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Opis urbanistične zasnove v odnosu do širšega prostora - anketni del

Urbanistična in konceptualna zasnova 
novega objekta vrtca iz aja iz 
konteksta obstoječega prostora.
Predvidena novogradnja  ki bo nadomestila 
dotrajani in prostorsko pod ranjeni 
obstoječi vrtec  se na aja na robu območja 
centralni  dejavnosti  sestavljenega iz 
pretežno izobraževalno  športnega 
programa ter obdanega z večstanovanjskimi 
objekti na za odu in razpršeno 
gradnjo enodružinski  iš na jugu. 

Žal obstoječa urbanistična ureditev 
objektov ter nji ovi  zunanji  površin v 
širšem  t.i. anketnem delu območja  svoji  
programov ne povezuje in dopolnjuje  
zato je bila naša iz odišča želja urediti 
območje kot kampus  ki bi z že obstoječimi 
in dodatnimi vsebinami v dnevnem času 
povezoval obiskovalce različni  generacij.

Predlog zasnove širšega območja tako 
predvideva celostno prenovo odprti  površin 
z osrednjo družabno površino  na območju 
današnjega medgeneracijskega objekta. 
Osrednja plaza  je skupaj s sistemom 
povezovalni  poti zasnovana kot centralna 
povezovalna površina med vsemi programi 
na območju. Možna je vzpostavitev obodne 
ograje s kontrolo dostopa  kar omogoča 
celostno oblikovanje odprti  površin znotraj 
območja brez dodatni  ograj  možnost 
uporabe plaze  za ostale uporabnike tudi v 
popoldanskem času  ter nadzor in zaščito 
skupni  površin zunaj obratovalnega časa.

Plaza je oblikovana iz zunanjega in 
notranjega dela  ki ju krati povezuje in 
ločuje senčna pergola s sistemom ograje
vrat  ki omogočajo  da se območje bodisi 
v celoti odpre  bodisi zaklene. Plaza je 
zasnovana kot sistem več unkcionalne 
večgeneracijske ploščadi z raznolikimi 
športnimi  rekreacijskimi in igralnimi elementi  
ter sistemom območij za počitek pod 
senčnimi krošnjami visokodebelne drevnine. 
Na območju mladinskega centra smo 
predvideli odstranitev obstoječega 
igrišča pod balonom  ter ga nadomestili 
z polvkopano dvorano z zunanjim 
igriščem na stre i. S tem smo pridobili 
dodatne zelene površine za vrtec 
z vzpostavitvijo eksperimentalni  
pridelovalni  površin  zelenjavni  in 
zeliščni  vrtov  ter dišavnic z učno potjo.

Varen objem borovcev. 

SINTEZNA SHEMA PROMETNE UREDITVE SINTEZNA SHEMA ZELENIH POVRŠIN

motorne poti
intervencijska pot
privatne motorne poti
uvoz v garažo
uvoz na parkirišče
obstoječe poti
nove poti
vhod v garažo
vhod v vrtec

obstoječa drevnina
nova drevnina
ograjena igrišča
zelenice
vhodna ploščad
tlakovana plaza
multifunkcionalna
igralna površina
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Opis prometne in zunanje ureditveOpis urbanistično - arhitekturne zasnove ožjega območja vrtca

Kljub celostni ureditvi širšega območja 
po načelu povezovanja  je bilo glavno 
vodilo pri oblikovanju novega objekta vrtca 
predvsem želja po zagotavljanju dodatne 
varnosti in intime najmlajši  uporabnikov.

Glavna merila nove zasnove so bila

Kompaktna gradnja na modularni mreži 
Zaradi želenega povezovanja programa vrtca 
in garažne iše v istem objektu  kar je sicer 
programsko težko združljivo in neobičajno  
smo se odločili za gradnjo na modularni 
mreži. Da pa bi otrokom kjub kompaktnosti 
gradnje pričarali čimveč zanimivi  ambientov 
za dodatno igro  pa smo zasnovali večji 
osrednji atrij  ki iz v odnega trga otroke 
povabi in sprejme v svoj varen objem.
Modularnost omogoča tudi poljubno izvedbo 
posamezni  igralnic v primeru  če bi se 
investitor odločil za azno gradnjo oz. ob 
zmanjšanju števila predvideni  igralnic.

Osrednji zunanji atrij omogoča 
raznoliko uporabo
Objekt s svojo zasnovo oblikuje osrednje 
zunanje dvorišče  ki ponuja nove 
mikroambiente za igro otrok in je vsestransko 
uporaben v vse  letni  časi . V vroči  
poletni  dne  nudi dodatno senco za igro 
otrok ter možnost druženja ob posebni  
dogodki  (pikniki  sejmi...). Pozimi nudi 
zavetje pred burjo  ob vse  letni  časi  pa 
prijetne poglede na bogato zazelenitev  ki 
jo omogoča raščenen teren pod atrijem. 

Ohranitev kvalitetnega obstoječega 
mediteranskega rastja
Posebna kvaliteta obstoječega ambienta je 
mediteransko rastje  ki že sedaj sooblikuje 
prostor ter omogoča veliko naravne sence 
igralnicam in zunanjemu igrišču. Načrtno 
smo novi objekt umestili na območje 
predvidene rušitve tako  da se kvalitetna 
obstoječa drevesa la ko v celoti o rani.

