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IZJAVA

Izjavljamo, da je Dokument identifikacije investicijskega projekta za vrtec Trebnje v
skladu z Enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ.

Izdelovalec
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Ljutomer, 10.2.2010
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NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA
PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE,
UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV

1.1 Navedba investitorja
Naziv
Naslov
Odgovorna oseba
Telefon
Telefaks
E pošta
Davčna številka
Transakcijski račun
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
Telefon
Telefax
E pošta

Občina Trebnje
Golijev trg 5, Trebnje
Alojzij Kastelic, župan
07/3481100
07/3481131
OBCINA.TREBNJE@TREBNJE.SI
34728317
01330-0100016133
Darinka Trdina
07/ 348 11 24
07/3481131
darinka.trdina@trebnje.si

Žig in podpis

DIIP VRTEC

6/6

DIIP Vrtec TREBNJE

1.2 Navedba izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije
IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Naziv
Arh 42 d.o.o.
Naslov
Razlagova 34, 9000 Murska
Sobota
Odgovorna oseba
Barbka Šušek
univ.dipl.inž.arh
Telefon
02 530 44 33
Telefaks
02 530 44 34
E pošta
info@arh42.si
Davčna številka
19910517
Transakcijski račun
SI56 2510 0970 5817 151
Probanka
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
Robert Smodiš mag.inž.arh
Telefon
02 530 44 33
Telefax
02 530 44 34
E pošta
Robert.smodis@siol.net
Žig in podpis

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
AGENCIJA ZA PROMOCIJO
NIZKOENERGETSKE GRADNJE,
UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN
VAROVANJA NARAVE EU.GEN Ljutomer
Naslov
Prešernova 5, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba
Rajko Šimonka
Telefon
059 032 061
Telefaks
02 58487 92
E pošta
info@eugen.si
Davčna številka
57064393
Transakcijski račun
02343-0257146557
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih
Rajko Šimonka
dokumentov
Telefon
059 032 061
Telefax
02 58487 92
E pošta
rajko@izogradnje.si
Naziv

Žig in podpis
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1.3 Navedba upravljavca
Naziv
Naslov
Odgovorna oseba
Telefon
Telefaks
E pošta
Davčna številka
Transakcijski račun

Vrtec Trebnje
Kidričeva ulica 2, Trebnje
Vlasta Starc, ravnateljica
07/ 34 81 180
07/ 34 81 192
vvz.trebnje@siol.net
SI90961030
01330-6030642596

Žig in podpis

1.4 Datum izdelave DIIP
Dokument identifikacije investicijskega projekta za vrtec Trebnje je bil izdelan februarja 2010.
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ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA
INVESTICIJSKO NAMERO

2.1 Predstavitev občine
Površina
Nadmorski višina
Število prebivalcev
Kraji in zaselki

Druge značilnosti

194,6 kvadratnih kilometrov
288,5 metrov
18.424 prebivalcev
153 naselij, 13 krajevnih skupnosti
Trebnje je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini
spodnjega toka reke Temenice na Dolenjskem. Kraj leži ob
železnici in glavni cesti Ljubljana - Novo mesto. Staro jedro
naselja z župnijsko cerkvijo stoji nekoliko dvignjeno na
levem bregu reke Temenice, novejši del pa se širi severno
od železniške proge in stare ceste proti Novemu mestu. V
rimskem času je bila tu naselbina Praetorium Latobicorum.
V starih listinah se kot podžupnija kraj prvič omenja 1163.
Kot trg pa je Trebnje prvič omenjenjo leta 1351.
Ob koncu 18. stoletja je bilo Trebnje sedež okrajnega
komisariata, pozneje tudi političnega, sodnega, davčnega in
običajno tudi volilnega okraja, ter pomembna poštna
postaja.
Na gospodarski napredek sta sicer vplivali dobra prometna
lega na križišču cest in 1894 zgrajena Dolenjska železnica in
leta1908 predan v uporabo odsek železniške proge od
Trebnjega prek Tržišča do premogovnika Krmelj. Kljub
dobri promtni legi pa se kraj ni razvijal in je ostal vse do
konca 2. svetovne vojne manjše gospodarsko središče
poljedelske okolice. Po letu 1958, ko je Trebnje postalo
središče občine in je bila zgrajena nova cesta Ljubljana Zagreb je Trebnje z industrializacijo dobilo številna nova
delavna mesta v kovinski, lesnopredelovalni in tekstilni
industriji ter industriji gradbenega materiala. Ob lokalni
cesti proti Mirni je bila zgrajena tudi ena večjih obrtnih con
na Dolenjskem.
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2.2. Statistični podatki
2.2.1. Starostna struktura prebivalstva (vir: Statistični urad RS))
Starost
0-15

Število prebivalcev
2.949

%
16

15-65

12.344

67

65-80

2.579

14

80 ali več

552

3

SKUPAJ

18.424

100,0

Tabela prikazuje stanje v strukturi prebivalstva na dan 31.12.2008

2.2.2. Predšolska vzgoja in izobraževanje (vir: Vrtec Trebnje)
Število
vključenih otrok
v vrtec Trebnje
%

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

308

325

310

322

352

58,7

61,8

59,4

63

70

2009/2010

386

Tabela prikazuje večanje števila otrok vključenih v vrtec Trebnje

2.3 Pregled in analiza obstoječega stanja
Vrtec Trebnje je javni vzgojno-varstveni zavod, ki ga je ustanovila Občina Trebnje. S
spremembo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- varstvenega zavoda Vrtca Trebnje (Ur.l
RS. št 108/ 2005) se po novem uporablja krajše ime in to je Vrtec Trebnje.
Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na
območju občine Trebnje, od dopolnjene starosti enega leta oz. ko otrok dopolni najmanj 11.
mesecev do vstopa v osnovno šolo. Dejavnost vrtca je javna služba, katere izvajanje je v
javnem interesu.
Vrtec se s svojo vizijo in poslanstvom nenehno trudi izboljšati kakovost vrtca.
Poslujejo v štirih zgradbah in na šestih naslovih;
• enota Kekec, Kidričeva ulica 2. V tej enoti je 10 oddelkov drugega starostnega
obdobja. V tej zgradbi je tudi uprava Vrtca Trebnje.
• enota Ostržek, Slakova ulica 5. V zgradbi so štirje oddelki; dva oddelka sta prvega
starostnega obdobja in dva kombinirana oddelka.
• enota Videk, Slakova ulica 5. V njem so štirje oddelki prvega starostnega obdobja.
• Oddelek vrtca Miške v prostorih podružnice OŠ Trebnje v Dobrniču, kjer je oddelek
drugega starostnega obdobja.
• Enota Mojca, Goliev trg 5. V zgradbi so od 1.2.2010 trije oddelki prvega starostnega
obdobja
• Enota Romano. Od 15. 9.2009 romski oddelke v naselju Hudeje.
Enote so med seboj oddaljene. Tako da je potrebno organizirati prevoz prehrane za enoto
Mojca in Romano. Vrtec Trebnje ima dve lastni kuhinji. Zlasti kuhinja v enoti Kekec ne
ustreza ne standardom in ne normativom za pripravo obrokov.
Vsi oddelki tudi prenovljen oz. prilagojen za izvajanje predšolske vzgoje poslujejo v starejših
stavbah, ki so bile zgrajene po starih normativih in standardih. Pri vseh teh objektih
dostopnost do vrtcev, varnost in parkiranje vozil v okolici vrtca niso v skladu s predpisanimi

