika v pritličju stavbe in je vezana na 
prostor centralne garderobe ob glavnem vhodu v vrtec. Dodatne garderobe se uredijo ob hodniku v niši 
pred novo igralnico. 

- Del obstoječega prostora pokritega skladišča za rekvizite (na zahodni strani stavbe) se preuredi v 
novo delavnico za hišnika, ki je dostopna tudi s severne strani stavbe. Del obstoječega prostora pa se 
nameni shrambi pripomočkov za igro s preurejenimi zunanjimi sanitarijami za otroke in vzgojiteljice. 
Preko tega prostora je omogočen tudi nivojski prehod iz pritličja vrtca na igrišče namenjeno najmlajšim 
na Z delu vrtca. 

- Preureditev pritličja in ostalih etaž stavbe vrtca zagotavlja z ustreznimi ukrepi in rešitvami tudi požarno 
varnost stavbe. 

- V pritličju so v prenovljenih prostorih predvidene nove električne instalacije s svetili in strojne 
instalacije. 

 

PROSTORI ZA OTROKE 

 

OPIS IGRALNICE 

 
Igralnice so oblikovane funkcionalno glede na starost otrok, otrokom omogočajo izvajanje različnih 
dejavnosti in so pregledne. Organizacija prostora omogoča izvajanje načrtovanih, spontanih, 
individualnih in skupinskih dejavnosti. 

Igralnica 1 .starostnega obdobja 

- Igralnice se nahajajo v pritličju vrtca. Štiri igralnice 1. starostnega obdobja se v celoti prenovi, prostori 
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P-10n, P-14n, P-15n in P-18n. V nekdanjem zunanjem pokritem prostoru se izvede nova, dodatna 

igralnica, prostor P-8n, na skrajnem JV delu vrtca. Skupno je predvideno pet igralnic 1. starostnega 

obdobja. 

- Vse igralnice 1. starostnega obdobja imajo neposredno navezavo na interne zelene in tlakovane 

površine, preko tlakovanih, nadkritih, ograjenih teras.  

-Tloris posamezne igralnice ima obliko pravokotnika, kar omogoča optimalno izrabo prostora. Dve 

igralnici imata predviden dodatni igralni kotiček, dostopen po manjši oblazinjeni klančini.  

- Igralnice so velike od 43,20 do 45,40 m2.  

- Prostor za nego otrok je v treh igralnicah (prostori P-8n, P-10n in P-18n), predviden v sklopu sanitarij. 

Preglednost nad dogajanjem v igralnici je omogočena preko velikega okna, ki je postavljen neposredno 

pred previjalno mizo, dostopnost do kotička za nego je skozi drsna vrata. V dveh igralnicah je prostor 

za nego otrok predviden, kot  predelek igralnice, preko katerega se dostopa v sanitarije. 

 - Predelek za nego vsebuje previjalno mizo, velikosti 140x70x85 cm, omarice   za 

perilo in umivalnik za vzgojiteljico. 

 - Vse igralnice imajo predviden priključek za vodo. 

 - Vse prenovljene igralnice imajo predvideno talno ogrevanje. 

 - Vse prenovljene igralnice imajo predviden akustične obloge na stropu in  

 stenah. 

 

  Oblikovanje in oprema igralnice 

  Tla : Končna obloga tal igralnic je predvidena guma, ki je trdna, nedrseča in  

  omogoča čiščenje s tekočimi čistili. Stik poda in stene je izveden z   

   zaokrožnico, ki omogoča preprosto in temeljito čiščenje. 

   

  Stene: Proste površine sten v igralnicah so do višine 1.20 m delno obložene    

  po projektu notranje opreme. Na preostalih delih so prebarvane z lateks   

  barvo. Stene so do višine 1.2 m zaščitene pred mehansko obrabo, izbrani  

  materiali dajejo občutek toplote.  