Objekt sledi identiteti območja z uporabo 
lokalnih arhitekturnih elementov
Gradnja v vročem obmorskem okolju narekuje 
smotrnost uporabe tradicionalni  in lokalno 
uveljavljeni  ar itekturni  elementov  kot je 
na primer zazelenjena pergola  ki omogoča 
prijetno koriščenje zunanji  terasni  površin 
tudi v najbolj vroči  poletni  dne . Zunanjo 
opno objekta smo oblikovali kot dodatno senčilo 
zunanji  teras igralnic in uprave v nadstropju 
ter jo s pergolo povezali na osnovni objekt.

Zasnova brez zunanjih prometnih površin
Naša želja je bila  da bi zasnovali objekt z 
zunanjo ureditvijo z otroku čimbolj varno in 
prijetno uporabo  zato smo prestavili vse 
prometne površine v kletne prostore  vključno z 
gospodarskim dostopom za ku injo. Na terenu 
je še vedno predvidena intervencija in odvoz 
smeti  za potrebe ku inje se v servisnem delu 
na severu objekta izvede tovorna ploščad.
Starši še naprej la ko koristijo 
zunanje parkirišče v neposredni 
bližini za kratkotrajno parkiranje. 

Prometna ureditev_garažna hiša

Zaradi potrebe po globokem temeljenju 
objekta sta pod programom vrtca 
predvideni dve etaži parkirni  površin. 
Uvozna klančina v klet se priključi na preurejeni  
že obstoječi priključek ob izteku Fazanske 
ceste ter se z nasutjem tako vizualno kot tudi 
zvočno oddvoji od zunanji  površin vrtca.
Gradnja garaže na modularni mreži nam 
omogoča ureditev kompaktne in jasno 
pregledne parkirne površine  ki je programsko 
jasno ločena za uporabnike vrtca v 1. kletni 
etaži ter za ostale uporabnike v 2. kleti. 
Programska delitev po etaža  ter umestitev 
tre  ločeni  vertikalni  povezav za različne 
uporabnike omogoča lažjo kontrolo dostopa. 
V 1. kleti je ob servisno te ničnem programu 
predvideni   PM za zaposlene vrtca 
Morje ter 23 PM za zaposlene vrtca La 
Coccinella. Le-ti dostopajo v posamezne 
dele objekta po ločeni  servisni  jedri .
Ostalim obiskovalcem je namenjeni  1  
PM v 2. kleti  ki pa imajo direktni iz od preko 
vertikalnega jedra na v odno ploščad pred 
vrtcem. Ostali dve jedri služita kot dodaten 
evakuacijski iz od v primeru požara. Osrednji 
del garaže  v območju pod osrednjim atrijem  
ni izkoriščem ter omogoča intenzivno 
zazelenitev atrija na raščenem terenu. 
Zasnova omogoča izvedbo parkirni  površin 
pod celotnim obodnim gabaritom objekta  
vkolikor bi se izkazalo za bolj ekonomično.

Zunanja prometna ureditev

Kot je bilo že omenjeno  smo želeli 
območje vrtca čim bolj osvoboditi 
zunanji  prometni  površin.
Kjub temu  da nova parkirna iša pod 
objektom zagotavlja več kot dovolj parkirni  
površin za vse uporabnike  bi bilo smotrno 
preurediti obstoječe parkirišče pred 
šolo za kratkotrajno parkiranje staršev  
ki pripeljejo otroke v vrtec (22 PM).
Na območju tlakovanega trga se predvidijo 
parkirna mesta za kolesa ter urbana oprema 
za potrebe uporabnikov in obiskovalcev.

Krajinsko arhitekturna zasnova 
odprtega prostora 

1_Igrišče vrtca je zasnovano glede na 
obstoječe prostorske razmere  predvideni 
vrtec ter možnost širitve zeleni  površin vrtca. 
Osnovno omejitev v prostoru predstavlja 
nasutje zaklonišča  ki jo zasnujemo kot osrednji 
igralni motiv v prostoru z razgledno površino 
na vr u  z dobrim pregledom nad celotnim 
igriščem (varnost  preglednost). Povečanje 
nasutja do južne meje rešuje probleme dostopa 
do zaklonišča  enotne površine igrišča brez 
dodatni  ograj  možnost izvedbe dodatni  
vkopani  površin (povečanje s ramb)  uporaba 
zemljine od izkopa  dodatne igralne površine 
z razgibano kon  guracijo terena. Nasutje 
se izkoristi za igralne površine na brežini 
(tobogani  am  teater ...) in naravno igrišče 
(robinzonsko igrišče). Hkrati pa omogoča 
dodatno zasebnost učni  prostorov. 
Osrednje igrišče vrtca je zasnovano kot 
obodna igralna površina z raznolikimi igrali 
za 2. starostno obdobje. V osrednjem delu je 
odprta igralna površina ter centralno obsajeno 
igrišče 1. starostnega obdobja z igrali za 
najmlajše  nadzorovani  obodom in z umetnim 
senčilom. Pred igralnicami so lesene terase.  

