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1 PODATKI O INVESTITORJU IN ODGOVORNIH OSEBAH 
 

1.1 INVESTITOR PROJEKTA 
 
Investitor projekta "Gradnja vrtca Notranje Gorice" je Občina Brezovica. Investicija se bo 
izvajala z namenom zagotovitve dodatnih mest za otroke iz Notranjih Goric in ostalih naselij 
znotraj občine Brezovica.  
 
Splošni podatki o investitorju: 
 
Naziv: Občina Brezovica 
Naslov: Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica 
Župan:  g. Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2 STROKOVNO VODENJE PROJEKTA TER ODGOVORNE OSEBE ZA 
IZDELAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 
Strokovno vodenje projekta: 
 
Odgovorna oseba investitorja za pripravo 
investicijske dokumentacije: Metod Ropret 

Odgovorna oseba za izvajanje investicije: Metod Ropret 
Odgovorna oseba za vodenje investicije v 
obdobju poslovanja: Metod Ropret 
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Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije: 
 
Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DI-IP):  OMEGA consult, d.o.o., Ljubljana 

Odgovorna oseba:  Bruno Bensa, univ. dipl. inž. grad., direktor 
Odgovorni vodja projekta:  Monika Pulko, univ. dipl. inž. grad. 
Strokovni sodelavci:  Polona Gorišek, univ. dipl. ekon. 
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2 ANALIZA OBSTOJE ČEGA STANJA 
 

2.1 VRTCI BREZOVICA 
 
Občina Brezovica je osrednja občina Ljubljanskega barja. Ustanovljena je bila leta 1994. Na 
vzhodu meji z Mestno občino Ljubljana ter občinama Ig in Velike Lašče, na jugu leži ob občini 
Cerknica, na zahodu ob občinah Borovnica in Vrhnika, na severu pa ob občinah Dobrova-
Polhov Gradec in Log-Dragomer. Združuje 16 naselij in več kot 10.000 ljudi. Občina obsega na 
30 km2 barje z osamelci, Ljubljanico, sifonsko kraško jezero na Jezeru in rakiško planoto z 
zdravilno klimo in jezerom, na 60 km2 pa kraške gozdove[1]. 
 
V občini je za otroke poskrbljeno v šestih enotah vrtcev, ki so locirani na različnih lokacijah in 
delujejo v sklopu organa Vrtci Brezovica. Vrtci Brezovica so javni vrtec, katerega ustanovitelj je 
občina Brezovica, s sedežem na Tržaški cesti 390 na Brezovici. V vrtce občine Brezovica je bilo 
v letu 2010/2011 skupno vpisanih 478 otrok, od tega 40 v enoto Brezovica, 40 v enoto Notranje 
Gorice, 171 v enoto Podpeč, 85 v enoto pri OŠ Brezovica, 33 v enoto Rakitna in 109 v enoto 
Vnanje Gorice. V vseh navedenih enotah je bilo skupno število prostih mest v 2. starostnem 
obdobju od 3. do 6. leta starosti 9, v 1. starostnem obdobju do 3 let pa ni bilo prostih mest. 
Število oddelkov, otrok in prostih mest je po posameznih enotah prikazano v tabeli 2.1[2]. 
 

Tabela 2.1: Število otrok v Vrtcih Brezovica v šols kem letu 2010/2011 [2] 

Enota Starostno obdobje Starost  Št. oddelkov  Št. otrok  Št. prostih mest  
Brezovica 2. starostno obdobje 3 do 6 let 1 21 0 
  Kombinirani oddelki 1. in 2. star. obd. 1 19 0 
  Skupaj 40 0 
Notranje Gorice 2. starostno obdobje 3 do 6 let 2 40 0 
  Skupaj  40 0 
Podpeč 1. starostno obdobje 1 do 2 let 2 28 0 
    2 do 3 let 4 56 0 
  2. starostno obdobje 3 do 4 let 1 18 0 
    4 do 5 let 1 23 1 
    5 do 6 let 2 46 1 
  Skupaj 171 2 
OŠ Brezovica 2. starostno obdobje 4 do 5 let 1 22 1 
    5 do 6 let 1 22 2 
    3 do 6 let 2 41 1 
  Skupaj 85 4 
Rakitna 1. starostno obdobje 1 do 3 let 1 12 0 
  2. starostno obdobje 3 do 6 let 1 21 0 
  Skupaj 33 0 
Vnanje Gorice 1. starostno obdobje 1 do 2 let 2 28 0 
    2 do 3 let 2 28 0 
  Kombinirani oddelki 1. in 2. star. obd. 3 53 3 
  Skupaj 109 3 
SKUPAJ 478 9 

 
 
V šolskem letu 2010/2011 je bilo nekaj otrok, zaradi pomanjkanja prostora, tudi zavrnjenih. 
Pregled števila sprejetih otrok in čakajočih otrok v Vrtcih Brezovica je prikazano v tabeli 2.2. Za 
čakajoče otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva, mora občina, 
skladno s Pravilnikom o subvencioniranju varstva otrok[3], nameniti 150 EUR neto mesečne 
subvencije. S subvencijo se staršem zagotovijo dopolnilna sredstva za pokrivanje stroškov 
povezanih z varstvom otroka, ki ni vključen v javni vrtec ali vrtec s koncesijo.   
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Tabela 2.2: Število sprejetih in čakajo čih otrok v Vrtcih Brezovica v šolskem letu 2010/201 1[4] 

Enota Sprejeti Premladi 
Čakajo či 

(brez premladih) 
Čakajo či 

(s premladimi) 
Vnanje Gorice 70 30 72 102 
Podpeč 48 12 7 19 
Notranje Gorice 0 / 7 7 
Rakitna 7 3 4 7 
Brezovica 21 / 1 1 
  146 45 91 136 
Otroci OPP in CSD 3       
SKUPAJ 149        

Opomba: OPP-otroci s posebnimi potrebami, CSD-Center za socialno delo 
 
 
Iz tabele 2.2 je razvidno, da je bilo v šolskem letu 2010/2011 v vrtce sprejetih 149 otrok. Za 
zavrnjene oziroma čakajoče otroke (91 otrok) je občina Brezovica v tem letu plačevala 
subvencionirano varstvo. Poleg teh pa je subvencijo pričela dodeljevati tudi vsem otrokom od 
navedenih 45-ih, ko so ti dopolnili 11 mesecev starosti.  
 
V tabelah 2.3 in 2.4 je prikazano še stanje vlog in prostih mest v naslednjem šolskem letu 
2011/2012. Po podatkih občine imajo v vrtcih Brezovica za 1. in 2. starostno obdobje za leto 
2011/2012 podanih 317 vlog  (tabela 2.3), na razpolago pa 106 prostih mest (tabela 2.4). Po 
ocenah naj bi tako za kar 211 otrok v prihodnjem šolskem letu ostala vrata vrtca zaprta. 
 

Tabela 2.3: Stanje vlog v Vrtcih Brezovica za šolsk o leto 2011/2012 [4] po letnikih rojstva 

1. starostno obdobje  2009 2010 2011 Skupaj 
Podpeč 19 52 5 76  
Rakitna 2 7   9  
Vnanje Gorice 70 96 15 181  
SKUPAJ  266  
      
2. starostno obdobje  2005 2006 2007 2008 Skupaj 
Notranje Gorice       4 4 
OŠ Brezovica 1 2 2   5 
Brezovica   1 3 12 16 
Podpeč   1 2 7 10 
Rakitna       2 2 
Vnanje Gorice     3 11 14 
SKUPAJ   51 
      
SKUPAJ (1. in 2.)  317 

 
 

Tabela 2.4: Pregled števila prostih mest v Vrtcih B rezovica za šolsko leto 2011/2012 [4] 

 1. starostno obdobje  2. starostno obdobje  Skupaj 
Vnanje Gorice 26 11 37 
Rakitna 4 0 4 
OŠ Brezovica 0 13 13 
Brezovica 0 2 2 
Notranje Gorice 0 0 0 
Podpeč 38 12 50 
SKUPAJ 68  38 106 
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Lokacije vseh enot vrtcev, ki delujejo v sklopu Vrtcev Brezovica so navedene v nadaljevanju in 
prikazane na sliki 2.1: 

- enota Vnanje Gorice, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica; 
- enota Brezovica, V Radno 9, 1351 Brezovica; 
- enota pri OŠ Brezovica, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica; 
- enota Notranje Gorice, Podpeška cesta 390, 1357 Notranje Gorice; 
- enota Podpeč, Jezero 113, 1352 Preserje; 
- enota Rakitna, Rakitna 54, 1352 Preserje. 