   

  Okna: Okna se v  obstoječih, prenovljenih igralnicah ne menjajo. Obstoječa  

  okna so po prejetih podatkih zastekljena z varnostnim steklom, ki preprečuje  

  poškodbe otrok ob razbitju. Okvirji so plastični. Nova okna v novo projektiranih  

  igralnicah so oblikovno in tehnično enaka obstoječim oknom in nadaljujejo  

  ritem fasade. 

  Parapet je višine 60 cm in omogoča stik otroka z zunanjostjo. Spodnji rob  

  obstoječih okenskih kril se odpira na višini 69 cm. Na okna bodo montirane  

  ključavnice,  tako da se bodo prostori prezračevali z odpiranjem oken na kip,  

  pod nadzorom vzgojitelja. Prezračevanje prostora preko odprtega okna bo  

  možno pod nadzorom učitelja, brez prisotnosti otrok. Dostop do na kip odprtih  

  oken bo zavarovan z nizko omarico, ki bo preprečevala dostop otrok do okna  

  in možnost poškodb prstov. 

  30% oken ima možnost odpiranja na kip. Senčenje oken v igralnicah v pritličju  

  in nadstropju je zagotovljeno z obstoječimi senčili. Dodatno senčenje z   

  zunanje strani ni potrebno, saj so nad okni balkoni / nadstreški, ki v juniju  

  med 9. in 17. uro zasenčijo steklene površine. Notranja okna v igralnicah so  

  zastekljena z varnostnim steklom debeline se določi po statiki stekla. 

   

  Vrata: Zunanja vrata, ki omogočajo izstop iz igralnice na pokrite terase so del  

  steklene zunanje stene, imajo nadstrešek, dostop je iz nedrsečega   

  materiala, žlebičene lesene podnice za  zunanje terase. 

  Vsa notranja vrata bodo v leseni izvedbi. Vrata bodo izvedena z ustrezno  

  zvočno izolativnostjo in skladno s Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb  
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  Vrata imajo na strani, kjer so nameščeni tečaji zaščito pred poškodbami prstov  

  na rokah. Vsa vratna krila igralnic se odpirajo proti izhodu. Vrata v igralnicah  

  imajo svetlo odprtino 90cm. Vrata iz igralnic v sanitarije 1. starostnega obdobja  

  imajo svetlo širino 90 cm, igralnica 2. starostnega obdobja ima vrata v sanitarije  

  svetle širine 80 cm. Zasteklitve vrat, ki omogočajo preglednost, so z varnostnim  

  steklom.  

   

  Osvetlitev 

  Umetna osvetlitev igralnic je enakomerna, indirektna in enakomerno razpršena.  

  V igralnicah je povprečna osvetlitev vsaj 300 lx, v previjalnicah pa 500 lx.  

  Izbrane svetilke nimajo žarilnih nitk v otrokovem vidnem polju in imajo varnostno  

  steklo, ki preprečuje padanje zdrobljenega stekla iz svetilke. Spodnji rob svetilk  

  v igralnicah je 290 cm.  

  Igralnice so del obstoječega vrtca, tako da naravna osvetljenost ostaja   

  nespremenjena. 

  Za zagotavljanje čim boljše osvetljenosti igralnic, bodo le te v svetlih barvnih  

  odtenkih. Stene in vgrajena oprema bodo svetlih barv, ki omogočajo čim večjo  

  akumulacijo svetlobe. 

  Velikost okenskih odprtin v obstoječih igralnicah ni manjša od 1/5 površine tal. 

  Velikost obstoječih igralnic je od 43,20 m2 (1/5*43,20= 8.46 m2) – 45,40 m2  

  (1/5*45,40= 9,08 m2) , velikost površine okna igralnic je 13,65 m2. 

  Nova igralnica 1. starostnega obdobja je velika 43,40 m2 (1/5*43,40= 8,68 m2),  

  velikost oken igralnice je 13,65 m2. Igralnica je globine 6.48 m, kar ne presega  

  dva in pol kratne višine od tal do zgornjega roba okna. Zgornji rob okna je na  

  višini 2.68 m od tal, dva in pol kratna višina znaša 670 cm. 