Igrišča 2. starostnega obdobja 
so zasnovana s prepletom različni  igralni  
površin za različna starostna obdobja 
in igralno unkcionalnostjo (gibanje  
ravnotežje  plezanje  igra  raziskovanje ...). 
Igrišče je zasnovano bolj aktivno  
raziskovalno  potrebuje več dinamičnega 
prostora  igralnica postane del narave.
Igrišče italijanskega vrtca se navezuje na 
dostopnost iz leseni  igralnic (teras) pred 
učilnicami. Igrišče je zasnovano z igralnimi 
elementi pikapolonic  zunanjo učilnico in v 
navezavi na nasutje zaklonišča  z naravnim 
robinzonskim igriščem z zasaditvijo.
Odprto igrišče na vzhodnem delu območja 
je namenjeno športno igralnim programom  
igram z žogo  teku  raziskovanju in učenju. 
Otroško igrišče je opremljeno z enostavnimi  
sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi 
enotami. Teren igrišča je razgiban  ima 
sončno lego  zavarovano pred vetrom  
zagotovljena sta tako naravna kot tudiumetna 
senca.  Obsega tudi del utrjeni  površin  
namenjeni  igram z žogo  vožnji s kolesi  
skiroji in ostalim dejavnostim otrok. 
Za osrednje igralno območje se 
predvidi platneno vodoodporno 
senčilo  ki pokriva igrišče 1. triade.

2_Vhodno dvorišče z atrijem vrtca 
na vz odni strani vrtca je zasnovano kot varno 
območje v obliki tlakovanega trga  ki se razširi 
v atrij vrtca. Uporabne programske površine 
so umaknjene od prometni  in servisni  
površin. Tlakovane površine so členjene 
z večjimi zelenimi otoki z visokodebelno 
drevnino za senčenje prostora. Območje je 
opremljeno z urbano opremo. V notranjost 
atrija je umeščena večnamenska igralna 
površina. Na severno stran območja je po 
obstoječi dostopni cesti umeščen dostop za 
odvoz odpadkov. V zasnovi širšega anketnega 
natečaja predvidevamo organizacijo servisnega 
dostopa preko skupne v odne plaze.
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dostava vrtca
peš poti
intervencijska pot in odvoz smeti
uvozi na območje

nova ureditev dostopov

motorne poti
intervencijska pot
novi vhod v vrtec
uvoz v garažo in dostava
uvozi na območje

utrjene površine
in ploščadi

1 vhodna ploščad
2 tlakovana plaza
3 multifunkcionalna igralna površina
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Tloris pritličja z zunanjo ureditvijo Pogled z vrta proti igralnice
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Opis arhitekturne zasnove s funkcionalnimi sklopi

Programska zasnova vrtcev 

Morje in La Coccinella
Vse igralnice 1. starostnega obdobja in 
razvojni  oddelkov so v pritličju  za vrtec 
Morje nanizani v južni  za vrtec La Coccinela 
pa v za odni lameli objekta. Igralnice imajo 
zunanje terase ter dodatni iz od na zunanje 
igrišče. Ob iz odu na igrišče  na stiku obe  
vrtcev  so skupne sanitarije za potrebe igrišča 
in s ramba za vrtna igrala. Na posamezni  
zunanji  terasa  so kot del zunanje opreme 
organizirane dodatne omare za igrače. Za 
sezonsko ter dodatno opremo  do katere se 
ne dostopa vsakodnevno  se la ko koristi 
tudi obstoječe prostore zaklonišča.

Nad igralnicami 1. st. obdobja so nanizane 
igralnice 2. st. obdobja  ki imajo prav tako 
iz ode na lastne terase. Terase v nadstropju 
so dodatno senčene z zunanjimi senčili  ki 
se ji  po potrebi poljubno odpira ter krite z 
zazelenjeno pergolo. V nadstropju so upravni 
prostori  na vz odni strani vrtca Morje ter na 
za odni strani vrtca La Coccinella. Vse pisarne 
imajo prav tako lasten iz od na zunanje terase. 
Za dodatno osvetlitev skupnega prostora 
vrtca La Coccinella je v za odnem traktu 
predvidena izvedba manjšega dvovišinskega 
prostora s svetlobnikom na stre i. 
Vsi prostori za dodatno igro otrok v obe  
vrtci  so oblikovani kot dodatni odprti kotički 
s pogledom na atrij  namenjene so raznolikim 
dejavnostim in se la ko z zalivi garderobni  
niš povezujejo v večje igralne površine. 

Oba vrtca imata vse svoje te nične prostore 
predvidene v kleti. Skupna centralna ku inja 
ima gospodarski dostop za manjša dostavna 
vozila  vse pomožne dodatne prostore  
prostor za rambo servirni  vozičkov 
ter dostavno dvigalo v etaže. Ob tovorni 
ploščadi je v kleti prostor za zbiranje smeti s 
povezavo do ekološkega otoka v pritličju  ob 
dodatnem zunanjem servisnem prostoru.
Hišnika za obe enoti imata ločene prostore 
ter sta locirana vsak ob svojem servisnem 
jedru. Prostor išnika in delavnic imata 
naravno osvetlitev. V servisnem delu 1. kletne 
etaže so še skupna pralnica ter kotlovnica.

Opis arhitekturne zasnove s funkcionalnimi sklopi

Zasnova in oblikovanje vrtca temelji na iskanju optimalne organizacije različnih uporabnikov 

objekta ter v želji po dodatni kvaliteti bivanja tako otrok kot tudi zaposlenih. 