DIIP VRTEC

10/10

DIIP Vrtec TREBNJE

normami in standardi, na nekaterih delih so celo nemogoči, razen za enoti Videk in Ostržek.
Najbolj problematični sta enoti Mojca in Kekec.
Do 31.12.2009 je bilo v Vrtcu Trebnje organizirano varstvo v 21 igralnicah, s 1.2.2010 pa v 22
igralnicah Po pravilniku se mora na otroka zagotavljati praviloma 4 m², vendar ne manj kot
3 m² notranje igralne površine. V notranjo igralno površino se šteje vsa površina, namenjena
vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca (igralnica, dodaten prostor za dejavnosti otrok in
osrednji prostor).
Največji je prostorski problem saj je glede na normative premalo igralnic za sprejem vseh
vpisanih otrok.
Prostori
Igralnice
Garderoba in sanitarije za otroke
UpravaKabinet in pisarna mobil.defek.
Skupni prostor
SKUPAJ
Terasa
Igrišče
SKUPAJ ZUNANJE POVRŠINE

Število enot
23
13
4
2
42
2
5
7
23

Sk. površina v m2
1.029
359
42
100
1.530
455
1.010
1.465
1.029

Preglednica prikazuje število enot in skupno površino prostorov, ki izkazujejo prostorsko stisko glede
na Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo. V preglednici so
zajeti vse površine ki se nahajajo v Kekcu, Hudejah, Mojci, Dobrniču, Vidku in Ostržku (igralnice,
kabinet in pisarna mobilnega defektologa). Predstavljeno je št. enot in pripadajoča površina v m2.
Razvidno je, da ima uprava na razpolago 4 prostore , ki pa skupaj merijo 42m2, kar je bistveno
premalo.
Ravno tako bodo sedanje igralnice ob upoštevanju novih normativov neustrezne oz. ne bodo
zadoščale standardom, kar pomeni da bo potrebno razmišljati o manjšem številu otrok v
posameznih igralnicah. Sedaj so vsi oddelki zapolnjeni z normativom in z upoštevanjem +2.
Posledično pomeni nižanje števila otrok v oddelku manj novo vpisanih otrok.
Prostorski problem rešuje vrtec z najemom telovadnice, ki jo uporabljajo starejše skupine.
Igrišče mora meriti najmanj 15 m2 na otroka. Občasno (kadar ni šolarjev) uporabljamo tudi
bližnje šolsko igrišče, ki pa niti po (ne)opremljenosti niti po funkcionalnosti ne ustreza
predšolskim otrokom.
Šolsko leto so pričeli z 21 oddelki v katerih je vključenih 385 otrok. Od leta 2005 pa do danes
so se povečali za pet oddelkov.
Kritična ugotovitev je, da imajo vsi ti prostori predznak začasnih prostorov, saj ne ustrezajo
minimalnih tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca, a v njih ostajamo tudi v šol. letu
2009/2010. Leta 2005 je bilo vključenih 300 otrok, leta 2009, 385 otrok. Torej 85 otrok več, kar
ni malo. Iz tega izhaja, da se delež vključenih otrok tudi v Občini Trebnje povečuje in ta
trend se po podatkih, še ne bo ustavil.
To se je pokazalo tudi v šol. letu 2009/2010. V vseh oddelkih so uporabili fleksibilni del, torej
+2. S tem in s preoblikovanjem oddelkov so lahko sprejeli vse vloge, ki so izpolnjevale
pogoje za sprejem na dan 1.9.2009. Ne vključeni so ostali otroci, ki izpolnijo pogoje za
sprejem od septembra do novembra, a žal za njih nimamo prostora. Tako je bila na
ustanovitelja naslovljena zahteva staršev, da se odpre še nov, 22. oddelek.
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2.3.1. Ocena trenutnega stanja v Vrtcu Trebnje in pogoji dela v enoti Kekec na Kidričevi ulici
in v Stavbi Centra za izobraževanje
Kuhinja
Ko so se odpirali prostori vrtca v današnjem Centru za izobraževanje in kulturo (CIK), je bilo
sklenjeno, da se v tej zgradbi uredi le razdelilna kuhinja. A temu ni tako. Danes se v tej
kuhinji pripravlja 250 obrokov, ki ne vključujejo pripravo malic in zajtrkov. Kar je seveda
preveč.
Garderoba otrok
Garderoba je bila prvotno namenjena 6 oddelkom. Danes ima v tem prostoru, kar osem
oddelkov svojo garderobo. Stiska je velika.
Varnost otrok in prehod na igrišče in nazaj
Večna težava je odprt glavni vhod na Cik-u. Vrtec tako ne more poskrbeti za varnost otrok in
oddelkov, ki so locirani zunaj začasnih prostorov vrtca. Težavo predstavlja tudi velik
parkirni prostor, ki je istočasno tudi prehod na zunanje igrišče. Otroci »morajo« iz igrišča in
tudi iz nevarovanih oddelkov na stranišče. Realno nevarnost predstavlja nezavarovan
prehod in seveda možnost, da otroka kdo odpelje.
Zunanji obiskovalci zgradbe
Na CIK vsakodnevno prihajajo različni ljudje in tako so se že tudi srečali s spolnim
nadlegovanjem zunanjih obiskovalec.
Zgradba CIK-a ima večnamensko funkcijo, ki nikakor ne ustreza pogojem za ustanovo kot je
vrtec. Zgoraj omenjene težave same kličejo po nujnosti gradnje novega vrtca.
Najemnina
Poleg tega občina CIKu mesečno plačuje najemnino za prostore, kot za uporabo telovadnice.
Ravno tako morajo vsakič najeti prostore za izobraževanje in vzgojiteljske sestanke, saj so vsi
prostori preurejeni v igralnice.
Po podatkih vpisa otrok v vrtec in seveda ob dejstvu, da vsako leto odprejo nove začasne
oddelek in ob upoštevanju, da ima drugi otrok vrtec zastonj in da se postopoma meja tudi
niža, predvidevajo, da bo potrebno predvideti v prostorskih aktih nov prostor za vrtec.
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Selitveno gibanje
in skupni prirast
prebivalstva

73

111

69

111

41

129

142

223

324

SKUPAJ

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

LETO

2000

Ocena gibanja trenda v prihodnosti
Občina Trebnje je zaradi svoje zelo ugodne lege zelo zanimiva tako za priseljevanje družin,
kot tudi za razvoj gospodarstva. Pričakovati je, da se bo delež prirasta iz priseljevanja v
prihodnje še povečeval. V spodnji tabeli je prikazan skupni prirast na podlagi priseljevanja v
zadnjih desetih letih.

1.223

Tabela prikazuje gibanje prirasta prebivalstva v občini Trebnje

Večja vključenost otrok v programe vrtcev je gotovo posledica spremembe Zakona o vrtcih,
ki je začela veljati s 1.9.2008. Starši za drugega vključenega otroka v program namreč ne
plačujejo prispevka, ker ga subvencionira Ministrstvo za šolstvo in šport, preostanek do
polne cene pa občina. Zaradi ponovnega povečanja števila otrok, bodo morale občine
zagotoviti dodatna sredstva v okviru proračunov.