  Nova igralnica 2. starostnega obdobja je velika 43,50 m2 (1/5*43,50 m2 = 8,70  

  m2), velikost  oken igralnice je 13,65 m2. Igralnica je globine 6.48 m, kar ne  

  presega dva in pol hkratno višino od tal do zgornjega roba okna. Zgornji rob  

  okna je na višini 2.68 m od tal, dva in pol kratna višina znaša 670 cm.   

  Vse prenovljene igralnice imajo predvidene akustične obloge na stropu in stenah  

  v skladu z elaboratom prostorske akustike.  

 

Oprema igralnic 

Notranja oprema igralnic je sestavljena iz iverala in vezane plošče, breza, ki je lakirana z mat lakom, na 

delih, ki so izpostavljeni vodi se uporabi ultrapas enakega izgleda, kot izbrani iveral. Igralnice imajo 

zasnovano mizo na kolesih za vzgojiteljice narejeno iz vezane plošče.  Elementi igralnice so velika 

omara, v kombinaciji iverala z vezano ploščo breza, lakitrana mat, katere del je niša za vzgojiteljice z 

vgradnim umivalnikom in predalom ter omarico na ključ. Funkcionalne obloge sten, ki so sestavljene iz 

magnetne table, ogledala, iverala, ultrapasa in vezane plošče. Vse montirano v isti ravnini. Mestoma so 

montirane preko distančnikov in od stene umaknjene za 6cm, poravnane z linijo akustičnih oblog. 

Posamezni elementi odprtih omaric, tako kotičkov, kot omaric pred okni, so izdelani iz iverala v 

kombinaciji z vezano ploščo. Odprte omarice pod okni imajo višino poravnano z zgornjim robom 

okenske police. Okenske police so izdelane iz ultrapasa. Vsi zunanji vogali pri vezani plošči so 

zaobljeni, r=3mm, Pri ultrapasu in iveralu se uporabi robin trak ABS debeline 3mm. Dve igralnici v 

pritličju imasta predvideni oblazinjeni niši. Oblazinjeni sta s trdo peno oblečeno v skaj, dekor po izboru 

projektanta. Stoli in mize so izbrani kataloško.  

Pozicije in delitev akustičnih oblog je potrebno prilagoditi in uskladiti z delitvijo omar in oblog po načrtu 

notranje opreme. 

 

 

Sanitarije 1. starostnega obdobja 
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Vsaka igralnica 1. starostnega obdobja ima nov lasten sanitarni sklop, ki je dostopen neposredno iz 

igralnice.  Sanitarije omogočajo vizualno komunikacijo s hodnikom, preko lesenega okna, ki je na višini 

otroškega vidnega polja. 

- Vse prenovljene sanitarije in umivalnic 1. st. obdobja imajo predvideno talno ogrevanje. 

Sanitarije so razdeljene v umivalnico in prostor s stranišči.  

- Sanitarije 1. starostnega obdobja se ločijo na dva tipa organizacije prostora sanitarij. 

 tip sanitarij je velikosti 12,05 -12,40 m2 in vključuje predelek za nego. Nad izlivno školjko je 
polica za kahljice iz iverala. Previjalna miza je iz iverala in ultrapasa z vgradnim umivalnikom in kadičko. 
Na njej so postavljena stojala za zobne ščetke iz pleksi stekla. Nad previjalno mizo je odprta omarica s 
predelki za plenice iz iverala in kovinsko držalo za papirno rolo. Za otroke je predvideno skupno kerrock 
korito s podstavkom, na steni so ogledala različnih dimenzij in oblik.  