Arhitekturna zasnova izhaja iz že zapisanega urbanističnega koncepta. Kompaktna zasnova 

kompleksa se programsko deli na dva ločena programa vrtca Morje in italijanskega vrtca La 

Coccinella, ki pa se v posameznih segmentih programsko povezujeta. Vhodni trg ob Fazanski 

cesti se po rahli klančini spusti v osrednji atrij, ki si ga delijo vsi uporabniki. Zahodna lamela 

je za uporabnike La Coccinelle, južna in vzhodna lamela za vrtec Morje, medtem ko sta v 

severnem traktu predvidena dve ločena večnamenska prostora tako, da se ju lahko po potrebi 

združi v večjo dvovišinsko dvorano tudi ta potrebe zunanjih uporabnikov v popoldanskem 

času. Dvorano se lahko koristi tudi za krajevne prireditve z možnostjo dostopa do manjše 

tribune v nadstropju. V poletnem obdobju se lahko dvorana odpre na zunanji atrij, zaradi 

direktne povezave s kuhinjo pod njo pa se lahko organizira tudi priložnostne pogostitve.

Dostopi za različne uporabnike

Iz osrednjega atrija sta dva ločana glavna vhoda 
za vrtec Morje ter vrtec La Coccinella. Za 1. 
starostno obdobje vrtca Morje je v pritličju, prav 
tako iz atrija, dodaten vhod, vrtec La Coccinella 
pa ima dodaten vhod s severne strani z direktno 
navezavo na obstoječo Italijansko šolo.
Zaposleni v vrtcu, ki parkirajo v kleti, imajo 
direktno navezavo na ločeni servisni stopnišči 
v posametno enoto vrtca, medtem ko zunanji 
uporabniki parkirišč v 2. kletni etaži koristijo 
dodatno servisno jedro, ki jih pripelje na 
vhodno ploščad objekta. Isto jedro, seveda z 
vzpostavitvijo ustreznega sistema varovanja, 
lahko koristijo zaposleni v upravi vrtca Morje.
Tehnično osebje, ki ima svoje delovne prostore 
v 1. kleti imajo dodaten ločen servisni dostop 
po zunanjem stopnišču na severni strani 
objekta, ki obenem služi tudi kot dodaten 
svetlobnik za osvetljevanje delovnih prostorov 
v kleti. Iz kuhinje v kleti  je dostava hrane v 
obe etaži vrtca predvidena z dvigalom.
Zunanji uporabniki dvorane imajo dostop 
do dvorane bodisi preko vhodnega 
vetrolova iz atrija, kot tudi direktno in 
garaže preko servisnega jedra.
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Kvadrature Tloris pritličja merilo 1:200

A. IGRALNI PROSTORI 

A.1. Igralnice 1.starostno obdobje - vrtec morje    420m2  
A.2. Igralnice 2.starostno obdobje - vrtec morje    480m2 
A.3. Igralnice razvojni oddelek - vrtec morje     60m2 
A.4. Igralnice 1.starostno obdobje - vrtec La Coccinella   181m2 
A.5. Igralnice 2.starostno obdobje - vrtec La Coccinella   120m2 
A.6. Igralnice razvojni oddelek - vrtec La Coccinella    60m2 
A.7. dodatni prostor za dejavnost otrok - vrtec morje   108m2 
A.8. dodatni prostor za dejavnost otrok - vrtec La Coccinella   50m2 
A.9. Shramba za rekvizite športne igralnice - vrtec morje   19m2 
A.10. Shramba za rekvizite športne igralnice - vrtec La Coccinella  9m2 
A.11. Večnamenski skupni (osrednji) prostor - vrtec  morje   328m2 
A.12. Večnamenski skupni (osrednji) prostor - vrtec  La Coccinella  107m2 

B. SKUPNI PROSTORI ZA OTROKE 

B.1. Shramba igrač (ob osrednjem prostoru)  - vrtec morje   40m2 
B.1.2. Shramba igrač (ob osrednjem prostoru)  - vrtec La Coccinella  19m2 
B.2. Garderobe za otroke 1.st. obdobje - vrtec morje   56m2 
B.3. Garderobe za otroke razvojnega oddelka - vrtec morje   64m2 
B.4. Garderobe za otroke razvojnega oddelka - vrtec morje   8m2 
B.5. Garderobe za otroke 1.st. obdobje - vrtec La Coccinella   24m2 
B.6. Garderobe za otroke 2.st. obdobje - vrtec La Coccinella   16m2 
B.7. Garderobe za otroke razv. oddelka - vrtec La Coccinella   8m2 
B.8. Sanitarije 1. st. obdobje - vrtec morje     77m2 
B.9. Sanitarije 2. st. obdobje - vrtec morje     88m2 
B.10. Sanitarije razv. oddelek - vrtec morje     11m2 
B.11. Sanitarije 1. st. obdobje - vrtec La Coccinella    33m2 
B.12. Sanitarije 2. st. obdobje - vrtec La Coccinella    22m2 
B.13. Sanitarije razv. oddelek - vrtec La Coccinella    11m2 
B.14. Sanitarije za otroke na igrišču      12m2 
B.15. Prostor za ind. delo z otroki- vrtec morje    24m2 
B.16. Prostor za ind. delo z otroki - vrtec La Coccinella   9m2 

