
 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

(VRSTA IN OPIS STORITEV, KI SO PREDMET JAVNEGA NAROČILA) 

 

 
1. SPLOŠNI PODATKI  

Zavod za turizem in šport in Kamnik išče ponudnika za najem mobilnega drsališča za zimsko sezono: 
2021/22 v velikosti od 200 do 260 m2. Drsališče bo predvidoma obratovalo od začetka decembra do 
konec januarja. Točen terminski plan obratovanja bo določen glede na zimski program naročnika in se 
lahko spreminja. Drsališče je potrebno ustrezno postaviti na Glavni trg. Infrastruktura drsališča se ne 
sme dotikati tlakov na Glavnem trgu. Poleg postavitve drsališča se ponudnik zaveže zagotoviti še 
dodatno ponudbo, in sicer spremljevalni animacijski program (otvoritev drsališča, animacije med 
vikendi,…), postavitev objekta za shranjevanje drsalk, ozvočenje, osvetlitev-lightshow, predvajanje 
mehanske glasbe, itd. Ponudnik mora predložiti zasnovo animacijskega programa na drsališču. V 
zasnovo morajo biti vključene najmanj tri otroške animacije in vsaj dve poljubni tematiki, katere bo 
izvajalec izvajal. 
 
Obseg del je naslednji: 

• Dostava, postavitev, upravljanje in vzdrževanje mobilnega drsališča v izmeri od 200 do 260 m2 

(fleksibilno-absorbcijsko cevna preproga, hladilni agregat, povezavo med drsališčem in agregatom 
(do 10m), črpalko za glikol,glikolsko polnjenje, zagon hladilnega agregata in priprava ledene 
ploskve), 

• Ograda  drsališča ter dostava, postavitev, demontaža in odvoz, enostransko ograja drsališča visoka 
1 m, sestavljeno iz vroče cinkane konstrukcije in zaščitnih plošč. Ograja je na vseh štirih koncih 
zaobljena, 

• Prva priprava ledu, 

• Agregat mora biti zaradi prekomernega hrupa ustrezno lično zaščiten in nemoteč za okoliško 
prebivalstvo, 

• Kabel 45m 5x25mm2 H05 (H05 F5G25) ali višji razred zaščite, (od elektro omarice do agregata) 

• Postavitev ustrezne podlage za drsališče, ki ne uničuje obstoječe infrastrukture, vsa infrastruktura 
drsališča se ne sme dotikati tlakov na Glavnem trgu, 

• Vodnjak na sredini Glavnega trga mora biti ustrezno zaprt z lesom 

• Brezhibno delovanje drsališča v času najema in strokovno vodenje celotnega projekta, 

• 24-urna tehnična asistenca, 7 dni v tednu, 

• Leseni pod za spremljevalne objekte in ustrezne pohodne površine za drsalce, 

• Lesena hiška v izmeri 30 do 40 m2 za garderobo, 

• Opozorilne table (Drsanje na lastno odgovornost), 

• Ozvočenje (2 kom zvočnik 450W) odporni na vodo, 

• Osvetlitev- lightshow (20 kom RGB led bar, 10 kom RGB led bar, 6 kom bela luč) odporni na vodo, 

• Varovanje v času ne obratovanja drsališča, 

• Program na ledu: otvoritev drsališča, animacija- dogodki ob vikendih, 

• Vzpostavitev zimskega vzdušja ob in na drsališču kot so npr.: svetlobne verige, lampijončki ipd.), 

• Topljenje ledu pa končani sezoni in odvoz le tega, 

• Demontaža drsališča in odvoz le tega, 

• Drsalke za izposojo; najmanj 150 parov različnih številk in drsalni pripomočki za pomoč pri drsanju, 

• Omogočiti obratovanje drsališča od 10. ure do 22. ure oz. v dovoljenem obratovalnem času (v 
dogovoru z naročnikom) 

• Poskrbeti za ustrezno zavarovanje opreme (zavarovanje za primer namerno povzročeno škodo ali 
uničenje, poškodovanje ter krajo delov, celote), 

• Zavarovanje za uporabnike drsališča, 

• Osebje za obratovanje in dnevno oskrbo drsališča ter izvajanje programa na ledu (izposoja drsalk, 
čiščenje ledu, čiščenje okolice- smeti in snega, vzdrževanje drsališča, skrb za varnost na in ob 
drsališču, osebje v izposojevalnici drsalk, preverjanje PCT pogoja), 

• Izvajalec mora zagotoviti prenosne kemične sanitarije in zabojnike za smeti ter njihov odvoz, 

• Če izvajalec pridobi sponzorja ali donatorja, ki ga ima namen oglaševati na infrastrukturi mobilnega 
drsališča (ograda) se z naročnikom sklene ustrezna pogodba o pogojih reklamiranja, 



• Izvajalec bo drsališče odstranil v največ 14 (14) dneh po pogodbeno dogovorjenem času 
obratovanja drsališča, kar vključuje tudi končno čiščenje celotnega prostora, na katerem se izvajajo 
storitve po tej pogodbi, 

• Izvajalec mora na prostoru, kjer je postavil drsališče in podlago za drsališče po izteku sezone 
vzpostaviti v prejšnje stanje, 

• Vsa druga dela, ki v tem obrazcu niso navedena, pa so potrebna za uspešno izvedbo prevzetega 
naročila 

 

Izvajalec mora prevzeto storitev opraviti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi 

predpisi, standardi in zakoni. Celotna oprema in naprave morajo ustrezati vsem standardom, ki so za 

tovrstno opremo in naprave zahtevane in v kolikor je potrebno tudi certificirane.  

 