 2. tip sanitarij je velikosti 11,05 m2, ne vključuje predelka za nego, ta je organiziran v sklopu 
igralnice. Nad izlivno školjko je polica za kahljice iz iverala. Pult z vgradno kadičko je iz iverala in 
ultrapasa. Na steno je pritjeno stojalo za zobne ščetke iz pleksi stekla ter ogledala različnih dimenzij in 
oblik.  

 

 

Garderobe 

Prenovljene garderobe omogočajo prostor za umestitev opreme za oblačila in obutev s klopjo za 

preobuvanje. Predvideni so tudi tabureji iz umetnega usnja, magnetne table ter zajle za obešanje risbic. 

V prenovljenih garderobah za prvo starostno skupino je predvidena previjalna miza z vgradnim 

umivalnikom in kovinskim držalom za papirno rolo. Previjalna miza je iz iverala in ultrapasa. 

Garderobne omarice s klopjo so izdelane iz iverala (cokel ultrapas) v kombinaciji z vezano ploščo, ki je 

lakirana z mat lakom. Nekateri zunanji vogali pri vezani plošči so zaobljeni, r=3mm, pri ultrapasu in 

iveralu se uporabi robin trak ABS debeline 3mm. 

 

 

Zbornica 

Elementi opreme zbornice so omare za shranjevanje, izdelane iz iverala v kombinaciji z vezano ploščo, 

ki je lakirana z mat lakom. Odprte police za knjige iz iverala. Mize po načrtu arhitekture s kovinskim 

ogrodjem in ploščo iz iverala. Čajna kuhinja je izdelana iz iverala, ultrapasa in vezane plošče. Od 

kuhinjskih elementov vsebuje visok vgradni hladilnik in dvojno indukcijsko kuhališče. Stoli so izbrani 

kataloško. 

 
 

NADSTROPJE:  

- Na vzhodni strani stavbe se ohrani dostop za dostavo po obstoječi klančini do nadstropja stavbe, kjer 
je na obstoječem mestu situirano tudi gospodarsko dvorišče z novim nadstreškom za razkladanje, 
ekološki otok, smeti ter hlajeni prostor za pomije. Dostava je tako omogočena neposredno na nivoju 
kuhinje s skladišči.  

- Prostor kuhinje se zmanjša in popolnoma preuredi v skladu z aktualnimi standardi in zahtevami 
tehnologije kuhinje- glej Načrt tehnologije kuhinje. 

- Obstoječi prostori kuhinje (skladišča, sanitarije...) na vzhodni strani stavbe se preuredijo v novo 
igralnico s pripadajočo teraso in sanitarijami, ki je dostopna s hodnika v nadstropju stavbe in je vezana 
na prostor centralne garderobe ob glavnem vhodu v vrtec. Dodatne garderobe se uredijo na hodniku 
pred novo igralnico. 

- Na S/Z delu stavbe se predvidi nova terasa za potrebe igralnice proti Z. 

- Preureditev nadstropja in ostalih etaž stavbe vrtca zagotavlja z ustreznimi ukrepi in rešitvami tudi 
požarno varnost stavbe. 

- V nadstropju so v prenovljenih prostorih predvidene nove električne instalacije s svetili in strojne 
instalacije. V prostorih, ki se ne prenavljajo, so je predvidena zamenjava obstoječih sijalk z novimi, 
energetsko varčnimi po Načrtu električnih instalacij. 
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Igralnica 2. starostnega obdobja 

- Igralnice se nahajajo v 1. in 2. nadstropju vrtca. V 1. nadstropju se v prostoru nekdanjih prostorih 

kuhinje nova, dodatna igralnica, prostor N-5n, na skrajnem JV delu vrtca. Preostale obstoječe igralnice 

v nadstropju niso predmet obravnave in se ne prenavljajo.  

- Vse igralnice 2. starostnega obdobja v nadstropju imajo neposredno navezavo na obstoječe nadkrite 

balkone.  