C. PROSTORI ZA STROKOVNE DELAVCE IN UPRAVNI PROSTORI

C.1. Skupni prostori za strokovne delavce   - vrtec morje   105m2 
C.2. Skupni prostori za strokovne delavce   - vrtec La Coccinella  35m2 
C.3. Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke - vrtec morje  40m2 
C.4. Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke - vrtec La Coccinella 12m2 
C.5. prostor za vodjo enote - vrtec morje     31m2 
C.6. prostor za vodjo enote - vrtec La Coccinella    10m2 
C.7. prostor za svetovalnega delavca - vrtec morje    12m2 
C.8. prostor za  svetovalnega delavca - vrtec La Coccinella   12m2 
C.8. prostor za  svetovalnega delavca - vrtec morje    12m2 
C.9. prostor za drugega svetovalnega delavca - vrtec La Coccinella  12m2 
C.10. Pisarna ravnatelja - vrtec morje      24m2 
C.11. Pisarna ravnatelja - vrtec La Coccinella     16m2 
C.12. Pisarna pomočnika ravnatelja - vrtec morje    12m2 
C.13. Pisarna za administracijo (1 oseba) - vrtec morje   11m2 
C.14. Pisarna za administracijo (1 oseba) - vrtec La Coccinella  13m2 
C.15. Pisarna za računovodstvo (2 osebi) - vrtec morje   12m2 
C.16. Pisarna za računovodstvo (1 oseba) - vrtec La Coccinella  11m2 
C.17. Prostor za arhiv - vrtec morje      24m2 
C.18. Prostor za arhiv - vrtec La Coccinella     13m2 
C.19. Garderoba za zaposlene - vrtec morje (40 zaposlenih)   8m2 
C.20. Garderoba za zaposlene - vrtec La Coccinella (11 zaposlenih)  7m2 
C.21. Sanitarije za obiskovalce (invalidi)     7m2 
C.22. Sanitarije za zaposlene - vrtec morje     20m2 
C.23. Sanitarije za zaposlene - vrtec  La Coccinella    7m2 
C.24. Sanitarije za upravo - vrtec morje     8m2 
C.25. Sanitarije za upravo - vrtec  La Coccinella    3m2 
C.26. Shramba za vrtna igrala in materiale za igrišče - vrtec morje  30m2 
C.27. Shramba za vrtna igrala in materiale za igrišče - vrtec La Coccinella 8m2 

D. GOSPODARSKI PROSTORI 

D.1. Kuhinja - oba vrtca skupaj      306m2 
D.2. Kotlovnica, tehnični prostor- oba vrtca skupaj     98m2 
D.3. Prostor za hišnika - vrtec morje      15m2 
D.4. Prostor za hišnika - vrtec La Coccinella     6m2 
D.5. shramba za čistila 1 na etažo - vrtec morje    19m2 
D.6. shramba za čistila 1 na etažo- vrtec La Coccinella   10m2 
D.7. Shramba za ostalo opremo - vrtec morje    10m2
D.8. Shramba za ostalo opremo - vrtec La Coccinella   4m2 
D.9. Delavnica - vrtec morje       25m2 
D.10. Delavnica - vrtec La Coccinella      15m2 
D.11. Garderoba za tehnično osebje - vrtec morje    14m2 
D.12. Garderoba za tehnično osebje - vrtec La Coccinella   6m2 
D.13. Sanitarije za tehnično osebje - vrtec morje    14m2 
D.14. Sanitarije za tehnično osebje - vrtec La Coccinella   6m2 
D.15. Pralnica - oba vrtca skupaj      69m2 

E. KOMUNIKACIJE  

E.1. Hodniki         650m2 
E.2. Vetrolovi s prostori za vozičke za 1. starostno skupino   73m2 



Opis nosilne konstrukcije objekta

Predvidena je armirano betonska nosilna 
konstrukcija  ki se v celoti izvaja na licu 
mesta. Predvideni sta dve podzemni 
etaži  pritličje in nadstropje. Stre a ravna  
po odna za vzdrževanje in umestitev 
sončne elektrarne in zelenja.
Kletno etaže se izvede kot vodotesno. Obodne 
kletne stene debeline 3  cm prevzamejo glavne 
obremenitev. Zemeljski in vodni pritiski  težo 
nadzemni  etaž ter potresne sile  ki rezultirajo 
v klet. Stene se izvede iz betona C3  armira 
z me ko rebrasto armaturo B B. Notranje 
stene (stene stopniščni  jeder  ki potekajo do 
stre e) so v kleti debeline 3 cm  nadzemno 
pa 2 cm. Stene prevzemajo potresne sile.
Stebri kleti dimenzij 3 cm  usmerjeni 
vsporedno z parkirnimi prostori se umeščajo 
v klet na običajnem in ekonomičnem rastru 
8.   . m. dimenzija stebrov zadošča tako 
za prevzem vertikalni  obremenitev kakor 
tudi zagotavljanu požarne odpornosti do 

min. potresni  obremenitev stebri ne 
prevzemajo  saj se orizontalne obremenitve 
preko etažni  plošč prerazporerajo na stene.
Temelja plošča bo debeline cm z lokalnimi 
poglobitvami 8 cm pod stebri. Plošča se 
izvaja v več kosi -delovni stiki se pobrusijo  
na ploščo se izvede la ko le protiprašni 
premaz ali pa polivretanski  nalni tanek sloj. 
Medetažna plošča nad 2.kletjo je gladka brez 
nosilcev in vut. Plošča je debeline 28cm in 
se jo v nekateri  polji  nadviša ta 2 mm.

