
IZGRADNJA TELOVADNICE PRI POŠ SVETI ŠTEFAN 

 

Telovadnica je zgrajena kot prizidek k podružnični OŠ Sveti Štefan tlorisne 
športne površine velikosti 240,20 m² (dimenzije igralne površine 12 m x 20 
m) in skupne površine 400,64 m².  

 

Telovadnica bo omogočala izvajanje športne vzgoje: 

- Učencev v POŠ Sveti Štefan (šolskem letu 17/18 je vključenih 22 otrok v 2 
kombinirana oddelka in oddelku podaljšanega bivanja; pri jutranjem varstvu 
sodelujejo z vrtcem; za delo skrbi 5 učiteljic (Silva Ketiš – vodja šole, Marta 
Rihter, Davorina Krajnčan Pur, Vanja Užmah, Monja Šalamon) in kuharica ter 
čistilka Dragica Pintar; 

 - otrok, vključenih v vrtec tamkajšnjih dveh dislociranih oddelkov vrtca (v 
šolskem letu 17/18 je vključenih 33 otrok v 2 oddelkih vrtca (v oddelku 3-6 je 
21 otrok – vzg. Darja Hrup in pom. vzg. Slavči Ljubič, v oddelku 1-3 je 12 
otrok – vzg. Albina Bračko in pom. vzg. Urška Jagodič); 

- tamkajšnjim prebivalcem ter društvom in klubom bo nudila prostorske 
možnosti za izvajanje njihovih programov dela oz. rekreaciji občanov; 

- v telovadnici bo mogoče organizirati tudi množične športno-rekreativne in 
druge prireditve. 

 

Telovadnico bo mogoče uporabljati predvsem za naslednje športne 
vsebine: 
- igra med dvema ognjema, za katero se uporablja odbojkarsko igrišče  - 
šolski program; 

- odbojka (dimenzije igrišča 18 m x 9 m); 

- košarka (dodatni koši za mini košarko); 

- badminton; 

- nogomet in mini nogomet. 

Višina telovadnice je v najnižjem delu (do nosilca) 6,13 m in 7 m v najvišjem 
delu. Objekt je vkopan za pol etaže (na koto -1,5 m) in je deloma enoetažen, 
deloma pa dvoetažen. Zaradi delne vkopanosti je objekt videti dejansko 
veliko manjši, kot je v resnici.  

V pritličnem delu so poleg dvoranskega dela še spremljajoči prostori 
(garderobe in sanitarije, shramba za opremo, tehnični prostor in kabinet), v 
nadstropju pa je šola pridobila večjo zbornico in še dodaten kabinet. 



Telovadnica ima dva vhoda: eden je po novem povezovalnem hodniku iz 
obstoječega objekta OŠ, drugi pa v pritličju na JZ objekta in omogoča dostop 
invalidom in je dostopen za urgentna in intervencijska vozila. Pred vhodom je 
tudi nadstrešek, ki ščiti pred vremenskimi vplivi in zagotavlja tudi pokrito 
površino za potrebe avtobusnega postajališča. 

 

Gre za skoraj nič energijski objekt. Streha je izolirana s 30 cm toplotne 
izolacije, zunanji zid (fasada) s toplotno izolacijo debeline 26 cm (vkopani del 
24 cm) in izolacija tal s toplotno izolacijo 15 cm. Vgrajeno je energetsko 
učinkovito stavbno pohištvo s trojno zasteklitvijo in v RAL načinu montaže. 
Vgrajen je učinkovit in energetsko varčen sistem prezračevanja z 
rekuperacijo. Objekt telovadnice se ogreva v celoti s toplotno črpalke preko 
sistema talnega ogrevanja. Tudi priprava topla sanitarne vode poteka preko 
toplotne črpalke.   

Obstoječa greznica se je porušila in odstranila, objekt šole in nove 
telovadnice je povezan na novo biološko čistilno napravo za 12 PE. Zgradil se 
je ločen sistem komunalnih in padavinskih vod. 

 

Za izgradnjo telovadnice je bila do začetka leta 2016 izdelana vsa projektna 
dokumentacija in v maju 2016 v pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 
2016 smo se s projektom kot eni prvih v Sloveniji prijavili na javni poziv Eko 
sklada za: nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v 
gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena in 
pridobili pogodbo v višini 118.904 EUR za izgradnjo telovadnice. 

Projekt smo prijavili tudi na javni razpis Fundacije za šport in prejeli odločbo 
za sofinanciranje investicije v skupni višini 67.123 EUR (od tega 28.016 EUR v 
letu 2017 – sredstva smo že prejeli, 19.064 EUR v letu 2018 in 20.052 EUR v 
letu 2019). 

  

Izbrani izvajalec gradbenih del na ponovljenem javnem naročilu (na 
predhodnem javnem naročilu objavljenem v maju 2017 so bile zavrnjene vse 
ponudbe, ker so ponudbene vrednosti presegale naročnikova zagotovljena 
finančna sredstva) je bil Remont, d.d., Celje, ki je ponudil končno ceno s 
popustom in DDV-jem v višini 575.172,26 EUR (cena je bila dosežena s 
ponudbo, oddano v konkurenčnem postopku s pogajanji, z dne 16. 6. 17; na 
JN je bila sicer oddana ponudba v višini 599.762,52 eur, z dne 30. 5. 2017). 

Pogodba je bila podpisana konec junija (29. 6. 2017), dela so začeli v začetku 
junija.  

 



Izbrani izvajalec strokovnega nadzora pri gradnji, izdelave varnostnega 
načrta in storitev koordinatorja za varstvo pri delu je podjetje Studio 73, 
d.o.o., iz Štor. Vrednost del znaša 12.627 EUR. Podjetje je izdelalo tudi vso 
projektno dokumentacijo (IDZ, PGD in PZI projekte).  

 

Dela po pogodbi naj bi bila zaključena do konca leta 2017, vendar je bilo 
treba rok za dokončanje del podaljšati zaradi nekaterih detajlov, ki jih je bilo 
treba pri takšni gradnji upoštevati (skoraj nič energijska stavba) in daljšega 
roka dobave predvsem izjemnih dimenzij (debeline) kamene volne za tla in 
fasado objekta. 

Tehnični pregled novozgrajene telovadnice je bil opravljen 22. maja 2018 in 
pred otvoritvijo je telovadnica pridobila tudi pravnomočno uporabno 
dovoljenje (1. 6. 2018). 

 