- Tloris obravnavane igralnice ima obliko pravokotnika, kar omogoča optimalno izrabo prostora. Nova 

igralnica je velika 43,50 m2. Podrobnejši opis je podan v opisu igralnic.  

- Igralnica ima predvideno talno ogrevanje. 

 

Oprema igralnic  

V Nadstropju se v celoti na novo opremi eno igralnico 2. starostnega obdobja. 

Notranja oprema igralnice je sestavljena iz iverala in vezane plošče, breza, ki je lakirana z mat lakom, 

na delih, ki so izpostavljeni vodi se uporabi ultrapas enakega izgleda, kot izbrani iveral. Elementi 

igralnice so velika omara, v kombinaciji iverala z vezano ploščo breza, ki je lakirana z mat lakom, katere 

del je niša za vzgojiteljice z vgradnim umivalnikom in predalom ter omarico na ključ. Vsaka igralnica  

ima mizo na kolesih z zavorami, za vzgojiteljice narejeno iz vezane plošče. Funkcionalne obloge sten, 

so sestavljene iz magnetne table, ogledala, iverala, ultrapasa in vezane plošče. Vse montirano v isti 

ravnini. Mestoma so montirane preko distančnikov in od stene umaknjene za 6cm, poravnane z linijo 

akustičnih oblog. 

Posamezni elementi odprtih omaric, tako kotičkov, kot omaric pred okni, so izdelani iz iverala v 

kombinaciji z vezano ploščo. Odprte omarice pod okni imajo višino poravnano z zgornjim robom 

okenske police. Okenske police so izdelane iz ultrapasa. Vsi zunanji vogali pri vezani plošči so 

zaobljeni, r=3mm, pri ultrapasu in iveralu se uporabi robin trak ABS debeline 3mm. Stoli in mize so 

izbrani kataloško. 

Pozicije in delitev akustičnih oblog je potrebno prilagoditi in uskladiti z delitvijo omar in oblog po načrtu 

notranje opreme. 

 

V nadstropju se za igralnico razvojnega oddelka izdela del opreme, nova omara, ki je po zasnovi enaka 

ostalim omaram prenovljenih igralnic.  

 

 

Sanitarije 2. starostnega obdobja 

Nova Igralnica 2. starostnega obdobja ima lasten sanitarni sklop, ki je dostopen neposredno iz 

igralnice.  Sanitarije omogočajo vizualno komunikacijo s hodnikom, preko lesenega okna, ki je na višini 

otroškega vidnega polja. 

 Sanitarije so razdeljene na umivalnico in prostor s straniščnimi kabinami. Kabine so zaprte, 
dimenzij 85 x110 cm, prehod pred kabinami je širok 120 cm. Vrata kabin se odpirajo na ven. V 
sanitarijah sta predvideni dve odprti omari s poličkami, iveral (cokel ultrapas) in skupno kerrock korito s 
podstavkom. Na steno so pritjena ogledala različnih dimenzij in oblik ter dve stojali za zobne ščetke iz 
pleksi stekla.  

 V nadstropju se prenovijo še ene sanitarije 2. starostnega obdobja, ki so dostopne iz 

hodnika oz. garderobe. Sanitarije so razdeljene v umivalnico in prostor s stranišči. V njih so predvideni 

ena zaprta in ena odprta omara iz iverala (cokel ultrapas), skupno kerrock korito s podstavkom, na 

steno so pritjena ogledala različnih dimenzij in oblik ter dve stojali za zobne ščetke iz pleksi stekla.  

 

 

Sanitarije razvojni oddelek  

 Prenovijo se tudi sanitarije za razvojni oddelek. Sanitarije so dostopne neposredno iz 

igralnice, poleg tega pa tudi iz hodnika. Razdeljene so v umivalnico in prostor s stranišči. Nad izlivno 

školjko je polica za kahljice iz iverala. Previjalna miza je iz iverala in ultrapasa z vgradnim umivalnikom 
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in kadičko. Nad previjalno mizo je odprta omarica s predelki za plenice iz iverala in kovinsko držalo za 

papirno rolo. Za otroke je predvideno skupno kerrock korito s podstavkom, na steni so ogledala 

različnih dimenzij in oblik ter stojala za zobne ščetke iz pleksi stekla.  