Plošča nad 1.kletjo je debeline 3 cm  nad stebri 
kleti pa se izvede dodatne vute debeline 2 cm. 
Na podlagi Geološko-geote ničnega poročila 
(IRGO Consiltind d.o.o. št.poročila 3 8 3  
september 2 2 ) je objekt možno temeljiti 
plitko vendar z ustreznimi ukrepi saj je 
temeljenje predvideno na globini pod katero se 
na ajajo težko gnetne do srednje gnetne gline. 
Ocenjeno je  da gre za za teven geote nični 
poseg. Plitko temeljenje objekta je možno ob 
predpostavki  da se zaradi izvedbe odkopa  
temeljna tla v globalu razbremenijo  objekt pa 
zaradi vzgonski  sil izvede dovolj robustno. 
Objekt temeljimo na temeljni plošči  pod 
ploščo je potrebno izvesti zamenjavo tal z 
uvaljanim gramoznim tamponom  v debelini 
6  cm. Klet bo potrebno izvesti vodotesno in z 
upoštevanjem vodnega vzgona  kjer se nivo vod 
podzemne vode dvigne do obstoječega terena. 

Uravnoteženje mase objekta s silo vzgona 
podtalne vode se doseže uravnoteženje sil  
na ta način ne bo potrebno izvajati natezni  
pilotov. Ustrezno maso objekta  ki kljubuje 
vzgonskim silam dosežemo z izbrano betonsko 
konstrukcijo  ocenjujemo  da z leseno ali 
jekleno konstrukcijo to ne bi bilo možno. 
Vodoprepustnost terena je sicer zelo 
slaba  vendar bo ob odkopu za izvedbo 
kletni  etaž ustvarjen bazen (umetni zasip 
za objektom)  ki praktično stalno moči 
objekt. Vodotesnost same kleti se izvede 
z membransko zunanjo idroizolacijo  na 
kletne stene ter pod temeljno ploščo.
Izkope gradbene jame bo potrebno ščititi. 
Predlagamo izvedbo zabiti  jekleni  zagatnic 
z delnim razpiranjem v samo jamo. Ob tem 
je pričakovati  da se bo v gradbeno jamo 
vseeno lokalno precejal določeni delež 
podzemne vode  zato je potrebno predvideti 
začasno črpanje vode iz jame. Črpanje 
vode bo potekalo toliko časa  da bo objekt 
izgrajen do te mere  da se bo njegova masa 
kljubovala vzgonski sili  ocenjjemo  da bo 
to potrebno do izgradnje plošče nad etažo.

Smernice požarnega varstva 

Do novo predvidenega vrtca je predviden 
intervencijski dostop po v odni ploščadi in po 
dostopni cesti  ki poteka po obodu natečajnega 
območja in vodi do naselja stanovanjki  

iš. Intervencijske in delovne površine so 
predvidene ob v odu v objekt in tam kjer 
bo to mogoče in nujno potrebno. Vse to bo 
zapisano v elaboratu Študije požarne varnosti.
Požarna zaščita objekta je predvidena iz 
nadtalni  zunanji  idrantov ter notranjega 

idrantnega omrežja  euro idranti. 
Glede na velikost je potrebno vrtec razdeliti na 
več požarni  sektorjev. Objekt ima zagotovljene  
požarne iz ode na prosto. V kletni  etaža  
ki so večinoma namenjene pakiranju  bo 
urejen sistem me anskega odvoda dima in 
toplote ter CO. Ravno tako bo urejen dovod 
svežega zraka v kletne etaže. Vse v skladu s 
požarnimi predpisi in smernicami. Potrebno 
bo narediti CFD analizo  ki bo zagotovila 
pravilnost postavitve naprav za odvod dima 
in toplote ter CO v primeru požara. Požarna 
varnost v stavbe  je res izjemno pomembna.

Strojne instalacije 

Načrt s področja strojništva naj se izdela 
skladno z vso trenutno veljavno zakonodajo. 
Upoštevano bo prepletanje različni  
uporabnikov  nji ove za teve in sinergijski 
učinki  ki ji  la ko prinese sklaplanje 
različni  programov. Pomembno pri tem je 
upoštevanje ekološkega vidika implementacije 
vse  sistemov pomembni  za trajnostno 
gradnjo  ki pomembno upošteva varovanje 
okolja. To pomeni  da bo iša upoštevala vse 
pomembne trajnostne principe  od pravilnega 
prezračevanja  senčenja  upoštevanja 
dnevne in letne poti sonca ter izrabe vse  
naravni  virov  ki ji  je moč vključiti v smotrno 
energetsko in ar itekturno zasnovo vrtca.