 
 

 
Slika 2.1: Lokacije enot Vrtcev Brezovica  
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Predmet investicije je izgradnja in ureditev novega vrtca v Notranjih Goricah, saj obstoječi vrtec 
ne zadošča potrebam vseh otrok, ki živijo v tem okolju, zato je v nadaljevanju več pozornosti 
namenjeno opisu vrtca Notranje Gorice. 
 
 

2.2 VRTEC V NOTRANJIH GORICAH 
 
V Notranjih Goricah se vrtec nahaja v starejši hiši, ki je locirana v mirnem in prijetnem naravnem 
okolju na naslovu Podpeška cesta 390 (slika 2.2). Otroci imajo na tej lokaciji možnost živeti v 
naravi in z naravo, obiskovati neokrnjeni gozd ter spoznavati lepote in skrivnosti Barja. Poleg 
vrtca pa se v tej hiši nahaja tudi Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani Podružnična šola Notranje 
Gorice od 1. do 5. razreda (v nadaljevanju: Osnovna šola Notranje Gorice). Otroci se tako že od 
tretjega leta starosti srečujejo tudi s šolarji in učitelji, kar jim omogoča lažjo vključitev v prvi 
razred osnovne šole.  
 

 
Slika 2.2: Lokacija vrtca v Notranjih Goricah [5] 

 
 
Za vrtec v Notranjih Goricah sta na razpolago dve igralnici z novo, razgibano opremo, ki 
otrokom nudi dovolj možnosti za razvoj gibalnih spretnosti. Otroci se lahko vsakodnevno 
sprostijo tudi v dobro opremljeni šolski telovadnici, kar jih posebej razveseli in navduši. Vrtec 
dopolnjuje lepo urejeno prostrano igrišče, ki daje videz domačnosti in poleti z bogato senco nudi 
tudi zaščito pred soncem (leži neposredno ob strmini), pozimi pa razveseljuje otroke, saj je 
primerno za sankanje in sproščene igre. 
 
Otroci se prehranjujejo v šolski jedilnici. Kuharici vrtca in osnovne šole pripravljata hrano za 
otroke v šolski kuhinji, zato je ni potrebno prevažati, razen v izrednih razmerah. 
 
Površina vrtca znaša skupaj 132,2 m2. Od tega je 69,0 m2 igralnih površin, kar znaša 1,73 m2 na 
otroka. Poleg igralnih površin v sklop vrtca sodijo še sanitarije (27,0 m2), kabinet (21,0 m2) in 
garderoba (15,2 m2)[4]. 

 

OŠ in vrtec 
Notranje Gorice 
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2.3 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 
Glavni razlog za investicijsko namero je pomanjkanje kapacitet za otroke do 6. leta starosti v 
obstoječih vrtcih občine Brezovica. Čeprav je občina Brezovica v zadnjih dveh letih odprla deset 
novih vrtčevskih oddelkov, je septembra 2010 zmanjkalo prostora za približno 100 otrok. 
Ocenjuje se, da naj bi septembra 2011 pred vrati vrtcev ostalo preko 200 malčkov. Večji vpis v 
vrtce je mogoče delno pripisati odloku Ministrstva za šolstvo in šport, da je varstvo drugega 
otroka zastonj. Pred tem je namreč veliko staršev svoje otroke puščalo v varstvu babic in 
dedkov. Delno pa je rast števila otrok mogoče pripisati tudi povečanju števila prebivalstva v 
občini, ki je lokacijsko zelo ugodna, saj leži tik ob Mestni občini Ljubljana. 
 
Z vidika zagotavljanja zadostnega števila kapacitet v vrtcih je najbolj problematično območje 
Notranjih Goric, ki trenutno razpolaga z vrtcem za 40 otrok v starostnem obdobju od 3 do 6 let. 
Za mlajše otroke morajo starši poskrbeti sami ali z varstvom pri babicah in dedkih ali pa z 
zasebnim varstvom. Lokacija trenutnega vrtca je sicer ugodna, saj leži v mirnem in prijetnem 
okolju ob osnovni šoli, vendar pa obstoječi vrtec ne zadošča potrebam vedno večjega števila 
otrok. Zaradi navedenega je treba kapacitete vrtca v Notranjih Goricah ustrezno povečati. 
 
Med razlogi za investicijsko namero lahko omenimo tudi dejstvo, da občina zaradi prostorske 
problematike otrok mesečno plačuje po 150 EUR neto subvencij na otroka[3]. Do subvencij so 
upravičeni vsi starši, ki nimajo svojih otrok v vrtcih. To vključuje tako tiste, ki imajo svoje otroke 
doma, kot tudi tiste, ki so jih namestili v zasebno varstvo. 
 
Z izvedbo investicije se bo zagotovilo prostor za približno 100 otrok iz Notranjih Goric ali drugih 
naselij znotraj občine Brezovica. Z investicijo bodo na boljšem tako starši, saj bodo njihovi otroci 
v družbi ostalih otrok in v varstvu prijaznih vzgojiteljic ter tudi občina, saj se bo zmanjšalo število 
subvencioniranih otrok, ki se do sedaj niso mogli vpisati v vrtec.  
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3 CILJI INVESTICIJE IN USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI 
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

3.1 CILJI INVESTICIJE 
 
Cilj investicije je reševanje prostorske problematike vrtca v Notranjih Goricah. Obstoječi vrtec 
sprejme le 40 otrok in še te samo v starosti od 3 do 6 let, za malčke do 3. leta starosti pa ni 
poskrbljeno. Zaradi naraščajočega števila otrok je nujno potrebno zagotoviti več prostorskih 
kapacitet v vrtcu Notranje Gorice, tako za malčke v starosti do 3 let kakor tudi za starejše. 
 
 

3.2 USKLAJENOST CILJEV Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN  POLITIKAMI 
 

3.2.1 Projekcije prebivalstva ob čine Brezovica in njihovih stanovanjskih obmo čij glede 
na potrebe izboljšanja opremljenosti z družbeno inf rastrukturo – za potrebe 
izdelave OPN 

 
V dokumentu Projekcije prebivalstva občine Brezovica in njihovih stanovanjskih območij glede 
na potrebe izboljšanja opremljenosti z družbeno infrastrukturo–za potrebe izdelave OPN[6] je 
navedeno, da je zaradi priseljevanja prebivalstva in s tem povezanega naraščanja števila otrok 
treba povečati kapacitete vrtcev in osnovnih šol. 
 
V vrtcih je bilo v letu 2009/2010 vpisanih 413 otrok, ki so bili rojeni v letih od 2002 do 2009 in so 
stari do 7 let. V enakem letu je bilo odklonjenih 145 otrok, kar pomeni, da bi že takrat 
potrebovali okoli 558 mest. Po projekciji prebivalstva do leta 2030 je predvideno povečanje 
števila otrok v starosti od 0 do 5 let za okoli 600. Glede na to, da so v vrtcih tudi nekateri otroci 
do 8. leta starosti, je potrebno število mest v vrtcih še višje. Močno povečanje kapacitet otroških 
vrtcev je torej po tem dokumentu nujno.  
 
Predmetna investicija, ki se nanaša na izgradnjo in ureditev večjega vrtca v Notranjih Goricah, 
je torej skladna s Projekcijami, saj bo zagotovila dodatnih 100 mest za otroke iz območja 
Notranjih Goric in tudi širše. V Projekcijah je navedeno tudi, da bo po končani gradnji novega 
vrtca v Notranjih Goricah predvidena rekonstrukcija Podružnične Osnovne šole Notranje Gorice, 
v kateri je lociran obstoječi vrtec. 
 