2.4 Temeljni razlogi za investicijsko namero
2.4.1. Huda prostorska stiska v obstoječih kapacitetah
Leto

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Št. oddelkov
Št. otrok
Št. zaposlenih

16
308
56

16
313
56

17
310
53

17
322
54

19
352
60

21
384
68

Tabela prikazuje rast števila oddelkov v vrtcu Trebnje

Če zgornji tabeli dodamo enostavno napoved gibanja trenda izračunanega na podlagi znanih
podatkov iz preteklih let in oceni trenutnega stanja stanja, dobimo naslednje podatke:
Leto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Št. oddelkov
Št. otrok
Št. zaposlenih

23
396
69

16
403
71

17
420
72

17
422
73

19
430
76

24
435
76

Tabela prikazuje oceno stanja do leta 2015

Iz obeh tabel je razvidno, da občina Trebnje že danes ne more zagotoviti dovolj mest za vse,
ki bi želeli v vrtec. Upoštevali smo tudi dejstvo, da se bo v prihodnosti verjetno zakonodaja
spreminjala v smeri popolnoma brezplačnega vrtca za vse otroke. S tem bo pritisk seveda še
večji. Zagotovo se bodo nadaljevali tudi priseljevalni trendi.
2.4.2. Neustrezna velikost prostorov vrtca za izvajanje vzgojno–varstvene dejavnosti glede
na veljavne standarde in normative (Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca – Uradni list RS, št. 73/2000 in 75/2005)
Kot že omenjeno pri prejšnji točki, prostori že danes ne ustrezajo omenjenemu pravilniku.
Posebej to velja za kuhinjo v CIKu, ki nikakor ne ustreza standardom.
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2.4.3. Neustrezna ureditev prehrane – neustrezna kuhinja in prenašanje hrane po stopnicah
Prostori vrtca v prvem nadstropju zgradbe Cik-a. V prvem nadstropju sta od 2007/2008
odprli dva začasna oddelka. Po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca, U.l. RS št. 73/00,75/05, 33/08 in spremembe v 31. čl.) je navedeno,
da mora biti komunikacijska povezava med kuhinjo in igralnicami čim krajša in brez ovir za
prevoz vozičkov s hrano. Če obstaja med kuhinjo in igralnico, v kateri se otroci prehranjujejo,
etažna razlika je potrebno, za prevoz hrane zagotoviti dvigalo. Dvigala ni in je potrebno
hrano prenašati po stopnicah kar seveda ni preprosto saj je v enem oddelku je 24 otrok, kar
pomeni, da se dnevno nosi veliko posode, pribora in hrane.
Kuhinja posluje brez prepotrebnega konvektomat in pomivalnega stroja, potrebno je
preurediti in posodobiti vodovodno napeljavo, razširiti kuhinjo, saj ni ustreznih pogojev in
prostora, za varno pripravo hrane in pri delu ni mogoče upoštevati predpisov HACCAP.
Obstaja realna bojazen, da inšpekcijske službe kuhinjo zaprejo.
2.4.4. Nezadostna varnost otrok
Otroci morajo biti v času, ki ga prebijejo v vrtcu varni pred neželenimi obiskovalci,
prometom in drugimi nevarnostmi. Za njihovo varnost v prvi vrsti odgovarja vodstvo vrtca.
Vrtec nujno potrebuje zaščiten vhod za nadzor obiskovalcev, ki se gibljejo v prostorih vrtca.
Omenjeno je trenutno velik problem saj je stavba CIKa javna stavba, v kateri se vsak dan
giblje veliko ljudi.
Pri uporabi zunanjih igrišč se srečajo s prometom., saj pot pelje čez cesto in parkirne
prostore, kar ni v skladu s predpisi in je za varnost otrok nemogoče poskrbeti.
2.4.5. Visoki stroški trenutnega stanja, ko občina plačuje najemnino za prostore v višini
dobrih 33.000 € letno.
33.000,00 € letno je znesek, ki ga občina namenja za najemnino prostorov, s katerimi
zagotavlja nemoteno delovanje vrtca. V to niso všteti prostori za sestanke strokovnih
delavcev in za izobraževanja.
2.4.6. Navedena dejstva sama po sebi izpostavijo edino možnost dolgoročne rešitve
problema – izgradnja novega 14 oddelčnega vrtca.
Predlagana rešitev naj v celoti rešuje trenutni problem zagotavljanja predšolskega varstva v
občini ter predstavlja za investitorja dolgoročno znižanje stroškov obratovanja in
vzdrževanja objekta.
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OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
3.1 Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega razpisa ter določila in
upravičene namene razpisne dokumentacije
3.1.1 Predmet projekta
Izgradnja 14 oddelčnega nizko energijskega vrtca s centralno kuhinjo in vsemi pripadajočimi
prostori gospodarskega dela ter prostori za zaposlene.

3.1.2 Namen projekta
Primarni namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno
-varstvene dejavnosti s čimer bodo ustvarjeni pogoji za kvalitetnejšo varstvo otrok v vrtcu ter
vzpostavite stanja skladnega s standardi in normativi.
Cilj projekta je izgradnja novega objekta (vrtec) za potrebe vzgojno–varstvene dejavnosti v
skladu z veljavnimi normativi in standardi za izvajanje navedene dejavnosti. Z izvedbo
predvidene investicije bodo zagotovljeni tudi primerni pogoji za delo strokovnega osebja.
Pomemben dejavnik bo bistveno zmanjšani obratovalni stroški na enoto, predvsem zaradi
preprečitve energetskih izgub.
Ta cilj je možno realizirati v predvideni dinamiki in s predvidenimi sredstvi.
3.1.3 Cilji projekta
•

•

Dolgoročna rešitev problema vzgojno varstvene dejavnosti v občini, ki je trenutno
neustrezno urejeno in v nasprotju z zakonodajo na tem področju. Investicija mora, ob
upoštevanju sedanje rasti potreb, zagotoviti rešitev vzgojno varstvene dejavnosti v
občini na daljši rok
Bistveno znižanje stroškov delovanja vrtca, kar bo doseženo z nizko energijsko
zasnovo objekta, uporabljenimi materiali in znanji iz tega področja.

3.2 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje
•
•

Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 (14/2005 popr.) Spremembe: Ur.l.
RS, št. 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46,
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca –
Uradni list RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/08, 126/08).
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OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENI V
PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE
IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

4.1 Varianta »brez« investicije
Varianta brez investicije bi pomenila ohranitev trenutnega stanja. V okolju so izčrpane
razpoložljive prostorske zmogljivosti. Posledice bi bile alarmantne. Po naših predvidevanjih
bi povpraševanje po prostih mestih v vrtcu bistveno presegalo možnosti. Starši tako ne bi
imeli več možnosti organiziranega varstva in vzgoje otrok saj tudi v okoliških vrtcih ni več
prostih mest.
Občina bi bila vseeno primorana urediti kuhinjo in nekatere prostore, kar se po zbranih
ponudbah iz leta 2008 ocenjuje na 230.000,00 €. Ob tem bi občina še naprej bila primorana
plačevati najemnino in pa razmeroma drago ogrevanje.
PREDNOSTI
•

•

Občina se ne zadolžuje

•
•
•
•
•

SLABOSTI
Ne izboljša se varnost otrok,
objektivna odgovornost
Investicija v kuhinjo
Najemnine
Neizpolnjevanje normativov in s tem
kršenje zakona
Ni možnosti novih oddelkov
Visoki stroški vzdrževanja