 

 

Garderobe 

Prenovljene garderobe omogočajo prostor za umestitev opreme za oblačila in obutev s klopjo za 

preobuvanje. Predvideni so tudi tabureji iz umetnega usnja, magnetne table ter zajle za obešanje risbic. 

Garderobne omarice s klopjo so izdelane iz iverala (cokel ultrapas) v kombinaciji z vezano ploščo, ki je 

lakirana z mat lakom. Nekateri zunanji vogali pri vezani plošči so zaobljeni, r=3mm, pri ultrapasu in 

iveralu se uporabi robin trak ABS debeline 3mm. 

 

Čitalnica 

Čitalnica za otroke je opreljena z odprtimi visokimi omarami s policami iz iverala. 

 

 

MANSARDA:  

- Prostor obstoječe "telovadnice" - športne igralnice in skupnega prostora se poveča proti zahodnemu 
delu stavbe in preuredi v skladu z aktualnimi zahtevami vrtca. Ob 'telovadnici' se  uredijo tudi vse 
potrebne shrambe in sanitarije. 

-V športni igralnici se zagotovijo svetlobni pogoji s  strešnimi okni ter z izvedbo novih frčad s stranskimi 
okni. 

- Nova športna igralnica ima predvideno talno ogrevanje. 

 

- Prostori za zaposlene – pisarne / uprava / arhiv, se povečajo za tlorisno površino obstoječega 
stopnišča za zaposlene, ki se odstrani, ter za prostore, v katerih je bila opuščena prezračevalna 
tehnika. 

Dostop do uprave je urejen nivojsko s strani Seliške ceste s kontrolo pristopa, nato pa po glavnem 
hodniku do centralnega stopnišča z dvigalom do mansardnih prostorov. 

- Znotraj obstoječega gabarita stopnišča na J/Z delu stavbe se le to nadviša in poveže s prostorom 
razširjene "telovadnice" -  športne igralnice in skupnega prostora, s čimer se poleg požarne varnosti 
lahko zagotovi tudi ločeno delovanje od ostalih prostorov vrtca in večnamenskost.  

- Na J delu stavbe se predvidi nova terasa za potrebe dveh igralnic v mansardi. 

- V mansardi se za potrebe novih programov uredijo štiri nove frčade enakih izvedb kot so obstoječe. 

- Preureditev mansarde in ostalih etaž stavbe vrtca zagotavlja z ustreznimi ukrepi in rešitvami tudi 
požarno varnost stavbe. 

-Svetila in elementi fiksne opreme v morajo biti trdno pritrjeni in v športni igralnici zaščiteni pred udarom 
žoge z mrežo, okenska stekla pa morajo biti varnostna. 

 

Igralnica 2. starostnega obdobja 

V mansardi se za dve igralnici 2. starostnega obdobja izdelajo nove omare , ki so po zasnovi, izbranih 
materialih in obdelavi enake ostalim omaram prenovljenih igralnic. Izdelane so iz iverala v kombinaciji z 
vezano ploščo z delom za vzgojiteljico in izvlečno mizo na kolesih z zavorami. 

 

 

OPIS ŠPORTNE IGRALNICE 

Športna igralnica je namenjena gibalnim dejavnostim otrok. Prostor se uporablja tudi kot osrednji 

prostor vrtca, kjer se srečujejo otroci in odrasli iz enega ali več oddelkov ob različnih dejavnostih in 

prireditvah. 
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Športna igralnica se nahaja v drugem nadstropju, v mansardi vrtca.  