 

3.2.2 Pravilnik o normativih in minimalnih tehni čnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
 
Predmetna investicija v izgradnjo in ureditev večjega vrtca v Notranjih Goricah bo v skladu s 
Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca[7]. Pravilnik 
določa normative glede velikosti in lokacije zemljišča, glede velikosti in urejenosti igrišč, glede 
urejenosti prostorov in opreme ter drugo. S Pravilnikom pa bo usklajena tudi sama postavitev 
stavbe, gradnja, instalacije in drugo.  
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4 OPIS VARIANT 
 

4.1 IZHODIŠČE 
 
Pri oblikovanju variant je treba upoštevati namen in cilje investicije. Namen investicije je 
reševanje prostorske problematike vrtca v Notranjih Goricah. Lokacija trenutnega vrtca je sicer 
ugodna, saj leži v mirnem in prijetnem okolju. Poleg vrtca je locirana tudi osnovna šola do 5. 
razreda, kar omogoča lažje vključevanje malčkov kasneje v šolo, vendar pa obstoječi vrtec ne 
zadošča vsem potrebam. Zaradi tega je treba povečati kapacitete vpisa v vrtec tako za malčke 
do 3. leta starosti kakor tudi za starejše. V novem objektu naj bi se nahajala tudi centralna 
kuhinja in pralnica.  
 
Predvidene so varianta brez investicije in dve varianti z investicijo: 

− varianta brez investicije; 
− varianta A – vrtec se zgradi na lokaciji ob osnovni šoli; 
− varianta B – vrtec se zgradi na lokaciji, ki je od osnovne šole oddaljena 300 m. 

 
Varianti z investicijo se med seboj razlikujeta po lokaciji, razpoložljivem prostoru in po potrebnih 
pripravljalnih delih za gradnjo. Z lokacijo pa je neposredno povezana tudi drugačna ureditev 
zunanjosti objekta kot so npr. otroška igrišča. 
 
 

4.2 VARIANTA BREZ INVESTICIJE 
 
Varianta brez investicije ne vključuje investicijskih izdatkov za ohranjanje obstoječih 
zmogljivosti. Predstavlja osnovno izhodišče pri analizi projekta, katere namen je primerjati 
stanje s projektom in brez njega. 
 
V konkretnem primeru pomeni varianta brez investicije ohranjanje obstoječih kapacitet. Vrtec bi 
ostal v objektu skupaj z osnovno šolo do 5. razreda in sprejel največ 40 otrok. To pomeni, da bi 
morali starši malčkov, katerih število se še povečuje, sami poskrbeti za varstvo svojih otrok, 
občina pa bi še naprej plačevala številnim staršem subvencionirano varstvo otrok, ki se niso 
mogli vpisati v vrtec. Obnova obstoječega objekta bi bila neracionalna. Poleg tega pa bi bilo v 
času izvedbe obnove obstoječe hiše, ki poleg vrtca vključuje tudi šolo, težko zagotoviti 
nadomestne prostore. 
 
 

4.3 VARIANTI Z INVESTICIJO 
 
Kot osnova za izdelavo predmetnega dokumenta je bil leta 2008 izdelan Idejno programski 
načrt[8], ki pa, kot je razvidno tudi iz pripomb in predlogov Vrtcev Brezovica[4], danes ne sledi več 
v celoti aktualnim potrebam vrtca (dodatni oddelek, centralna kuhinja za več enot, centralna 
pralnica za več enot, itd.). Poleg tega je bil načrt izdelan pred zadnjo spremembo Pravilnika o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca[7] v letu 2010. Obe varianti 
z investicijo sta zato obravnavani s smiselnim upoštevanjem izdelanega Idejno programskega 
načrta, aktualnih določil navedenega Pravilnika in na podlagi dopolnjenih izhodišč, ki so bila 
podana s strani odgovornih oseb Občine Brezovica in Vrtcev Brezovica. 
 
Varianti z investicijo se razlikujeta predvsem v naslednjem:  

− v lokaciji in razpoložljivem prostoru;  
− v potrebnih rušitvah in selitvah uporabnikov obstoječih objektov na lokacijah;  
− v obstoječi komunalni opremljenosti zemljišč;  
− v pogojih temeljenja objekta in  
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− v posrednih učinkih lokacije.  
 
Obe varianti se nanašata na izgradnjo in ureditev vrtca s 6 oddelki za približno 100 otrok. Novi 
prostori in oprema vrtca se v primeru obeh variant zagotavljajo v skladu s Pravilnikom o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca[7]. V obeh primerih bo 
objekt zgrajen kot energetsko varčna stavba. 
 
Vrtec v Notranjih Goricah bo zagotavljal nekatere centralne dejavnosti tudi za posamezne 
ostale enote Vrtcev Brezovica, zato se predvidita centralna kuhinja, v kateri bo mogoče 
pripravljati dnevno 200 obrokov (dodatno za oddelke v enoti Podpeč) in centralna pralnica za 31 
oddelkov. Nekateri upravni prostori (prostor za ravnatelja, računovodstva, itd.) v tej enoti niso 
predvideni, saj so zagotovljeni v enoti Vnanje Gorice. 
 
Vrtec je stavba in njen pripadajoči del, v katerem poteka predšolska vzgoja. Stavba vrtca mora 
biti zgrajena v skladu z vsemi tehničnimi predpisi o graditvi objektov. Pri izbiri lokacije zemljišča 
je treba upoštevati, da je na otroka zagotovljenih najmanj 25 m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, 
če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro, vendar ne 
manj kot 15 m2 na otroka. Poleg tega mora biti otrokom zagotovljena varnost tako na poti v 
vrtec, kakor tudi na bližnje rekreacijske in parkovne površine ter na celotnem območju vrtca. 
Določeno je tudi, da mora biti na taki lokaciji, kjer hrup in koncentracija škodljivih snovi v zraku 
ne presežeta maksimalno dovoljenih mej ter na taki lokaciji, ki se zbližuje in dopolnjuje s 
podobnimi zavodi, šolami ali z rekreacijskimi površinami in parki. Za parkiranje avtomobilov je 
treba predvideti dva parkirna prostora na oddelek vrtca. 
 
Igrišče mora biti opremljeno z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, 
tako da je za vsakega otroka na voljo najmanj 1,5 igralnega mesta in urejeno na način, da 
otrokom omogoča izbiro različnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost. Igrišče 
mora imeti sončno lego, zavarovano pred vetrom ter zagotovljeno naravno in umetno senco. 
 
Po Pravilniku zmogljivost nove stavbe ne sme biti večja od šestih oddelkov in ne manjša od 
dveh oddelkov. Stavba mora biti pritlična ali enonadstropna. Vsaka skupina otrok mora imeti 
svojo igralnico, hkrati pa mora vrtec imeti najmanj en dodatni prostor za dejavnosti otrok več 
oddelkov in osrednji prostor. Na otroka se zagotovijo praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 

notranje igralne površine, ki vključuje vso površino namenjeno vzgojnim dejavnostim otrok v 
stavbi vrtca. 
 
Vrtec ima tudi osrednji prostor, v katerem se srečujejo otroci in odrasli iz enega ali več oddelkov 
ob različnih dejavnostih. Namenjen je tudi gibalnim dejavnostim. Enote vrtca pri šoli uporabljajo 
osnovnošolske telovadnice. Če je enota vrtca zunaj stavbe, v kateri je telovadnica, ta ne sme 
biti oddaljena dlje kot 200 m oziroma 5 min hoje.  
 
Kuhinje s pomožnimi prostori so centralne, lastne in razdelilne. Če so v vrtec vpisani otroci iz 
prvega starostnega obdobja, se v vrtcu praviloma zagotovi lastna kuhinja.  
 
V Pravilniku so podrobno definirani tudi ostali prostori vrtca, kot so garderoba, igralnica, 
sanitarije, terasa in drugo. Določeni so tudi normativi glede osvetlitve, ogrevanja, prezračevanja 
in podobno. V tabeli 4.1 sta podana prostorski program za vrtec s 6 oddelki in normativi glede 
površine prostorov. V tabeli so pod površino navedene minimalne neto zazidalne površine v m2. 
 



Opis variant 

 11 

Tabela 4.1: Pregled potrebnih prostorov in površin za 6 oddelkov vrtca glede na Pravilnik [7] 

Prostori v vrtcu Površina (m 2) 
Normativno število otrok                   132 
A)  IGRALNI PROSTORI   
  Igralnica za otroke                   252 
  Osrednji prostor in športna igralnica   114 
  Dodatni prostor za dejavnosti otrok      30 
  SKUPAJ                                  396 
B)  OSTALI PROSTORI   
a)  Prostori za otroke   
  Sanitarije za otroke                   58 
  Garderobe za otroke                   48 
b)  Skupni prostori za otroke   
  Prostor za individualno delo z otroki                  8 
  Shramba za rekvizite                  10 
  Sanitarije za otroke na igrišču        4 
c)  Prostori za strokovne delavce   
  Skupni prostor za strokovne del 35 
 Prostor za vodjo enote                10 
 Prostor za svetovalnega delavca        12 
 Kabinet za vzgojna sredstva in priprave 12 
 Shramba za vrtna igrala                 10 
 Sanitarije                              6 
d)  Upravni prostori   
 Ravnatelj                                 16 
 Administracija                                      12 
 Računovodstvo                                                     9 
 Arhiv                                                               8 
Sanitarije 3 
d)  Gospodarski prostori   
 Lastna kuhinja                        110 
 Pralnica                             10 
 Ostalo                        40 
 SKUPAJ                               421 
C)  KOMUNIKACIJE SKUPAJ                123 
SKUPAJ (A+B+C)                     940  

 
 
Pravilnik[7] v primeru izgradnje novega vrtca s 6 oddelki predvideva 940 m2 neto zazidalnih 
površin.  
 