4.2 Varianta »S polno« investicijo
Investicija za občino Trebnje pomeni dolgoročno rešitev problema otroškega varstva v
občini, ki je postal izrazitejši v zadnjih letih zaradi ukrepov na področju zakonodaje, kar je
močno povečalo število otrok v vrtcu in priseljevanja. Glede na ugodno lego občine in trende
zadnjih let je takšno intenzivnost pričakovati še v naprej
Urejenost osnovne infrastrukture je za dolgoročni razvoj občine odločilnega pomena. Mlade
družine želi občina ohraniti v kraju in privabiti še več družin od drugod.
Z izgradnjo zidanega nizko energijskega objekta se znatno znižajo stroški vzdrževanja vrtca
in popravil objekta ter bistveno podaljša obstojnost, saj je po izteku ekonomske dobe, objekt
še vedno v zelo dobrem stanju.
Z možnostjo koriščenja obnovljivih virov energije in sonaravno gradnjo bo občina pridobila
referenčni objekt z veliko promocijsko vrednostjo.
Z izgradnjo predvidenega objekta bo dobilo zaposlitev 8 do 10 ljudi.
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OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE
5.1 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije
Osnovna orientacija pri snovanju novega vrtca v občini Trebnje je, ob upoštevanju zakonsko
določenih obveznosti, ekonomičnost in energijska varčnost. Dosedanje izkušnje namreč
kažejo, da neka izbira, ki je v danem trenutku najcenejša, še zdaleč ne pomeni najbolj
ekonomične gradnje. Predvsem v letih obratovanja objekta kažejo dosedanje izkušnje v
občini, da je objekt vrtca med najbolj energijsko potratnimi objekti. Posledica tega so zelo
visoki stroški za kurjavo.
Obenem je bilo ob snovanju potrebno upoštevati vse izkušnje stroke. Vzgojiteljice in tehnično
osebje v vrtcu so ob otrocih neposredni uporabniki prostorov in opreme. Nesmiselno bi bilo
ignorirati njihovo mnenje in izkušnje. Nasprotno, pri snovanju novega vrtca je ves čas
sodelovala strokovna svetovalka.
Pri preučevanju trendov smo podrobno preučili prednosti in pomanjkljivosti klasične
gradnje, pasivne gradnje in nizko energijske gradnje. Rezultat je odločitev za nizko
energijsko gradnjo. Le ta namreč predstavlja sprejemljiv kompromis med klasično gradnjo, ki
je cenovno ugodna vendar energijsko potratna in pasivno gradnjo, ki je energijsko zelo
učinkovita a ima nekatere omejitve glede steklenih površin in je cenovno najmanj ugodna.
Nizko energijska gradnja se po ceni približa klasični gradnji obenem pa nudi visoko
energijsko učinkovitost in pa nima posebnih arhitekturnih ovir. Samo zemljišče, kjer naj bi
stal objekt omogoča tak način gradnje in številne toplotne pribitke (sonce, zemljina..)
Pri snovanju projekta so s svojim znanjem in izkušnjami sodelovali:
• Izkušen arhitekt specialist za nizko energijske objekte
• Strokovna svetovalka iz vrtca
• Strokovnjak za gradnjo z materiali za nizko energijsko gradnjo
Rezultat bo objekt nizko energijske zasnove z velikimi in svetlimi površinami ter zračnimi,
toplimi in otrokom prirejenimi prostori.
Izvedba projekta je predvidena v 4 sklopih:

1. SKLOP
2. SKLOP
3. SKLOP
4. SKLOP

DIIP VRTEC

OPIS
Priprava gradbene dokumentacije
Pripravljalna dela in gradnje objekta
Oprema
Ureditev okolice ter parkirišč
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OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

6.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah na dan 31.1. 2010
ŠT.

OPIS

SKUPAJ

2010

2011

1.

PRVI SKLOP

75.000,00 €

75.000,00 €

1.1.

Priprava gradbene dokumentacije

40.000,00 €

40.000,00 €

1.3.

Nadzor

35.000,00 €

35.000,00 €

2.

DRUGI SKLOP

2.320.000,00 €

1.570.000,00 €

750.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

2.1.1. Preddela
2.1.2. Zemeljska dela

40.000,00 €

40.000,00 €

0,00 €

2.1.3. Gradbena dela

1.300.000,00 €

900.000,00 €

400.000,00 €

2.1.4. Obrtniška dela

350.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

2.1.5. Elektro instalacije

200.000,00 €

150.000,00 €

50.000,00 €

2.1.6. Strojne inštalacije

400.000,00 €

300.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

650.000,00 €

3.

TRETJI SKLOP

650.000,00 €

2.3.1. Oprema igralnic

100.000,00 €

100.000,00 €

2.3.2. Oprema kuhinje

200.000,00 €

200.000,00 €

2.3.3. Oprema sanitarij

100.000,00 €

100.000,00 €

2.3.4. Zunanja igrala

100.000,00 €

100.000,00 €

2.3.5. Kurilnica

100.000,00 €

100.000,00 €

2.3.6. Druga oprema

50.000,00 €

50.000,00 €

4.

ČETRTI SKLOP

95.000,00 €

3.1.

Urejanje okolice objekta

35.000,00 €

35.000,00 €

3.2.

Urejanje parkirišč

60.000,00 €

60.000,00 €

SKUPAJ
DDV
UPRAVIČENI STROŠKI
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0,00 €

95.000,00 €

3.140.000,00 €

1.645.000,00 €

1.495.000,00 €

628.000,00 €

329.000,00 €

299.000,00 €

2.512.000,00 €

1.316.000,00 €

1.196.000,00 €
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6.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah
ŠT.

OPIS

SKUPAJ

2010

2011

1.

PRVI SKLOP

81.000,00 €

81.000,00 €

0,00 €

1.1.

Priprava gradbene dokumentacije

43.200,00 €

43.200,00 €

0,00 €

1.3.

Nadzor

37.800,00 €

37.800,00 €

0,00 €

2.

DRUGI SKLOP

2.505.600,00 €

1.695.600,00 €

810.000,00 €

2.1.1. Preddela

32.400,00 €

32.400,00 €

0,00 €

2.1.2. Zemeljska dela

43.200,00 €

43.200,00 €

0,00 €

2.1.3. Gradbena dela

1.404.000,00 €

972.000,00 €

432.000,00 €

2.1.4. Obrtniška dela

378.000,00 €

162.000,00 €

216.000,00 €

2.1.5. Elektro instalacije

216.000,00 €

162.000,00 €

54.000,00 €

2.1.6. Strojne inštalacije

432.000,00 €

324.000,00 €

108.000,00 €

3.

702.000,00 €

0,00 €
TRETJI SKLOP

0,00 €

702.000,00 €

2.3.1. Oprema igralnic

108.000,00 €

108.000,00 €

2.3.2. Oprema kuhinje

216.000,00 €

216.000,00 €

2.3.3. Oprema sanitarij

108.000,00 €

108.000,00 €

2.3.4. Zunanja igrala

108.000,00 €

108.000,00 €

2.3.5. Kurilnica

108.000,00 €

108.000,00 €

54.000,00 €

54.000,00 €

2.3.6. Druga oprema

4.

ČETRTI SKLOP

3.1.

Urejanje okolice objekta

37.800,00 €

37.800,00 €

3.2.