Dostopna je preko dveh stopnišč. Glavni dostop je preko osrednjega stopnišča vrtca in z osebnim 

dvigalom. Stopnišče in dvigalo sta dostopna preko varovanega hodnika, ki je z vrati ločen od prostorov, 

v katerih se zadržujejo otroci. Drugi dostop je preko ločenega, požarnega stopnišča, ki omogoča dostop 

in uporabo športne igralnice tudi zunanjim uporabnikom v sklopu izven vrtčevskih popoldanskih 

dejavnosti. Vrata proti stopniščem imajo predviden sistem kontrole dostopa za preprečitev dostopa 

otrokom brez spremstva odraslih. 

Športna igralnica ima razgiban tloris. Oblikovana je tako, da omogoča otrokom različne možnosti 

uporabe prostora za načrtovane individualne in skupinske dejavnosti. Omogoča sočasno uporabo 

različnih starostnih skupin. 

Ob stenah pod okni so dodatne niše, v katerih bodo s projektom opreme predvideni prostori za 

shranjevanje športne opreme. 

Športna igralnica ima kotiček s klopjo, ki se lahko uporablja kot dodatna garderoba. Športna igralnica 

ima lastne sanitarije, s skupnim predprostorom. Predvidene so sanitarije za otroke in ločene sanitarije 

za odrasle.  

Športna igralnica ima predvideni dve shrambi za športne rekvizite. Dostopni sta preko drsnih vrat, 

neposredno iz centralnega dela športne igralnice. 

Ob športni igralnici sta tudi dva servisna prostora. V večji so naprave strojnih instalacij, manjša pa lahko 

služi tudi kot dodaten servisni prostor ali skladišče opreme. Oba prostora sta dostopna preko 

predprostorov, ki servisna prostora tudi dodatno zvočno izolirata. 

Oblikovanje in oprema športne igralnice 

Tla : Kot zaključna obloga tal športne igralnice je predviden PVC športni tlak, ki je trden, nedrseč in 

omogoča čiščenje s tekočimi čistili . Stik poda in stene je izveden s s PVC trakom, stik zatesnjen, ki 

omogoča preprosto in temeljito čiščenje. Celotna športna igralnica ima zaradi ohranjanja višin 

predvideno tankoslojno talno ogrevanje. 

Stene: Proste površine sten v športni igralnici so delno obložene z lesenimi akustičnimi oblogami iz 

absorpcijskih lesenih perforiranih plošč, na preostalih delih so stene prebarvane z lateks barvo. Vsi 

konveksni vogali so zavarovani, do minimalno višine 160 cm z zaščitno peno, ki blaži udarce. Zaščitne 

pene so pritrjene na vseh vogalih, do vrha lesenih perforiranih oblog.  Stene so do minimalno višine 1.2 

zaščitene pred mehansko obrabo, izbrani materiali dajejo občutek toplote. Zaščitna pena preprečuje 

morebitne poškodbe otrok. 

Strop: Strop športne igralnice je spuščen iz mavčnokartonskih plošč z nameščenimi zvočno 

absorpcijskimi ploščami, ki so odporne na udarce žoge.  

Športna igralnica ima za zagotavljanje naravne osvetlitve poleg stranskih oken na frčadah predvidena 

tudi strešna okna. Del jih je električno krmiljenih za potrebe odvoda dima v primeru požara. Prav tako 

so ta strešna okna vezana na centralo oken, kar omogoča avtomatizirano zračenje športnega prostora. 

Strešna okna imajo zunanja senčila na električno napajanje. 

Športna oprema: Športna oprema športne igralnice ostaja obstoječa oprema vrtca in vsebuje vse 

zahtevane elemente za športne igralnice v vrtcih. Fiksno športno opremo predstavljata dva obstoječa 

letvenika in plezalna stena, ki so postavljeni na novo lokacijo v igralne niše večjega dela športne 

igralnice. 

Športna igralnica ima predvideno ozvočenje in možnost projekcije z nameščenim projektorjem, ki je 

zaščiten z mrežo ter platnom, ki se vgradi v nišo v stropu. Vse naprave in priključki so predmet Načrta 

električnih instalacij.  