Ogrevanje in hlajenje
Upoštevajoč projektno nalogo vključeno v 
dokumente pomembne za izvedbo natečaja 
za novi vrtec bodo za pripravo ogrevne in 

ladilne vode predvidene toplotne črpalke 
v povezavi s sistemom za izkoriščanje 
energije sonca za segrevanje tople sanitarne 
vode in podporo ogrevanju objekta.
Ogrevanje večine prostorov je predvideno 
s sistemom talnega ogrevanja. Ogrevanje 
upravnega dela je predvideno z ventilatorskimi 
konvektorij  ki se v poletnem času uporabljajo 
tudi za lajenje  ogrevanje pomožni  prostorov 
pa je predvideno z radiatorskim ogrevanjem 
skladno z namembnostjo prostorov. Naročnik 
bo v veliko pomoč pri pravilni izbiri osnovnega 
energenta  bodisi bo to izkoriščanje vodnega 
vira  geotermelne energije ali pa lokalno 
že izvedene skupne energetke zasnove 
območja. Izbrani sistem bo izbran skladno 
z izdelanim elaboratom Učinkovite rabe 
energije  ki ga bo priskrbel naročnik.
Za potrebe ku inje bo la ko predviden plinski 
sitem z cisterno na UNP ali z priklopom na 
omrežje plina v bližini novo predvidenega vrtca.

Prezračevanje
Predvidi se sledeče sisteme 
prezračevanja prostorov
1. Dovod in odvod zraka za potrebe 
vrtca in spremljajoči  prostorov
2. Dovod in odvod zraka za 
potrebe ku inje in pralnice
Za potrebe prezračevanja vrtca in spremljajoči  
prostorov bodo predvidene dovodno odvodne 
prezračevalne naprave  za vsako lamela 
po ena ali skupna prezračevalna naprava  
v zato predvidenem prostoru strojnice.
Poleg sistema prisilnega prezračevanja 
prostorov je v vse  prostori  omogočeno tudi 
naravno prezračevanje z odpiranjem oken.
Prezračevanje 1. etaže garaže bo 
predvideno naravno  2. etaže pa preko 
odvodni  ventilatorjev in Jet  an 
ventilatorjev pod stropom kletne etaže.

Vodovod in kanalizacija
Novo predvideni objekt bo priključen 
na sistem vodovodnega omrežja preko 
glavnega vodomera. Upoštevana 
bo ločitev veči  uporabnikov.
Predvidi se centralna priprava tople vode za 
celoten novi objekt vrtca. Bojler za pripravo 
tople sanitarne vode vode bo diemnzioniran 
glede na te lološke potrebe ku inje in 
glede na potrebe in opremo vrtca.
Kanalizacija ku inje bi se na zunanjo 
kanalizacijo priključila preko lovilnika 
maščob. Glede na ekološko naravnanost 
naročnika je pomembno izkoriščati tudi 
tako imenovano sivo vodo  meteorno vodo 
skladiščeno v za to namenjeni  zalogovniki . 
Le-ta se bo pretakala po ločenem sistemu 
implemetiranem v sistem splakovanja sanitarij 
in tisti  delov  kjer je mogoča uporaba vode  
ki sicer ne ustreza standardom pitne vode.

Fasade in strehe ter materali

Oblikovanje asad z izborom materialov daje 
kompleksu jasno javno noto  obenem pa se 
skuša čimbolj približati lokalnim značilnostim 
kraja. Fasada pritličnega dela objekta je v 
kombinaciji vidnega betona ter večji  stekleni  
površin  ki so dodatno senčene z zunanjimi 
senčili. V nadstropju je na osnovno nosilno 
betonsko konstrukcijo obešena kovinska 
konstrukcija s kombinacijo vertikalni  
in orizontalni  lamel  ki služijo tudi kot 
senčilo za zunanje terase v nadstropju.
Izbrani materiali so trajni in 
enostavno obnovljivi.
Stre a je ravna in na njej je možna 
namestitev sprejemnikov sončne 
energije SSE za podporo ogrevanju oz. 
za dodatno ogrevanje sanitarne vode.
Predvidena je zasteklitev z okni v ALU okvirji .
Predvidena je ustrezna varnostna zasteklitev 
(kaljeno steklo) po celotni višini zasteklitev.
Na južni strani  obremenjeni s sončnim 
pregrevanjem  je predvideno senčenje z 
zunanjimi senčili  ki obenem omogočajo 
tudi zatemnitev prostora.
Oprema prostorov bo sledila modernim 
trendom opremljanja  ergonomskim ter 
unkcionalnim za tevam uporabnika. 

Opis tehničnih značilnosti objekta Tloris nadstropja merilo 1:200
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Vzdolžni prerez merilo 1:200

Prečni prerez merilo 1:200

+ 4.00

igralnica 1. st. obdobje

+ 8.50
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Severna fasada merilo 1:200

zelene površine

+4.30 mnv

+7.70 mnv

+12.20 mnv

igrišče za najmlajše dodatni vhod vrtec La Coccinella javna plaza z igriščem, dodatne zelene površine vrtca pergola, parkiranje koles izhod iz garaže vstopni trgdostona peš pot do kampusa in mladinskega centradostopna promenada s severa peš pot drevored borovcev

+3.70 mnv

+7.70 mnv

+12.20 mnv
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Pogled na atrijsko dvorišče