V primeru izvedbe investicije sta možni dve varianti A in B, ki se razlikujeta predvsem v lokaciji 
vrtca in posrednih učinkih, ki jih le-ta prinaša. Obe varianti se nanašata na izgradnjo in ureditev 
vrtca s 6 oddelki za 114 otrok. V nadaljevanju je podan pregled prostorov, narejen na podlagi 
podatkov iz idejno programskega načrta[8] z upoštevanjem smernic in podatkov, ki jih je podal 
naročnik. 
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Tabela 4.2: Pregled stavbnih in zunanjih prostorov in površin glede na Idejno programski na črt [8] z 
upoštevanjem smernic in podatkov naro čnika [4] 

Stavbni in zunanji prostori Površina (m 2) 
  Varstvena enota 1-3 let 126 
  Previjalnica 10 
  Varstvena enota +3 leta 126 
  Osrednji prostor   100 
  Dodatni prostor za dejavnosti otrok      30 
  Prostor za individualno delo z otroki                  8 
  Prostori za strokovno osebje (skupni prostor, 
  kabineti, prostor za vodjo enote,…) 60 
  
  Sanitarije za otroke                    
   - 1-3 let 30 
   - +3 leta 30 
  Sanitarije odrasli (ločeno strokovni delavci, 
  zaposleni v kuhinji, ostali zaposleni+starši; 
  ločeno ženske, moški)                              25 
  Sanitarije za otroke na igrišču        4 
  
  Garderobe za otroke                   48 
  Garderobe za strokovne delavce 15 
  
  Shramba za rekvizite                  10 
  Shramba za vrtna igrala  10 
  Ostali prostori za shranjevanje vrtne opreme in 
  orodja                20 
  
 Centralna kuhinja (za 10 oddelkov) s 
 shrambami                       140 
 Centralna pralnica (za 31 oddelkov)                            40 
 Hišnikova delavnica za manjša popravila                20 
 Ostali servisni prostori                        35 
  
 Komunikacijski prostori                   123 
  
SKUPAJ stavbni prostori                 1.010  
  
  Otroško igrišče (min. 15 m2/otroka) 1.710 
  Parkirišča (2 mesti na oddelek) 150 
  Zunanje terase (min. 24 m2 na oddelek 1-3 let) 72 
  Gospodarsko dvorišče 200 
  
SKUPAJ zunanji prostori      2.132  

 
 
Iz tabele je razvidno, da je skupna potrebna površina stavbnih prostorov z upoštevanjem 
minimalnih standardov nekaj preko 1.000 m2, glede na sestavo skupin pa je normativno število 
otrok 114. Potreben zunanji prostor, ob izpolnjevanju minimalnih zahtev glede zagotavljanja 
potrebnih površin, znaša 2.132 m2.  
 
V potrebnih zunanjih površinah ni zajetih parkirnih površin za zaposlene, enako tudi niso 
upoštevane potrebne površine za obračališča šolskih avtobusov ter površine ostalih 
komunikacijskih prometnih poti. 
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4.3.1 Varianta A - vrtec se zgradi na lokaciji ob o snovni šoli 
 
Varianta A se nanaša na izgradnjo in ureditev novega vrtca s 6 oddelki na lokaciji tik ob 
obstoječi osnovni šoli v Notranjih Goricah. Lokacija tik ob osnovni šoli je ugodna s stališča 
sodelovanja med vrtcem in šolo, saj si lahko šola in vrtec določene površine občasno delita, kot 
so npr. igrišče za starejše vrtčevske skupine, telovadnica in podobno. Pri varianti A tudi ni treba 
zagotavljati parkirišč za zaposlene, obračališča za šolski avtobus in nekaterih ostalih 
komunikacijskih poti, saj že obstajajo take zgrajene površine v neposredni bližini.  
 
Lokacija novega vrtca bi bila na mestu obstoječega  doma Gasilskega društva Notranje Gorice 
in na dveh zemljiščih jugozahodno od doma, kjer stoji starejša hiša (sliki 4.1 in 6.1). Vrtec bi bil 
po tej varianti zgrajen in urejen na območju zemljišč s parcelnimi številkami 2632/0, 2631/0, 

2633/3, 2630/0, 2634/1, delno na 2635/1, 2633/1 in delno na 2634/3, vse k.o. Brezovca (slika 
4.1). Za izgradnjo vrtca na tej lokaciji je treba pridobiti še dve zemljišči med Podpeško cesto in 
gasilskim domom s parcelnima številkama 2632/0 in 2631/0, obe k.o. Brezovica. Na parcelni 
številki 2631/0 stoji starejša hiša. Pred pričetkom gradnje bi bilo treba preseliti prebivalce 
objekta, ki se v primeru gradnje vrtca na tej lokaciji poruši ter zgraditi oziroma preseliti gasilski 
dom na drugo lokacijo, najverjetneje na območje ob podvozu Podpeške ceste pod železnico 
(kjer je tudi druga možna lokacija za vrtec).  
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2628/0
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2635/1
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2635/1
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2633/1 2634/3

2629/0 2629/0

2629/0

2634/2

2635/4

2635/1

2635/3

2633/3

2633/3

2632/0

2630/0

2631/0

2631/0

BREZOVICA

 
Slika 4.1: Predvidena lokacija novega vrtca v prime ru variante A [9] 

 
Skupna površina, ki je na razpolago za izgradnjo vrtca na tej lokaciji, znaša po podatkih Občine 
3.004 m2. Z upoštevanjem minimalno potrebnih površin, ki so prikazane v Tabeli 4.1, se 
ugotavlja, da je površina zemljišča, ki je na razpolago, nekoliko premajhna, da bi bilo mogoče 
izvesti vrtec v enem nivoju in s kakršnokoli večjo površino od predpisane minimalne.  
 
Osrednji prostor, prostori za strokovno osebje in nekateri drugi prostori se po predpisih v celoti 
ali delno lahko nahajajo v nadstropju. V kolikor bi se v nadstropju zgradili 2 varstveni enoti za 3+ 
leta, osrednji prostor, dodatni prostor za dejavnosti otrok, prostori za strokovno osebje, 
pripadajoče sanitarije in komunikacijski prostori, bi se v nadstropju zgradilo okoli 30% površine, 
t.j. okoli 300 m2, v pritličju pa ostane okoli 700 m2 stavbnih prostorov. V primeru varstvene enote 
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v nadstropju, je treba izvesti tudi dvigalo za transport prehrane. Možnost je tudi, da se odreče 
kakšnemu načrtovanemu prostoru v vrtcu in se ga zagotovi na drugi lokaciji (npr. centralna 
čistilnica, centralna kuhinja, osrednji prostor, itd.).  
 
Vsota površin zunanjih prostorov in prostorov, ki jih ni mogoče zgraditi v nadstropju, znaša okoli 
2.850 m2, kar pomeni, da površina zemljišča, ki ga ima Občina na razpolago za izgradnjo vrtca 
na lokaciji ob osnovni šoli, v primeru gradnje nadstropnega objekta, zadostuje.   
 
 

4.3.2 Varianta B - vrtec se zgradi na lokaciji, ki je od osnovne šole oddaljena 300 m 
 
Varianta B se nanaša na izgradnjo in ureditev novega vrtca s 6 oddelki na lokaciji, ki je slabih 
300 m oddaljena od obstoječe osnovne šole, pred podvozom Podpeške ceste pod železnico v 
smeri Podpeči, na zemljiščih s parcelnima številkama 2662/2 in 2662/3, obe k.o. Brezovica (sliki 
4.2 in 6.1). Zemljišči sta v lasti Občine Brezovica. Skupna površina obeh parcel znaša preko 
4.500 m2. Za vrtec bi jih po podatkih Občine bilo mogoče nameniti okoli 3.500 m2. 
 