Urejanje parkirišč

64.800,00 €

64.800,00 €

SKUPAJ
DDV
UPRAVIČENI STROŠKI

102.600,00 €

3.391.200,00 €

0,00 €

1.776.600,00 €

102.600,00 €

1.614.600,00 €

678.240,00 €

355.320,00 €

322.920,00 €

2.712.960,00 €

1.421.280,00 €

1.291.680,00 €

6.3 Navedba osnove za oceno vrednosti
Po napovedih UMAR-ja, ki predvideva, da naj bi se ob predpostavljenem postopnem
globalnem oživljanju gospodarske aktivnosti nekoliko povečali pritiski na rast cen v
celotnem evrskem območju, tako da pričakujemo povišanje medletne inflacije na 2,0 % in
povprečne na 1,5 %. Gospodarska rast se bo ob predpostavljenih gibanjih v mednarodnem
okolju šele v letu 2011 pospešila na 2,5 %. Na to pa bo poleg obrata v mednarodni
konjunkturi vplivalo tudi večje domače povpraševanje, saj pričakujemo, da bodo naraščale
tako investicije kot tudi zasebna potrošnja.
Osnova za oceno vrednosti po stalnih cenah je pripravljena na podlagi ponudb, ki so bile
zbrane do 31.1.2010. Pri oceni stroškov po tekočih cenah je bilo izračunano povprečje rasti in
padanja cen na tržišču v letih 2007, 2008 in 2009. Zaradi gospodarske krize so namreč cene
nekaterih materialov trenutno zelo nizke. Pričakovati je, da se bodo cene dvignile za 8%.
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TEMELJNE PRVINE, KI DOLOCAJO INVESTICIJO

7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija
Pričujoči Dokument identifikacije investicijskega projekta temelji na raziskavi potreb v občini
in pričakovanem stanju na področju predšolske vzgoje v prihodnosti. Na podlagi ugotovitev
je bila pripravljena idejna zasnova objekta in investitorju predstavljena 26.11.2009. Idejno
zasnovo je pripravilo podjetje Arh 42 d.o.o.. V projektni skupini za pripravo zasnove so
sodelovali:
• Strokovna svetovalka Ivana Leskovar, dipl. vzg – ravnateljica vrtca Slovenska Bistrica
• Arhitekt Robert Smodiš, mag.inž.arh – vodilni projektant
• Strokovnjak za materiale za nizko energijsko gradnjo podjetje IZO gradnje d.o.o.
• Strokovnjak za notranjo opremo in opremo igrišč podjetje Mitos d.o.o.

7.2 Opis in grafični prikaz lokacije
Predmet investicije je 14 oddelčni vrtec v skupni izmeri 2.255,33m2 v zazidalnem območju C6
K.O. Trebnje

7.2.1. Lokacija

Foto posnetek lokacije
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Foto posnetek lokacije

Umestitev objekta

DIIP VRTEC

21/21

DIIP Vrtec TREBNJE

7.2.2. Idejna zasnova
7.2.2.1. Pritličje

Tloris pritličja
Popis prostorov pritličje
Pritličje

1.320,34 m2
površina

4.644,97 m3
višina

volumen

1.01

vetrolov 01

10,07 m2

3,50 m

35,25 m3

1.02

vhodna avla

47,39 m2

3,50 m

165,87 m3

1.03

stopnišče 01

19,60 m2

4,00 m

78,40 m3

1.04

stopnišče 02

19,56 m2

4,00 m

78,24 m3

1.05

vhod 02

1.06

skupni prostor

1.07

4,28 m2

3,50 m

14,98 m3

143,31 m2

3,50 m

501,59 m3

shramba za igrala

11,89 m2

3,50 m

41,62 m3

1.08

hodnik 01

39,84 m2

3,50 m

139,44 m3

1.09

garderoba za vzgojitelje

13,36 m2

3,50 m

46,76 m3

1.10

skupni prostor za strokovne delavce

70,30 m2

3,50 m

246,05 m3

1.11

kabinet za vzgojna sredstva

16,23 m2

3,50 m

56,81 m3

1.12

vodja enote

11,61 m2

3,50 m

40,64 m3

1.13

svetovalni delavec

11,61 m2

3,50 m

40,64 m3
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1.14

računovodstvo

8,69 m2

3,50 m

30,42 m3

1.15

administracija

9,49 m2

3,50 m

33,22 m3

1.16

ravnatelj

11,31 m2

3,50 m

39,59 m3

1.17

vetrolov 02

3,33 m2

3,50 m

11,66 m3

1.18

kuhinja

88,88 m2

3,50 m

311,08 m3

1.19

prostor za tehniko

16,72 m2

3,50 m

58,52 m3

1.20

hodnik 02

24,12 m2

3,50 m

84,42 m3

1.21

shramba kuhinja

3,61 m2

3,50 m

12,64 m3

1.22

čistila

1,42 m2

3,50 m

4,97 m3

1.23

groba priprava zelenjave

4,89 m2

3,50 m

17,12 m3

1.24

shramba zelenjave

4,13 m2

3,50 m

14,46 m3

1.25

odpadki

3,22 m2

3,50 m

11,27 m3

1.26

šef kuhinja

3,68 m2

3,50 m

12,88 m3

1.27

priročna delavnica

6,44 m2

3,50 m

22,54 m3

1.28

pralnica

8,95 m2

3,50 m

31,33 m3

1.29

shramba

2,83 m2

3,50 m

9,91 m3

1.30

sanitarije ženske

10,55 m2

3,50 m

36,93 m3

1.31

sanitarije moški

10,57 m2

3,50 m

37,00 m3

1.32

sanitarije in garderoba delavci

12,99 m2

3,50 m

45,47 m3

1.33

dvigalo

8,40 m2

4,00 m

33,60 m3

1.34

hodnik zahod

91,48 m2

3,50 m

320,18 m3

1.35

igralnica 01

40,20 m2

3,50 m

140,70 m3

1.36

sanitarije igralnice 01

11,30 m2

3,50 m

39,55 m3

1.37

igralnica 02

40,20 m2

3,50 m

140,70 m3

1.38

sanitarije igralnice 02

11,30 m2

3,50 m

39,55 m3

1.39

igralnica 03

40,20 m2

3,50 m

140,70 m3

1.40

sanitarije igralnice 03

11,44 m2

3,50 m

40,04 m3

1.41

igralnica 04

37,14 m2

3,50 m

129,99 m3

1.42

sanitarije igralnice 04

11,44 m2

3,50 m

40,04 m3

1.43

dodatni prostor za dejavnost otrok 01

16,00 m2

3,50 m

56,00 m3

1.44

prostor za individualno delo z otroci 01

7,60 m2

3,50 m

26,60 m3

1.45

shramba za rekvizite 01

7,76 m2

3,50 m

27,16 m3

1.46

shramba za vrtna igrala

16,00 m2

3,50 m

56,00 m3

1.47

shramba za rekvizite 02

6,97 m2

3,50 m

24,40 m3

1.48

garderoba za otroke 01

5,09 m2

3,50 m

17,82 m3

1.49

garderoba za otroke 02

5,09 m2

3,50 m

17,82 m3

1.50

garderoba za otroke 03

5,09 m2

3,50 m

17,82 m3

1.51

garderoba za otroke 04

4,53 m2

3,50 m

15,86 m3

1.52

hodnik vzhod

74,95 m2

3,50 m

262,33 m3

1.53

igralnica 05

40,20 m2

3,50 m

140,70 m3

1.54

sanitarije igralnice 05

11,30 m2

3,50 m

39,55 m3

1.55

igralnica 06

40,20 m2

3,50 m

140,70 m3

1.56

sanitarije igralnice 06

11,30 m2

3,50 m

39,55 m3

1.57

igralnica 07

37,14 m2

3,50 m

129,99 m3

1.58

sanitarije igralnice 07

11,30 m2

3,50 m

39,55 m3

1.59

sanitarije za starše in previjanje

15,78 m2

3,50 m

55,23 m3
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1.60

prostor za individualno delo z otroci 02

7,60 m2

3,50 m

26,60 m3

1.61

shramba za rekvizite 03

7,76 m2

3,50 m

27,16 m3

1.62

dodatni prostor za dejavnost otrok 02

16,00 m2

3,50 m

56,00 m3

1.63

garderoba za otroke 05

5,09 m2

3,50 m

17,82 m3

1.64

garderoba za otroke 06

5,09 m2

3,50 m

17,82 m3

1.65

garderoba za otroke 07

4,53 m2

3,50 m

15,86 m3

Pritličje zunaj
Pritličje

291,30 m2
površina

1.66

vhod otroci 01

5,50 m2

1.67

vhod otroci 02

27,60 m2

1.68

vhod zaposleni

1,88 m2

1.69

gospodarski vhod

1.70

terasa 01

109,63 m2

1.71

terasa 02

80,64 m2

1.72

izhod skupni prostor

35,60 m2

1.73

požarne stopnice 01

12,98 m2

1.74

požarne stipnice 02

13,09 m2
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7.2.2.2. Nadstropje