 

o obdelave sten: opis stenskih oblog, slikopleskarskih del  
 - V igralnicah in garderobah se do višine 1,2m uporabijo obloge odporne na    mehansko 
obrabo.  
- V igralnicah so na stenah predviden akustični absorpcijski paneli izven dosega otrok. 
- V športni igralnici bo uporabljena obloga iz akustičnih panelov, vsi ostri robovi bodo obloženi s peno do višine 1,6 m. 
    
 - Opleski sten in stropov bodo disperzijski, do višine h=120 pa v pralni barvi,    kjer ni drugače 
navedeno v barvi RAL 9010 .  
 - Vsi ostri koti bodo zavarovani s kotnimi zaobljenimi profili. 
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 - Na prehodih iz garderob v hodnike so predvidene stenske obloge v     mavčnokartonski 
izvedbi s stenskimi tapetami - vzorec po izbiri projektanta.     Teksturirane reliefne tapete brez mehčalca za 
stene, neškodljive za okolje in    organizme, so položene brez vidnega stika. Tapete morajo biti 
obstojne,    negorljive, odporne na ščetkanje in primerne za barvanje.  Stenske tapete so   
 barvane  z negorljivo pralno barvo po celotni višini obloge(odpornost na mokro   drgnjenje po SIST EN 
13300 razred 2, sijaj: mat)   
 
Posamezni vhodi/deli hodnika in prostori umivalnic so barvno strukturirani:  

   - prostor P-7n  - zunanja obloga: /; barva hodnika RAL 9010 

      - notranja barva (stene): NCS S 2040-G90Y,   

   - prostor P-11n  - zunanja obloga:  NCS S 2050 Y10R 

      - notranja barva (stene):   NCS S 2040 Y10R,   

     - prostor P-13n  - zunanja obloga:  NCS S 2050 Y30R 

      - notranja barva (stene, strop): NCS S 2040 Y30R 

   - prostor P-16n  - zunanja obloga:  NCS S 2050 Y50R, strop RAL 9010 

      - notranja barva (stene): NCS S 2040 Y50R 

   - prostor P-19n  - zunanja obloga: /, RAL 9010, barva hodnika 

      - notranja barva (stene): NCS S 2040 Y60R 

   - prostor N-4n  - notranja barva (stene): NCS S 1020 - B10G,  

   - prostor N-11  - notranja barva (stene): NCS S 1050 - G90Y,  
   - prostor N-6  - notranja barva (stene): NCS S 2030 - Y20R,       
   - obloge sten, stropov morajo biti na poteh evakuacije (hodnikistopnišča) minimalno iz materialov 
z odzivom na ogenj razred A2 –  
s1,d0. (odpornost na mokro drgnjenje po SIST EN 13300 razred 2, brez     sijaja: mat)   
 

 

NOTRANJA OPREMA 

- Robovi pohištva in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov oz. z zaobljenimi robovi. Morebitni ostri 

robovi opreme ali elementov morajo biti oblazinjeni s trdo peno. Večina zunajih vogalov pri vezani 

plošči je zaobljenih, r=3mm, ABS trak pri ivetralu in ultrapasu v prostorih za otroke,d=3mm, v prostorih 

za odrasle,d=2mm. Vsi cokli pri omarah in pomični opremi so izdelani iz ultrapasa. 

- Premično pohištvo - stoli in mize za otroke morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s 

področja pohištva v vrtcih oziroma izobraževalnih zavodih. - Težko in visoko pohištvo mora biti pritrjeno 

na tla in steno.  

 

OZNAČEVANJE 

-Predmet projekta je tudi zasnova elementov označevanja za celoten objekt Vrtca Bled. 

 

 

Projekt notranje opreme in označevanja mora biti skladen z zahtevami: 

Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 

73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13)  

Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