Lokacija B je s stališča sodelovanja med vrtcem in šolo manj ugodna od lokacije A, manj 
ugodna pa je tudi zaradi večje hrupnosti v času prevozov vlakov po železniški progi, ki poteka v 
neposredni bližini. Nivojsko poteka železnica nad terenom vrtca, kar je z vidika širjenja hrupa za 
vrtec ugodno, kljub temu pa bo treba pri izdelavi projektne dokumentacije posvetiti dodatno 
pozornost legi prostorov za počitek najmlajših otrok v vrtcu. Potrebna je tudi uskladitev s 
prostorsko - projektno rešitvijo obvoznice Vnanje in Notranje Gorice, ki delno poteka čez to 
območje in za katero se izdeluje OPPN.  
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Slika 4.2: Predvidena lokacija novega vrtca v prime ru variante B [9] 

Predmetno zemljišče je nepozidano in ni komunalno urejeno, zato je v sklopu investicije treba 
poskrbeti za komunalno ureditev zemljišča. Zemljišče se nahaja na poplavnem območju in 
barjanskih nenosilnih tleh, zato bo v primeru gradnje vrtca treba zemljišče nasuti za cca. 1 m in 
objekt temeljiti na pilotih. Za varen prehod otrok med vrtcem in naseljem bi se zgradila brv za 
peš prehod čez potok. 
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Z upoštevanjem minimalno potrebnih površin, ki so prikazane v Tabeli 4.1, se ugotavlja, da je 
površina zemljišča, ki je na razpolago pri varianti B, dovolj velika, da bi bilo mogoče izvesti vrtec 
v enem nivoju. Pri varianti B je treba na razpoložljivem zemljišču zgraditi tudi parkirišča za 
zaposlene, obračališča za šolski avtobus in ostale komunikacijske poti, ki jih, za razliko od 
lokacije A, v neposredni bližini ni. 
 
V primeru izvedbe te variante je treba otroška igrišča in zunanje površine namenjene vrtcu v 
celoti na novo urediti in prilagoditi potrebam vrtca. V investiciji je za zunanjo ureditev 
predvidenih cca. 2.800 m2 površin okoli objekta.  
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5 DOLOČITEV VREDNOSTI INVESTICIJE 
 

5.1 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 
 
Investicija obsega izgradnjo novega vrtca v Notranjih Goricah za 114 otrok. Pri tem gre lahko za 
ureditev vrtca na lokaciji ob obstoječi osnovni šoli v Notranjih Goricah ali na lokaciji, ki je cca. 
300 m oddaljena od obstoječe šole in leži ob Podpeški cesti pred podvozom ceste pod 
železnico v smeri Podpeči. 
 
 

5.2 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH CENAH 
 
Ocena investicijskih stroškov je podana za izvedbo variant z investicijo (varianti A in B), ki 
vključujeta izgradnjo vrtca v velikosti cca. 1.010 m2 in ureditev okolice vrtca. Zgrajeni prostori, 
zunanjost in oprema vrtca morajo biti usklajeni s Pravilnikom o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca[7]. Objekt bo zgrajen kot energetska varčna stavba. 
 
Varianti z investicijo se razlikujeta predvsem v naslednjem:  

− v lokaciji in razpoložljivem prostoru;  
− v potrebnih rušitvah in selitvah uporabnikov obstoječih objektov na lokacijah; 
− v obstoječi komunalni opremljenosti zemljišč; 
− v pogojih temeljenja objekta; 
− v posrednih učinkih lokacije.  

 
Stroški izgradnje in zunanje ureditve vrtca v Notranjih Goricah so ocenjeni na podlagi: 

− stroškov nakupa zemljišč; 
− stroškov gradnje; 
− stroškov zunanje ureditve; 
− stroškov opreme; 
− stroškov investicijske in projektne dokumentacije; 
− stroškov nadzora. 

 
Ocene investicijskih stroškov so po obeh variantah prikazane v nadaljevanju. 
 
 

5.2.1 Varianta A - vrtec se zgradi na lokaciji ob o snovni šoli 
 
Varianta A se nanaša na nakup zemljišč ob gasilskem domu, izgradnjo vrtca v velikosti 1.010 
m2 in ureditev okolice. Kupili bi se dve zemljišči s parcelnima številkama 2632/0 in 2631/0, k.o. 
Brezovica, ostale so že v lati Občine Brezovica. Stroški nakupa zemljišča, rušitve treh 
obstoječih objektov, preselitve gasilskega doma in stanovalcev stanovanjskega objekta, ki bi se 
porušil, gradnje vrtca, zunanje ureditve in opreme so ocenjeni na podlagi vrednosti iz Idejno 
programskega načrta[8] in doseženih cen na slovenskem tržišču v zadnjih letih. Predvideni 
stroški investicijske in projektne dokumentacije ter nadzora so ocenjeni na podlagi preteklih 
izkušenj. 
 
Nivo stalnih cen pri oceni investicijskih stroškov je april 2011. Ocenjeni investicijski stroški v 
primeru variante A so prikazani v tabeli 5.1. V zunanji ureditvi je predvidena ureditev vseh 
zunanjih površin, ki so predpisane kot minimalne pri gradnji vrtca, niso pa upoštevana parkirišča 
za zaposlene in ostale komunikacijske poti, ki se že nahajajo v neposredni bližini in bi si jih vrtec 
delil s šolo oziroma javnostjo. 
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Tabela 5.1: Ocena investicijskih stroškov po stalni h cenah april 2011 (Varianta A)  

  Storitev EUR brez DDV 20% DDV EUR z DDV 
A Gradnja       
A.1 GOI dela 690.167 138.033 828.200 
  Skupaj gradnja 690.167  138.033 828.200 
          
B Zunanja ureditev       
B.1 Zunanja ureditev 159.900 31.980 191.880 
  Skupaj zunanja ureditev 159.900  31.980 191.880 
          
C Oprema       
C.1 Oprema prostorov 151.500 30.300 181.800 
  Skupaj oprema 151.500  30.300 181.800 
          
D Dokumentacija in nadzor       
D.2 Investicijska dokumentacija  3.333 667 4.000 
D.3 Projektna dokumentacija  24.156 4.831 28.987 
D.4 Inženiring in nadzor 17.254 3.451 20.705 
  Skupaj dokumentacija in nadzor 44.743  8.949 53.692 
          
E Ureditev zemljiš č in ostali stroški       
E.1 Pridobitev zemljišč  165.000 0 165.000 
E.2 Selitev gasilskega doma 166.667 33.333 200.000 
E.3 Selitev stanovalcev  41.667 8.333 50.000 
E.4 Rušitev 3 objektov 50.000 10.000 60.000 
  Skupaj ostali stroški 423.333  51.667 475.000 
          
A-E SKUPAJ  1.469.643  260.929 1.730.572 

 
 
Ocenjeni investicijski stroški v primeru variante A znašajo 1.730.572 EUR z DDV (nivo stalnih 
cen april 2011).  
 
 

5.2.2 Varianta B - vrtec se zgradi na lokaciji, ki je od osnovne šole oddaljena 300 m 
 
Varianta B se nanaša na izgradnjo vrtca v velikosti 1.010 m2 ob Podpeški cesti pred železniškim 
podvozom v smeri Podpeči na zemljiščih s parcelnima številkama 2662/2 in 2662/3, k.o. 
Brezovica ter ureditev okolice. Navedeni zemljišči sta že v lasti Občine Brezovica. Razlika med 
variantama je poleg lokacije in trenutnega lastništva zemljišča predvsem v pogojih gradnje na 
eni ali drugi lokaciji. V primeru te variante (B) je treba dodatno poskrbeti za komunalno ureditev 
zemljišča, saj je to zemljišče komunalno še neurejeno, zaradi nenosilnih poplavnih tal je treba 
niveleto dvigniti za 1 m in objekt temeljiti na pilotih, za varen dostop otrok v naselje pa urediti 
brv čez potok. Pri varianti B je v zunanji ureditvi upoštevana tudi ureditev parkirišč za zaposlene 
in za šolski avtobus, saj, za razliko od variante A, v neposredni bližini takih površin ni. 
 