Popis prostorov nadstropje
Nadstropje

934,99 m2
površina

2.01

skupni prostor

2.02
2.03
2.04

dvigalo

2.05

hodnik zahod

2.06
2.07

3.272,47 m3
višina

volumen

225,10 m2

3,50 m

787,85 m3

stopnišče 01

19,60 m2

3,50 m

68,60 m3

stopnišče 02

19,56 m2

3,50 m

68,46 m3

8,40 m2

3,50 m

29,40 m3

91,48 m2

3,50 m

320,18 m3

igralnica 08

40,20 m2

3,50 m

140,70 m3

sanitarije igralnice 08

11,44 m2

3,50 m

40,04 m3

2.08

igralnica 09

40,20 m2

3,50 m

140,70 m3

2.09

sanitarije igralnice 09

11,44 m2

3,50 m

40,04 m3

2.10

igralnica 10

40,20 m2

3,50 m

140,70 m3

2.11

sanitarije igralnice 10

11,44 m2

3,50 m

40,04 m3

2.12

igralnica 11

37,14 m2

3,50 m

129,99 m3

2.13

sanitarije igralnice 11

11,44 m2

3,50 m

40,04 m3

2.14

dodatni prostor za dejavnost otrok 03

16,00 m2

3,50 m

56,00 m3

2.15

prostor za individualno delo z otroci 03

7,60 m2

3,50 m

26,60 m3

2.16

shramba za rekvizite 04

7,76 m2

3,50 m

27,16 m3

2.17

dodatni prostor za dejavnost otrok 04

16,00 m2

3,50 m

56,00 m3
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2.18

shramba za rekvizite 05

6,97 m2

3,50 m

24,40 m3

2.19

garderoba za otroke 08

5,09 m2

3,50 m

17,82 m3

2.20

garderoba za otroke 09

5,09 m2

3,50 m

17,82 m3

2.21

garderoba za otroke 11

5,09 m2

3,50 m

17,82 m3

2.22

garderoba za otroke 11

4,53 m2

3,50 m

15,86 m3

2.23

hodnik vzhod

79,29 m2

3,50 m

277,52 m3

2.24

igralnica 12

40,20 m2

3,50 m

140,70 m3

2.25

sanitarije igralnice 12

11,44 m2

3,50 m

40,04 m3

2.26

igralnica 13

40,20 m2

3,50 m

140,70 m3

2.27

sanitarije igralnice 13

11,44 m2

3,50 m

40,04 m3

2.28

igralnica 14

37,14 m2

3,50 m

129,99 m3

2.29

sanitarije igralnice 14

11,44 m2

3,50 m

40,04 m3

2.30

shramba za igrala

16,00 m2

3,50 m

56,00 m3

2.31

shramba za rekvizite 06

7,60 m2

3,50 m

26,60 m3

2.32

shramba za rekvizite 07

7,76 m2

3,50 m

27,16 m3

2.33

dodatni prostor za dejavnost otrok 05

16,00 m2

3,50 m

56,00 m3

2.34

garderoba za otroke 12

5,09 m2

3,50 m

17,82 m3

2.35

garderoba za otroke 13

5,09 m2

3,50 m

17,82 m3

2.36

garderoba za otroke 14

4,53 m2

3,50 m

15,86 m3

Nadstropje zunaj
Nadstropje

620,98 m2
površina

2.38

požarne stopnice
01
požarne stopnice
02

2.39

skupna terasa

422,16 m2

2.40

terasa 03

101,01 m2

2.41

terasa 04

75,01 m2

2.37
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7.2.2.3. Primerjava prostorskega programa za vrtec iz Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca in idejne zasnove za 14 oddelčni
vrtec Trebnje
ŠTEVILO

SKUPAJ
M2

NORMATIV
M2

RAZLIKA

A

IGRALNI PROSTORI

21

1.011,21

1.050,0

-38,8

1.

Igralnica za otroke

14

562,80

588,0

-25,2

2.

Osrednji prostor in športna igralnica

2

368,41

392,0

-23,6

3.

Dodatni prostor za dejavnosti otrok

5

80,00

70,0

10,0

B

OSTALI PROSTORI

28,0

713,64

798,0

-84,4

1.

Prostori za otroke

1.1.

Sanitarije za otroke

14

159,74

154,0

5,7

1.2.

Garderobe za otroke

14

69,02

112,0

-43,0

2.

Skupni prostori za otroke

2.1.

Prostor za individualno delo z otroki

3

22,80

16,0

6,8

2.2.

Shramba za rekvizite

7

52,58

20,0

32,6

2.3.

Sanitarije za otroke na igrišču

3.

Prostori za strokovne delavce

3.1.

Skupni prostor za strokovne del.

1

70,30

70,0

0,3

3.2.

Prostor za vodjo enote

1

11,61

10,0

1,6

3.3.

Prostor za svetovalnega delavca

1

11,61

12,0

-0,4

3.4.

Kabinet za vzgojna sredstva in prip.

1

16,23

24,0

-7,8

4.5.

Shramba za vrtna igrala

1

11,89

20,0

-8,1

3.6.

Sanitarije

1

21,12

12,0

9,1

1

11,31

16,0

-4,7

4.

Upravni prostori

4.1.

Ravnatelj

4.2.

Administracija

1

9,49

12,0

-2,5

4.3.

Računovodstvo

1

8,69

9,0

-0,3

4.4.

Arhiv

1

13,40

8,0

5,4

4.5.

Sanitarije

1

12,99

3,0

10,0

5.

Gospodarski prostori

5.1.

Lastna kuhinja

1

105,19

200,0

-94,8

5.2.

Pralnica

1

25,67

20,0

5,7

5.3.

Ostalo

1

80,00

80,0

0,0

C

KOMUNIKACIJE

7

479,00

336,0

143,0

D

TERASA

5

366,29

100,0

266,3

61,0

2.570,14

2.284,00

286,14

SKUPAJ A+B+C+D

Opombe k primerjalni tabeli
1. 12. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca določa, da zmogljivost nove stavbe vrtca ne sme biti večja od šestih
oddelkov, vendar so dovoljene izjeme. Prostorski program za vrtec določa vrednosti
za 6 oddelčne enote. Na podlagi tega dokumenta so bile izračunane vrednosti v
rubriki Normativ m2 in se bodo v nadaljnjih postopkih popolnoma izenačili z
zahtevami normativa.
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2. Ob prebiranju prostorov in primerjalne tabele je potrebno imeti v mislih, da gre za
popis na podlagi idejnega osnutka. Natančni popisi bodo del PGD in PZI.
3. Nekateri prostori kot na primer sanitarije na igrišču, arhiv in drugi niso zajeti v tej
idejni zasnovi ampak bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih.
4. 23. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca določa, da mora terasa meriti najmanj 24 m2. Normativ predvideva le
vrednost za objekte z do 6 oddelki. Vrednost 100 m2 smo izračunali z oceno na
podlagi Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca.
Skupaj
• Pokrite pritličje:
• Pokrite nadstropje:
• Skupaj:
•
•
•

