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1 . 2  KAZALO VSEBINE OPREME št. 04-19/O/PZI 

 
 
 
1.1 Naslovna stran 
 
1.2 Kazalo vsebine načrta 
 
1.4 Tehnično poročilo 

1.4.1 Splošno 
1.4.2 Popis opreme 

 
1.5 Risbe 
 1.5.1 Obstoječa oprema   1:50 
 1.5.2 Nova oprema    1:50 
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1 . 4  TEHNIČNO POROČILO 

 
 
1.4.1 SPLOŠNO 

Učilnica je razdeljena na dva dela: večji del (cca 2/3 površine) je namenjen teoretičnemu, 
manjši del (cca 1/3 površine) pa praktičnemu pouku. Kabinet ohranja svojo prvotno funkcijo. 
Klasični del učilnice je opremljen s klopmi, stoli, učiteljevo mizo, tablo, štirimi šolskimi 
omarami in umivalnikom. V razredu je petnajst klopi tlorisnih dimenzij 130 x 50 cm in trideset 
šolskih stolov. Učiteljevo delovno mesto predstavlja miza dim. 130 x 60 cm, eksperimentalna 
miza, ki vključuje tudi pomivalno korito dim. 255 x 75 cm. Tabla je klasična, bela, magnetna 
dim. 360 x 120 cm. 
Keramični stenski umivalnik se prestavi na južno steno v bližino okna. Odtok je speljan v 
obstoječi jašek, ki je v neposredni bližini. 

Štiri nizke omare dim. 90 x 55 x 90 cm imajo polna dvokrilna vrata. Zgornja površina je 
namenjena odlaganju različnih elementov, kot so učila, torbe ipd. Omare stojijo ob južni 
steni, za vhodnimi vrat. 

Za laboratorijske vaje je namenjen veliki delovni pult skupne tlorisne velikosti 545 x 135 cm. 
Sestavljen je iz dveh različno velikih elementov: večjega za praktične vaje, dim. 480 x 135 
cm in manjši del s pomivalnim koritom dim. 65 x 135 cm. Čez delovni pult je po celi dolžini 
montirana konzolna polica po kateri poteka tudi plinska napeljava. Okoli pulta je razvrščenih 
šestnajst vrtljivih stolov. 

V tem delu učilnice so še naslednji elementi, ki pripadajo inštalacijam: dva radiatorja pod 
oknom, nova električna omarica in nova plinska omarica, ki se prestavita in montirata na 
vzhodno steno kabineta za kemijo. 

Oprema kabineta, namenjena dvema učiteljema, je naslednja: dve delovni mizi z visečima 
omaricama na steni, dve globoki in ene plitka omara, delovni pult z umivalnikom na sredini 
prostora in mobilna miza. 

Dimenzije posameznih elementov so: delovna miza 182 x 70 cm, viseča omarica 180 x 35 x 
66 cm, globoki omari 90 x 60 x 200 cm, plitka omara 90 x 35 x 200 cm, delovni pult 220 x 75 
x 90 cm in pomični element. 

 

SPLOŠNO O OPREMI 

Projekt opreme je izdelan na osnovi zahtev investitorja, projektov PZI in na osnovi seznama 
že obstoječe opreme investitorja. V opisih opreme so upoštevani splošni standardi 
proizvajalcev te opreme. Oprema je v glavnem izdelana po naročilu; del opreme je tipske. 

Pri izdelavi opreme veljajo naslednje splošne zahteve: 
- I. kvaliteta vgrajenega materiala in okovja 
- preciznost izdelave 
- upoštevanje standardov 
- upoštevanje popisa in načrtov 

Vsa oprema mora prenesti postopke temeljitega čiščenja in dezinfekcije, odporna mora biti 
proti abraziji in izgubi barve. 

Izvajalec mora preveriti mere na mestu samem, upoštevati priključke vodovodnih inštalacij z 
odtoki, električnih in drugih inštalacij. Izvajalec se mora posvetovati za eventualne 
spremembe ali izboljšave s projektantom. 
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Barve vseh materialov potrdi projektant! 

Izvajalec mora vgraditi tudi okovje ali nosilno konstrukcijo, ki ni opisana je pa nujni sestavni 
del opreme. 
Izvajalec je dolžan montirati vso opremo. V času montaže mora paziti na objekt (podi, stene) 
in ga pred predajo očistiti. 
 
 

 

 