Stroški gradnje, zunanje ureditve in opreme so ocenjeni na podlagi vrednosti iz Idejno 
programskega načrta[8] in doseženih cen na slovenskem tržišču v zadnjih letih. Predvideni 
stroški investicijske in projektne dokumentacije ter nadzora so ocenjeni na podlagi preteklih 
izkušenj.  
 
Nivo stalnih cen pri oceni investicijskih stroškov je april 2011. Ocenjeni investicijski stroški v 
primeru variante B so prikazani v tabeli 5.2. Zaradi razlike nosilnosti tal med obema variantama, 
je pri varianti B nasutje celotnega zemljišča in pilotiranje objekta prikazano ločeno. Prav tako je 
ocenjen strošek komunalne opreme zemljišča in brvi čez potok za varen prehod otrok. Zunanja 
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ureditev upošteva poleg minimalne vsebine, ki je enaka kot pri varianti A, dodatno ureditev 
parkirišč za zaposlene in ostalih komunikacijskih površin, prav tako pa ureditev vsega 
preostalega prostora, ki je na razpolago in ga bodo lahko koristili vrtčevski otroci. 
 

Tabela 5.2: Ocena investicijskih stroškov po stalni h cenah april 2011 (varianta B) 

  Storitev EUR brez DDV 20% DDV EUR z DDV 
A Gradnja       
A.1 GOI dela 690.167 138.033 828.200 
  Skupaj gradnja 690.167  138.033 828.200 
          
B Zunanja ureditev       
B.1 Zunanja ureditev 210.000 42.000 252.000 
  Skupaj zunanja ureditev 210.000  42.000 252.000 
          
C Oprema       
C.1 Oprema prostorov 151.500 30.300 181.800 
  Skupaj oprema 151.500  30.300 181.800 
          
D Dokumentacija in nadzor       
D.2 Investicijska dokumentacija  3.333 667 4.000 
D.3 Projektna dokumentacija  24.156 4.831 28.987 
D.4 Inženiring in nadzor 17.254 3.451 20.705 
  Skupaj dokumentacija in nadzor 44.743  8.949 53.692 
          
E Ureditev zemljiš č in ostali stroški       
E.1 Utrditev zemljišča z nasutjem  45.000 9.000 54.000 
E.2 Pilotiranje objekta 133.333 26.667 160.000 
E.3 Brv za pešce 12.500 2.500 15.000 
E.4 Komunalna ureditev zemljišča 100.000 20.000 120.000 
  Skupaj ostali stroški 290.833  58.167 349.000 
          
A-E SKUPAJ  1.387.243  277.449 1.664.692 

 
Ocenjeni investicijski stroški v primeru variante B znašajo 1.664.692 EUR z DDV (nivo stalnih 
cen april 2011).  
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5.3 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO TEKO ČIH CENAH 
 
Terminski plan izvedbe investicije je daljši od enega leta, zato v nadaljevanju podajamo tudi 
oceno investicijskih stroškov po tekočih cenah. Ocena vrednosti projekta po tekočih cenah je 
izdelana na podlagi ocene investicijskih stroškov, predvidenega terminskega plana in 
pričakovane inflacije.  
 
Pri preračunu stroškov v tekoče cene je upoštevana napoved inflacije po UMAR[11], ki v letu 
2011 predvideva 2,2% povprečno letno inflacijo, v letu 2012 pa 3% povprečno letno inflacijo. V 
tabelah 5.3 in 5.4 je prikazana ocena vrednosti investicije po tekočih cenah v primeru izvedbe 
investicije po variantah A in B.  
 
 

Tabela 5.3: Ocena investicijskih stroškov po teko čih cenah (varianta A) 

  Storitev EUR brez DDV 20% DDV EUR z DDV 
A Gradnja       
A.1 GOI dela 713.261 142.652 855.913 
  Skupaj gradnja 713.261  142.652 855.913 
          
B Zunanja ureditev       
B.1 Zunanja ureditev 165.251 33.050 198.301 
  Skupaj zunanja ureditev 165.251  33.050 198.301 
          
C Oprema       
C.1 Oprema prostorov 156.569 31.314 187.883 
  Skupaj oprema 156.569  31.314 187.883 
          
D Dokumentacija in nadzor       
D.2 Investicijska dokumentacija  3.358 672 4.029 
D.3 Projektna dokumentacija  24.332 4.866 29.198 
D.4 Inženiring in nadzor 17.832 3.566 21.398 
  Skupaj dokumentacija in nadzor 45.521  9.104 54.625 
          
E Ureditev zemljiš č in ostali stroški       
E.1 Pridobitev zemljišč 166.201 0 166.201 
E.2 Selitev gasilskega doma 167.880 33.576 201.456 
E.3 Selitev stanovalcev  41.970 8.394 50.364 
E.4 Rušitev 3 objektov 50.364 10.073 60.437 
  Skupaj ostali stroški 426.415  52.043 478.458 
          
A-E SKUPAJ  1.507.017  268.163 1.775.180 

 
 
Ocenjeni investicijski stroški po tekočih cenah v primeru variante A znašajo 1.775.180 EUR z 
DDV. 
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Tabela 5.4: Ocena investicijskih stroškov po teko čih cenah (varianta B) 

  Storitev EUR brez DDV 20% DDV EUR z DDV 
A Gradnja       
A.1 GOI dela 713.261 142.652 855.913 
  Skupaj gradnja 713.261  142.652 855.913 
          
B Zunanja ureditev       
B.1 Zunanja ureditev 217.027 43.405 260.432 
  Skupaj zunanja ureditev 217.027  43.405 260.432 
          
C Oprema       
C.1 Oprema prostorov 156.569 31.314 187.883 
  Skupaj oprema 156.569  31.314 187.883 
          
D Dokumentacija in nadzor       
D.2 Investicijska dokumentacija  3.358 672 4.029 
D.3 Projektna dokumentacija  24.332 4.866 29.198 
D.4 Inženiring in nadzor 17.832 3.566 21.398 
  Skupaj dokumentacija in nadzor 45.521  9.104 54.625 
          
E Ureditev zemljiš č in ostali stroški       
E.1 Utrditev zemljišča z nasutjem  45.328 9.066 54.393 
E.2 Pilotiranje objekta 137.795 27.559 165.354 
E.3 Brv za pešce 12.918 2.584 15.502 
E.4 Komunalna ureditev zemljišča 102.037 20.407 122.445 
  Skupaj ostali stroški 298.078  59.616 357.693 
          
A-E SKUPAJ  1.430.456 286.091 1.716.547 

 
 
Ocenjeni investicijski stroški po tekočih cenah v primeru variante B znašajo 1.716.547 EUR z 
DDV. 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH ELEMENTOV, KI DOLO ČAJO 
INVESTICIJO 

 

6.1 STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO DIIP 
 

- Idejno programski načrt za Otroški vrtec Notranje Gorice[8] 
- Pripombe in predloge na idejni načrt za nov vrtec v Notranjih Goricah[4] 

 
 

6.2 NAVEDBA IN OPIS LOKACIJE 
 
Za izgradnjo in ureditev vrtca v Notranjih Goricah obstajata dve lokaciji, ki se nahajata v 
Notranjih Goricah.  
 
Ena lokacija (varianta A) je neposredno ob obstoječem vrtcu in osnovni šoli Notranje Gorice 
(slika 6.1), na zemljiščih s parcelnimi št. 2630, 2634/1, delno 2635/1, 2633/1, delno 2634/3, na 
zemljišču gasilskega doma Gasilskega društva Notranje Gorice s parcelno številko 2633/3, k.o. 
Brezovica ter na zemljiščih s parcelnima številkama 2632/0 in 2631/0, vse k.o. Brezovica (slika 
4.1). Za izgradnjo vrtca na tej lokaciji je treba pridobiti še zemljišča s parcelnima številkama 
2632/0 in 2631/0, obe k.o. Brezovica. Možnost pridobitve teh zemljišč je bila s strani občine že 
preverjena. Velikost zemljišč, ki bi bilo na razpolago za izgradnjo vrtca, znaša po podatkih 
občine 3.004 m2.  
 
Druga možna lokacija za vrtec je lokacija slabih 300 m stran od obstoječe osnovne šole, pred 
podvozom Podpeške ceste pod železnico v smeri Podpeči, na zemljiščih s parcelnima 
številkama 2662/2 in 2662/3, obe k.o. Brezovica (varianta B) (sliki 4.2 in 6.1). Navedeni 
zemljišči sta v lasti občine Brezovica. Velikost zemljišč, ki bi bila na razpolago za izgradnjo 
vrtca, znaša po podatkih občine 3.500 m2.  
 