Zunanje pritličje:
Zunanje nadstropje:
Skupaj:

DIIP VRTEC

1.320,34 m2
934,99 m2
2.255,33 m2
291,30 m2
620,98 m2
912,98 m2
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7.2.3. Grafični prikaz idejne zasnove

Umestitev v prostor
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Detajl izvedbe – ohranitev razgibanosti terena
7.2.4 Osnovni podatki
• 28 parkirnih mest (2 na oddelek)
• Najmanj 14 parkirnih mest za zaposlene
• Stavba za 14 × 22 otrok = 308 otrok
• Pravilnik predvideva največ 6 oddelčne stavbe (dopušča izjeme)
• 7,1 m2 / otroka = 2.186,80 m2 ?
• Vseh površin po pravilniku 7.700,00 m2
• Igrišče po pravilniku 308 × 15 m2 = 4.620,00 m2
7.2.5 Nizko energijska zasnova
•
•
•
•
•
•
•

Zunanji zidovi Neopor 15+15+5, U= 0,14 W/m2K
Masivni notranji zidovi
Kompaktna zasnova
Energetsko varčna zasteklitev
Toplotni dobitki
Velik delež dnevne svetlobe
Coniranje prostorov

7.2.6 Izkoriščanje obnovljivih virov energije
•
•
•
•
•
•
•

Dnevna svetloba
Sončni kolektorji
Možnost fotovoltaike
Zbiranje deževnice
Zbiranje odpadne vode iz umivalnikov
Geotermalna energija
Lesna biomasa

7.2.7 Certifikat DGNB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvaliteta v projektiranju (pred-certifikat)
Kvaliteta v izvedbi (cetrifikat)
Najnaprednejše znanje na področju sonaravne gradnje
Promocijska vrednost
Koriščenje najsodobnejših projektnih orodij
Ekološka kvaliteta
Ekonomska kvaliteta
Socio-kulturološka kvaliteta
Tehnološka kvaliteta
Procesna kvaliteta
Kvaliteta lokacije
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7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe
1. STALNE CENE
IME

TERMIN IZVAJANJA

Prvi sklop

ZNESEK EUR

marec-maj 2010

Drugi sklop

maj 2010-marec 2011

Tretji sklop

marec-april 2011

Četrti sklop

maj 2011

SKUPAJ

DDV

SKUPAJ

75.000,00 €

15.000,00 €

60.000,00 €

2.320.000,00 €

464.000,00 €

1.856.000,00 €

650.000,00 €

130.000,00 €

520.000,00 €

95.000,00 €

19.000,00 €

76.000,00 €

3.140.000,00 €

628.000,00 €

2.512.000,00 €

2. TEKOČE CENE
IME

TERMIN IZVAJANJA

Prvi sklop

ZNESEK EUR

marec-maj 2010

Drugi sklop

maj 2010-marec 2011

Tretji sklop

marec-april 2011

Šetrti klop

maj 2011

SKUPAJ

DDV

SKUPAJ

81.000,00 €

16.200,00 €

64.800,00 €

2.505.600,00 €

501.120,00 €

2.004.480,00 €

702.000,00 €

140.400,00 €

561.600,00 €

102.600,00 €

20.520,00 €

82.080,00 €

3.391.200,00 €

678.240,00 €

2.712.960,00 €

7.3.1. Časovni načrt izvedbe investicije

MAJ

APRIL

MAREC

FEBRUAR

JANUAR

DECEMBER

NOVEMBER

OKTOBER

2011
SEPTEMBER

AVGUST

JULIJ

JUNIJ

MAJ

APRIL

OPIS

MAREC

2010

Potrditev DIIP, IP
PRVI SKLOP
DRUGI SKLOP
TRETJI SKLOP
ČETRTI SKLOP

7.4 Varstvo okolja
Materiali iz katerih bo objekt grajen ne vplivajo negativno na okolje, obenem pa zagotavljajo
učinkovito rabo energije tako v zimskih kot poletnih mesecih. Prevladujoči materiali bodo:
• Penjeno steklo
• Neopor
• Železo
• Beton
• Steklo
• Les
• Kamen
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7.4.1 Učinkovita izraba naravnih virov
Objekt je zasnovan tako, da bo v kar največji meri izrabljal vse razpoložljive naravne vire:
• Dnevna svetloba
• Sončni kolektorji
• Možnost fotovoltaike
• Zbiranje deževnice
• Zbiranje odpadne vode iz umivalnikov
• Geotermalna energija
• Lesna biomasa
Z nizko energijsko zasnovo in posebnim sistemom prezračevanja ter nizko temperaturnim
režimom ogrevanja bo objekt energijsko zelo učinkovit v vseh letnih obdobjih.
V procesu priprave DIIP je bila raziskana možnost uporabe lesne biomase za ogrevanje
objekta in pripravo tople sanitarne vode. Sam sistem ima pomanjkljivost saj ni
popoldanskega porabnika. To je pripravljavce vodilo do ideje o možnosti soudeležbe pri
bližnjih sosedih. Tekom raziskave smo preučili možnost skupnega ogrevanja z domom
starejših občanov Trebnje. Na sestanku 5.2.2010 je bila s strani DSO Trebnje izražena
pripravljenost za sodelovanje. Smiselno bi bilo razmisliti o večji kurilnici na lesno biomaso
na parceli C3B, ki bi ogrevala vrtec, DSO, bližnja varovana stanovanja, Varstveno delovni
center in stanovanjske bloke. Sredstva bi pridobili iz razpisov za vzpodbujanje učinkovite
rabe energije.

7.4.2 Okoljska učinkovitost
Iz idejne zasnove je razvidno, da se bo objekt zlil z okoljem in učinkovito izkoristil vzpetino
za objektom za energijski dobitek. Veliko pozornosti je bilo namenjene izbiri zunanjih oblog
objekta, ki bodo iz nekih obstojnih materialov in obenem iz okolje, kjer po objekt postavljen.

7.4.3 Trajnostna dostopnost
Z odločitvijo za trajno gradnjo je investitor dolgoročno rešil problem otroškega varstva v
občini.

7.4.5 Hrup
Sam objekt bo postavljen kot nadomestna gradnja obstoječega vrtca. Delovanje objekta ne bo
povzročalo bistveno povečanega hrupa. V času gradnje vrednosti hrupa ne bodo presegle
dovoljenih.
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7.7 Predvideni viri financiranja po stalnih in tekočih cenah
1. STALNE CENE
VIR
Lastna sredstva investitorja

ZNESEK EUR

2010

2011

%

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

9,55

Kredit

2.840.000,00 €

2.840.000,00 €

0,00 €

90,45

SKUPAJ

3.140.000,00 €

2.840.000,00 €

300.000,00 €

100,00

2. TEKOČE CENE
VIR
Lastna sredstva investitorja

ZNESEK EUR

2010

2011

%

324.000,00 €

0,00 €

324.000,00 €

9,55

Kredit

3.067.200,00 €

3.067.200,00 €

0,00 €

90,45

SKUPAJ

3.391.200,00 €

3.067.200,00 €

324.000,00 €

100,00

7.8 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost
Investitor se je odločil za nizko energijski objekt. Pričakovana ekonomska doba objekta brez
večjih vzdrževalnih del je 30 let. Po izteku tega obdobja se z zamenjavo in/ali dopolnitvami
nekaterih delov opreme, ekonomska doba objekta podaljša za nadaljnjih 30 let.
Z investicijo se zaradi nizko energijske zasnove takoj zmanjšajo stroški vzdrževanja objekta
in na daljši rok minimalizirajo stroški kurjave.