 
Slika 6.1: Možni lokaciji novega vrtca v Notranjih Goricah (varianti A in B) [5] 

Varianta A 

Varianta B 

OŠ Notranje Gorice 

Gasilski dom 
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Lokacija tik ob osnovni šoli (varianta A) je ugodna z vidika obstoječe komunalne opremljenosti 
zemljišča, možnostjo delitve nekaterih zunanjih komunikacijskih površin s šolo in ostalo 
javnostjo, poleg navedenega pa je prednost te lokacije tudi ta, da je izredno tiha in mirna. 
Ugodna je tudi za malčke, saj se lahko zaradi bližine osnovne šole postopoma privajajo na šolo 
in učitelje. Pred pričetkom gradnje bi bilo v primeru te variante treba preseliti gasilski dom in 
stanovalce enega objekta.  
 
Z upoštevanjem minimalno potrebnih površin, ki so predpisane za izgradnjo vrtca v Pravilniku[12] 
in z upoštevanjem prostorskega programa, ki ga želijo Vrtci Brezovica izvajati v predmetni 
investiciji, se ugotavlja, da je površina zemljišča na lokaciji A zadostna, v kolikor se zgradi 
nadstropni objekt. Vsota površin zunanjih prostorov in prostorov, ki jih ni mogoče zgraditi v 
nadstropju, znaša okoli 2.850 m2, kar je manj od površine zemljišča, ki ga ima Občina na 
razpolago za izgradnjo vrtca na lokaciji ob osnovni šoli (3.004 m2). V primeru prestavitve 
varstvene enote +3 leta v nadstropje, je k investiciji po tej varianti treba prišteti še izvedbo 
dvigala za transport hrane. 
 
 
Druga možna lokacija za vrtec (varianta B) leži pred podvozom Podpeške ceste pod železnico v 
smeri Podpeči, slabih 300 m od obstoječe osnovne šole. Zemljišče v velikosti cca. 4.500 m2 je v 
lasti Občine in še ni komunalno urejeno, zato ga je treba najprej komunalno urediti. Za potrebe 
vrtca na tej lokaciji je po podatkih Občine mogoče uporabiti okoli 3.500 m2, ki pa ga je treba 
pred gradnjo ustrezno utrditi in nasuti. Objekt bi bilo treba izvesti s temeljenjem na pilotih, za 
varnost pri hoji otrok iz vrtca v naselje pa bi bilo treba izvesti brv čez potok. V okolici samega 
objekta bi se ustrezno uredile tudi športne površine, parkirišča in okolica vrtca, za katere je na 
tej lokaciji zagotovljeno dovolj zemljišča, da ne bi bilo potrebno vseh površin izvesti na spodnjih 
mejah dovoljenih po Pravilniku[12]. 
 
Lokacija B je z vidika hrupa in mirnosti manj ugodna, saj leži tik ob železniški progi. Pri izdelavi 
projektne dokumentacije bi bilo treba posebno pozornost posvetiti legi in razporeditvi prostorov 
v vrtcu, da bi se otrokom zagotavljalo čimvečji mir. Na tej lokaciji je potrebna tudi uskladitev s 
prostorsko - projektno rešitvijo obvoznice Vnanje in Notranje Gorice, ki delno poteka čez to 
območje in za katero se izdeluje OPPN.  
 
 

6.3 OCENA VPLIVOV NA OKOLJE 
 
Predmetna investicija bo izvedena po energijsko varčnih standardih, kar pomeni majhno 
obremenitev okolja in velik prihranek pri stroških ogrevanja. Taka gradnja se je izkazala kot 
izredno učinkovita pri gradnji nove osnovne šole Brezovica leta 2010. Manjše vplive na okolje je 
mogoče pričakovati le v času trajanja gradnje vrtca in ureditve okolice. 
 
 

6.4 KADROVSKO – ORGANIZACIJSKA SHEMA 
 
V vrtcu Notranje Gorice sta trenutno zaposleni dve vzgojiteljici in dve pomočnici vzgojiteljic. Z 
novim vrtcem, v katerem bo 6 oddelkov, je predvidenih šest vzgojiteljic in šest pomočnic 
vzgojiteljic. Skupaj naj bi bilo zaposlenih približno 15 oseb. 
 
 

6.5 FINANČNI VIRI 
 
Investicija se bo financirala s sredstvi Občine Brezovica. Pričakuje se tudi možnost kandidiranja 
za sofinanciranje investicije do 70% s sredstvi EU. V tabeli 6.1 je prikazana dinamika 
financiranja investicijskih stroškov po letih v primeru izvedbe obeh variant po tekočih cenah. 
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Tabela 6.1: Dinamika financiranja investicije po te kočih cenah za varianti A in B  

  Leto 2011 Leto 2012  Skupaj (EUR z DDV)  
Varianta A  511.685 1.263.495 1.775.180 
Varianta B 148.057 1.568.490 1.716.547 

 
 
Iz tabele je razvidno, da sta varianti investicijsko primerljivi, saj investicija v tekočih cenah pri 
varianti A presega investicijo pri varianti B le za 3,4%. Cena pridobitve zemljišča in odkupa 
oziroma prestavitve nepremičnin na lokaciji A je finančno primerljiva z dražjimi pogoji temeljenja 
in dražjo zunanjo ureditvijo pri varianti B.  
 
Kljub nekaj nižji investicijski vrednosti, kot jo na nivoju DIIP-a izkazuje varianta B, pa ta varianta 
ne zagotavlja toliko posrednih koristi kot jih lahko varianta A. V primeru variante A so prednosti 
povezane z bližino obstoječe osnovne šole in z delitvijo obstoječih šolskih ter javnih površin.  
 
V primeru izvedbe investicije po varianti A, se bo investicija lahko sofinancirala tudi s sredstvi, ki 
bi jih Občina pridobila s prodajo zemljišč na lokaciji B, ki jih ima v lasti (ocenjuje se prihodek v 
višini 200.000 EUR). Finančna pokritost investicije bo podrobneje prikazana v nadaljnji 
investicijski dokumentaciji. 
 
 

6.6 SPECIFIKACIJA STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM 
 
Dinamika financiranja posameznih storitev je v primeru izvedb variant A in B za leti 2011 in 
2012 predstavljena v tabelah 6.2 in 6.3.  
 

Tabela 6.2: Dinamika financiranja storitev po teko čih cenah (varianta A)  

  Storitev Leto 2011 Leto 2012  Skupaj 
A Gradnja       
A.1 GOI dela 0 855.913 855.913 
  Skupaj gradnja 0 855.913 855.913 
          
B Zunanja ureditev       
B.1 Zunanja ureditev 0 198.301 198.301 
  Skupaj zunanja ureditev 0 198.301 198.301 
          
C Oprema       
C.1 Oprema prostorov 0 187.883 187.883 
  Skupaj oprema 0 187.883 187.883 
          
D Dokumentacija in nadzor       
D.2 Investicijska dokumentacija  4.029 0 4.029 
D.3 Projektna dokumentacija  29.198 0 29.198 
D.4 Inženiring in nadzor 0 21.398 21.398 
  Skupaj dokumentacija in nadzor 33.227 21.398 54.625 
          
E Ureditev zemljiš č in ostali stroški       
E.1 Pridobitev zemljišč 166.201 0 166.201 
E.2 Selitev gasilskega doma 201.456 0 201.456 
E.3 Selitev stanovalcev  50.364 0 50.364 
E.4 Rušitev 3 objektov 60.437 0 60.437 
  Skupaj ostali stroški 478.458 0 478.458 
          
A-E SKUPAJ  511.685 1.263.495 1.775.180 
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Tabela 6.3: Dinamika financiranja storitev po teko čih cenah (varianta B)  

  Storitev Leto 2011 Leto 2012  Skupaj 
A Gradnja       
A.1 GOI dela 0 855.913 855.913 
  Skupaj gradnja 0 855.913 855.913 
          
B Zunanja ureditev       
B.1 Zunanja ureditev 0 260.432 260.432 
  Skupaj zunanja ureditev 0 260.432 260.432 
          
C Oprema       
C.1 Oprema prostorov 0 187.883 187.883 
  Skupaj oprema 0 187.883 187.883 
          
D Dokumentacija in nadzor       
D.2 Investicijska dokumentacija  4.029 0 4.029 
D.3 Projektna dokumentacija  29.198 0 29.198 
D.4 Inženiring in nadzor 0 21.398 21.398 
  Skupaj dokumentacija in nadzor 33.227 21.398 54.625 
          
E Ureditev zemljiš č in ostali stroški       
E.1 Utrditev zemljišča z nasutjem  54.393 0 54.393 
E.2 Pilotiranje objekta 0 165.354 165.354 
E.3 Brv za pešce 0 15.502 15.502 
E.4 Komunalna ureditev zemljišča 60.437 62.008 122.445 
  Skupaj ostali stroški 114.830 242.863 357.693 
          
A-E SKUPAJ  148.057 1.568.490 1.716.547 

 
 
Pri varianti A je v letu 2011 predvideno financiranje nakupa zemljišč, selitve objektov in 
dejavnosti, ki se sedaj nahajajo na lokaciji, izdelava investicijske in projektne dokumentacije, v 
letu 2012 pa financiranje gradbeno obrtniških in instalacijskih del (GOI del), financiranje zunanje 
ureditve ter inženiringa in nadzora (tabela 6.2). V primeru variante A bodo nastali tudi prihodki 
od odprodaje zemljišč (na lokaciji B), ki bodo podrobneje prikazani v finančnem načrtu, ki bo 
predmet nadaljnje investicijske dokumentacije.  
 
Pri varianti B je dinamika financiranja podobna kot pri varianti A, le da v tem primeru ni potrebe 
po nakupu zemljišč, ker so že občinska, je pa v letu 2011 predvidena priprava zemljišča na 
kasnejšo gradnjo (delno komunalna oprema in nasutje) (tabela 6.3).  
 
 

6.7 INFORMACIJA O EKONOMSKI UPRAVI ČENOSTI PROJEKTA 
 
Glede na to, da bo za predmetno investicijo po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ[12] (v nadaljevanju: Uredba) in v 
skladu z ocenjeno vrednostjo investicije v nadaljevanju treba izdelati tudi investicijski program, v 
dokumentu identifikacije investicijskega projekta ni treba narediti analize stroškov in koristi.  
 
Ekonomska upravičenost projekta je pogojena z dejstvom, da je za vedno večje število otrok v 
Notranjih Goricah in drugih naseljih znotraj občine Brezovica, treba zagotoviti večje število mest 
v vrtcih. Prostih mest primanjkuje že danes, po projekcijah prebivalstva pa je do leta 2030 
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predvideno povečanje števila otrok v starosti od 0 do 5 let za okoli 600. Zaradi tega je izgradnja 
novega vrtca v Notranjih Goricah izredno pomembna. 
 
Z vidika ugotavljanja ekonomske upravičenosti projekta se bodo z investicijo zmanjšali 
predvsem stroški subvencioniranega varstva otrok v občini. Občina namreč zaradi prostorske 
problematike otrok mesečno plačuje po 150 EUR neto subvencij na otroka. S subvencijo se 
staršem zagotavljajo dopolnilna sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z varstvom otroka, ki 
se ni mogel vključiti v javni vrtec ali vrtec s koncesijo. 
 
Investicija bo poleg denarnih koristi prinesla tudi nedenarne in posredne koristi. Med posrednimi 
koristmi nastopijo zagotovitev zadostnega števila mest v vrtcih, zagotovitev ustrezne varnosti 
otrok in vzgoje ter socializacije z vrstniki. V primeru izvedbe variante A, ki se nanaša na 
izgradnjo vrtca ob osnovni šoli Notranje Gorice, pa dodatne koristi predstavlja mirna in tiha 
lokacija ter bližina šole, ki omogoča malčkom lažje vključevanje kasneje v šolo, saj bi se že v 
času obiskovanja vrtca srečevali s šolarji in učitelji.  
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7 DOLOČITEV POTREBNE DOKUMENTACIJE IN TERMINSKI 
PLAN INVESTICIJE 

 

7.1 DOLOČITEV POTREBNE DOKUMENTACIJE 
 
Po Uredbi[12] je treba za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo: 

- med 300.000 EUR in 500.000 EUR izdelati najmanj dokument identifikacije 
investicijskega projekta; 

- nad 500.000 EUR izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski 
program; 

- nad 2.500.000 EUR izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta, 
predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. 

 
V skladu z Uredbo ter ocenjenimi investicijskimi stroški, je za predmetni projekt treba izdelati 
dokument identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) in investicijski program (INV-P). 
 
 

7.2 TERMINSKI PLAN 
 
Terminski plan izvedbe investicije upošteva vse predvidene postopke po veljavni zakonodaji na 
področju javnih financ in javnih naročil. V njem so upoštevani naslednji postopki: 

- pridobivanje investicijske dokumentacije; 
- pridobivanje projektne dokumentacije; 
- pridobivanje soglasij in dovoljenj; 
- javni razpisi. 

 
Na slikah 7.1 in 7.2 sta prikazana predvidena terminska plana za gradnjo in ureditev vrtca v 
Notranjih Goricah, in sicer za varianti A in B. 
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Slika 7.1: Terminski plan izvedbe investicije v pri meru variante A 

 

 

Slika 7.2: Terminski plan izvedbe investicije v pri meru variante B 



Določitev potrebne dokumentacije in terminski plan investicije 

 28 

Terminska plana za izvedbo investicije po variantah A in B sta v letu 2012 skoraj enaka, razlika 
se pojavi v aktivnostih, ki jih je treba in možno izvesti v letu 2011. Pri varianti A je treba izvesti 
postopke pridobitve zemljišča in sklenitve pogodb ter preselitve obstoječih objektov, 
stanovalcev in dejavnosti, ki se sedaj nahajajo na tem območju. V primeru variante B nakupa in 
selitve zemljišč in nepremičnin ni, saj so zemljišča že občinska, predvidena pa je izvedba 
pripravljalnih del (komunalna oprema zemljišča, nasutje).  
 
Aktivnosti, povezane z razpisom, izdelavo in potrditvijo investicijske dokumentacije (DI-IP in 
INV-P) so pri obeh variantah predvidene v obdobju od sredine aprila 2011 do sredine junija 
2011. Pri varianti A je v prvi polovici maja 2011 predviden začetek postopkov pridobitve zemljišč 
in sklenitve pogodbe, ki naj bi trajal do sredine julija 2011. V drugi polovici leta 2011 bi potekala 
selitev gasilskega doma in stanovalcev, ki se sedaj nahajajo na lokaciji A. Pri varianti B teh 
aktivnosti ni, zato pa je v drugi polovici leta 2011 predviden pričetek izvajanja pripravljalnih del 
na zemljišču.  
 
Z začetkom junija 2011 naj bi se v primeru obeh variant začele aktivnosti, povezane z razpisom, 
izdelavo in potrditvijo projektne dokumentacije, ki naj bi trajale do začetka oktobra 2011. Z 
začetkom septembra 2011 je predviden razpis in izbor izvajalca GOI del, ki naj bi trajal do 
začetka januarja 2012. Od konca septembra 2011 do začetka januarja 2012 je predvidena še 
pridobitev potrebnih soglasij in dovoljenj ter od sredine oktobra 2011 do začetka januarja 2012 
razpis in izbor izvajalca za strokovni nadzor. Po pridobitvi vseh dovoljenj in izboru izvajalcev je 
od začetka januarja 2012 do začetka oktobra 2012 predvideno izvajanje GOI del. Z začetkom 
januarja 2012 je predviden tudi začetek izvedbe razpisa in podpisa pogodbe za nabavo opreme, 
ki naj bi trajal do konca aprila 2012. Tej aktivnosti bi do začetka oktobra 2012 sledila dobava in 
montaža opreme. Po končanih GOI delih in montaži opreme je v času od začetka oktobra 2012 
do sredine novembra 2012 predvidena predaja prostorov v uporabo. Od začetka januarja 2012 
do sredine novembra 2012 je predvideno tudi izvajanje strokovnega nadzora. 
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9 PRILOGE 
 
 
Priloga 1:  Situacija vrtca Notranje Gorice in tloris etaž z investicijo (Idejno programski načrt, 
TOMORI arhitekti d.o.o., Ljubljana, junij 2008) 
 
 
Priloga 2:  Pripombe in predlogi na idejni načrt za nov vrtec v Notranjih Goricah (dopis Vrtcev 
Brezovica, z dne 16.5.2011) 
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