DIIP VRTEC

33/33

DIIP Vrtec TREBNJE

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ
8.1 Analiza tveganja
Stalnica v poslovanju občin je izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim,
finančnim, kakor tudi ekološkim, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno
pozornost.

8.1.1. Poslovna tveganja
Na področju poslovnih tveganj je občina izpostavljena prodajnemu tveganju, investicijskemu
tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. Ocenjujemo, da se stroški vzdrževanja
zaradi nizko energijske zasnove in uporabljenih materialov ne bodo z leti bistveno dvigovali.

8.1.2. Finančna tveganja
•

Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za občino,
saj bo morala brez nepovratne pomoči zapirati finančno konstrukcijo. Kreditno
tveganje bo prisotno saj bo občina za to investicijo primorana najemati kredite.
Vsekakor bo tveganje zmanjšala z najetjem ugodnega kredita in v nekoliko
ugodnejšem času, ko so cene financiranja nekoliko ugodnejše zaradi gospodarske
recesije.

•

Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z
načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev.

•

V primeru financiranja z oddajo stavbne pravice je potrebno predvideti možnost
tveganja stečaja investitorja.

8.1.3. Ekološko tveganje
Vrtec sam po sebi ni objekt, ki bi bil ekološko nevaren za okolico. Ekološko tveganje smo
omejili z izbiro najbolj primernih materialov ter z visokokakovostno tehnologijo, ki bo
preprečevala ekološko obremenjevanje med gradnjo. Po predaji objekta v uporabo bodo z
ureditvijo infrastrukture odpravljena vsa tveganja za okolje.

8.1.4. Tveganje javnega interesa
Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto bivanja in
po drugi strani za uporabnike pomenil odpravo težav s katerimi se vsakodnevno srečujejo.
Zaradi nizko energijske zasnove, sonaravne gradnje in uporabe obnovljivih virov energije bo
objekt imel visoko promocijsko vrednost.
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UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI
NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN
DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
9.1. Smiselnost investicije
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za
nadaljnji razvoj območja nujno potrebna, saj trenutno stanje na področju otroškega varstva
ne prenese večanja števila otrok in je v nasprotju z zakonodajo. Projekcije kažejo, da se bo
število otrok, ki bi želeli v vrtec še. Drugi pomemben razlog je v zakonodaji, ki starše
razbremenjuje plačil za drugega in vsakega nadaljnjega otroka.
Prav tako bo realizacija investicije pripomogla k višji kakovosti bivanja, k ohranjanju
poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije.
Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev in meril:
• razvojna ogroženost na ravni SKTE-3
• velikosti naselja po številu prebivalcev,
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list št. 60/2006) je potrebno izdelati še
Investicijski program projekta in Predinvesticijko zasnovo.

9.1.1. Financiranje investicije
Investicija je za občino Trebnje velik finančni zalogaj, ki se mora porazdeliti na več let.
Občina v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa 2010-2013 ni naznanila
investicije zato bo črpanje sredstev iz strukturnih skladov oteženo. Kot vir financiranja tako
preostaneta dve možnosti:
Najetje kredita
•
•

PREDNOSTI
Projekt bo realiziran v kratkem času.
Obročno odplačevanje

•

SLABOSTI
Stroški financiranja podražijo
investicijo.

Občina je pridobila ponudbe za dolgoročni kredit za financiranje investicije od naslednjih
bank:
INFORMATIVNI
ZNESEK

OBRESTNA MERA

PRIBLIŽEK
STROŠKA
FINANCIRANJA

REIFFEISEN
KREKOVA BANKA

3.000.000,00 €

3 ALI 6 MESEČNI
EURIBOR+3%

905.024,71 €

SKB BANKA

3.000.000,00 €

3 MESEČNI EURIBOR+3%

905.024,71 €

NLB D.D.

3.000.000,00 €

BANKA KOPER

3.000.000,00 €

1, 3 ALI 6 MESEČNI
EURIBOR+2,5%
3 MESEČNI EURIBOR +
1,85%

791.896,62 €
644.830,10 €

Iz navedenih ponudb izhaja, da je najugodnejša ponudba Banke Koper. Približki so
izračunani na podlagi pridobljenih podatkov iz bank.
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Oddaja stavbne pravice
PREDNOSTI
•
•
•
•

Projekt bo realiziran v kratkem času.
Občina z enim javnim razpisom odda
vsa dela po sistemu na ključ.
Obročno odplačevanje.

•
•
•
•

SLABOSTI
Stroški financiranja podražijo
investicijo za tretjino.
Težavno iskanje investitorja
Pomanjkanje izkušenj pri pripravi
dokumentacije in izvedbi postopkov
Občina ne bo lastnik objekta
Tveganje stečaja investitorja

Okvirni izračun financiranja z oddajo stavbne pravice:
FINANCIRANJE
DOBA FINANCIRANJA V MESECIH
OBRESTNA MERA
MORATORIJ
MESEČNI OBROK
ZAČETNE OBRESTI
ZAČETNA MESEČNA OBVEZNOST
SKUPNI ZNESEK
ZNESEK FINANCIRANJA
ODSTOTEK

180
5,00%
0
16.666,67 €
11.506,85 €
28.173,52 €
4.131.280,88 €
1.131.280,88 €
27,38

Pri izračunu so bili upoštevani naslednji kriteriji:
• linearni obračun obresti (upoštevano dejansko št. dni v mesecu in letu)
• pri izračunu je upoštevano koriščenje celotnega kredita na določen datum
• obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno
• v izračunu je upoštevana predpostavka, da se stopnja EURIBOR-ja ne spreminja
V obeh primerih bo občina morala nositi stroške financiranja, ki bodo investicijo podražili za
tretjino. Kar je glede na vrednost projekta precejšnje finančno breme. Dejstvo ostaja, da
občina nujno potrebuje nov objekt za potrebe vrtca in se bo zato morala odločiti za eno od
teh dveh možnosti.
Možnosti za znižanje vrednosti investicije
• Ustanovitev stavbne pravice na strehi za pridobivanje električne energije bi lahko
občino kot investitorko zanimalo. Tovrstna prakso s pridom uporabljajo številni
objekti, ki bi jim streha drugače predstavljala le strošek.
•

Možnost priklopa kurjave na skupno kurilnico bi odpravilo stroške kurilnice, ki v
izračunu celotnih stroškov znašajo nekaj nad 100.000,00€.

•

Urejanje parkirišč se lahko financira iz drugih projektov, saj so parkirišča v
popoldanskem času nezasedena in jih lahko uporabljajo drugi uporabniki objektov v
okolici.
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9.2 Nadaljnje priprave investicijske in projektne dokumentacije
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo
posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na
dodano vrednost in sicer:
1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj
dokument identifikacije investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije
investicijskega projekta in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije
investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument
identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na
primer visoki stroški vzdrževanja);
c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.
Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR se vsebina investicijske dokumentacije
lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne
za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.
Celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost
investicijo je ocenjena na 3.140.000,00€. Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti
projekta po stalnih nad 2.500.000 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen
projekt izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijsko
zasnovo (PIZ) in Investicijski program (IP).

9.2.1 Časovni načrt nadaljnje priprave investicijske in projektne dokumentacije

JULIJ

JUNIJ

MAJ

APRIL

MAREC

OPIS

FEBRUAR

2010

Potrditev DIIP
Priprava IP
Priprava PIZ
Priprava dokumentacije
Potrditev dokumentacije
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PRILOGE
10.1. Ureditvena situacija
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10.2. Tloris pritličja
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10.3. Tloris nadstropja
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10.4. Fasade
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