123RIVRTEC MORJE LUCIJA IN VRTEC LA COCCINELLA 

PovršinePovršine

POZOR!!! IZPOLNITI JE POTREBNO 5 LISTOV/ZAVIHKOV!!!
VRTEC LUCIJA / PREGLED PROSTOROV IN 
KVADRATUR

VRTEC DOSEŽENO
Število Površina Pov. skupaj Število Površina Pov. skupaj 

v m2 v m2 v m2 v m2

A. IGRALNI PROSTORI 1992 1942

A.1. Igralnice 1.starostno obdobje - vrtec morje 7 60 420 7 60 420

A.2. Igralnice 2.starostno obdobje - vrtec morje 8 60 480 8 60 480

A.3. Igralnice razvojni oddelek - vrtec morje 1 60 60 1 60 60

A.4. Igralnice 1.starostno obdobje - vrtec La Coccinella 3 60 180 3 60,18 181

A.5. Igralnice 2.starostno obdobje - vrtec La Coccinella 2 60 120 2 60,18 120

A.6. Igralnice razvojni oddelek - vrtec La Coccinella 1 60 60 1 60,18 60

A.7. dodatni prostor za dejavnost otrok - vrtec morje 1 80 80 1 107,98 108

A.8. dodatni prostor za dejavnost otrok - vrtec La 
Coccinella

1 32 32 1 49,73 50

A.9. Shramba za rekvizite športne igralnice - vrtec morje 1 20 20 1 19,12 19

A.10. Shramba za rekvizite športne igralnice - vrtec La 
Coccinella

1 10 10 1 9,27 9

A.11. Večnamenski skupni (osrednji) prostor - športna 
igralnica (24. čl.) - vrtec  morje

1 304 304 1 328,12 328

A.12. Večnamenski skupni (osrednji) prostor - športna 
igralnica (24. čl.) - vrtec  La Coccinella

1 114 114 1 107,07 107

A.13. Dodatni prostori za dejavnost otrok (25. čl.) - vrtec 
morje

5 16 80 0 0 0

A.14. Dodatni prostori za dejavnost otrok (25. čl.) - vrtec 
vrtec La Coccinella

2 16 32 0 0 0

Terasa (23. čl.)  - zunanja površina, se ne všteva v 

seštevek notranjih površin

22 24 480 (se ne 
sesteva)

20 24 480 (se ne 
sesteva)

A - SKUPAJ - oba vrtca skupaj

Oznaka Namembnost prostorov

A - SKUPAJ  - vrtec morje 1444 1415
A - SKUPAJ  -  vrtec La Coccinella 548 527

B. SKUPNI PROSTORI ZA OTROKE 524 521

B.1. Shramba igrač (ob osrednjem prostoru)  - vrtec 
morje

1 40 40 1 40,14 40

B.1.2. Shramba igrač (ob osrednjem prostoru)  - vrtec La 
Coccinella

1 20 20 1 19,47 19

B.2. Garderobe za otroke 1.starostno obdobje (20 čl.)  - 
vrtec morje

7 8 56 7 8 56

B.3. Garderobe za otroke 2.starostno obdobje (20 čl.) - 
vrtec morje

8 8 64 8 8 64

B.4. Garderobe za otroke razvojnega oddelka (20 čl.) - 
vrtec morje

1 8 8 1 8 8

B.5. Garderobe za otroke 1.starostno obdobje (20 čl.)  - 
vrtec La Coccinella

3 8 24 3 7,91 24

B.6. Garderobe za otroke 2.starostno obdobje (20 čl.) - 
vrtec La Coccinella

2 8 16 2 7,91 16

B.7. Garderobe za otroke razvojnega oddelka (20 čl.) - 
vrtec La Coccinella

1 8 8 1 7,91 8

B.8. Sanitarije za otroke 1. starostno obdobje (22. čl. )  - 
vrtec morje

7 11 77 7 10,98 77

B.9. Sanitarije za otroke 2. starostno obdobje (22. čl. )  - 
vrtec morje

8 11 88 8 10,98 88

B.10. Sanitarije za otroke razvojnega oddelka (22. čl. )  - 
vrtec morje

1 12 12 1 10,98 11

B.11. Sanitarije za otroke 1. starostno obdobje (22. čl. )  - 
vrtec La Coccinella

3 11 33 3 10,98 33

B.12. Sanitarije za otroke 2. starostno obdobje (22. čl. )  - 
vrtec La Coccinella

2 11 22 2 10,98 22

B.13. Sanitarije za otroke razvojnega oddelka (22. čl. )  - 
vrtec La Coccinella

1 12 12 1 10,98 11

B.14. Sanitarije za otroke na igrišču (27. čl.) 3 4 12 1 12,04 12

B.15. Prostor za individualno delo z otroki  (26. čl.) - vrtec 
morje

1 24 24 1 23,56 24

B.16. Prostor za individualno delo z otroki  (26. čl.) - vrtec 
La Coccinella

1 8 8 1 8,97 9

B - SKUPAJ - oba vrtca skupaj 12 12
B - SKUPAJ  - vrtec morje 369 367

A - SKUPAJ  - vrtec morje 1444 1415
A - SKUPAJ  -  vrtec La Coccinella 548 527

B. SKUPNI PROSTORI ZA OTROKE 524 521

B.1. Shramba igrač (ob osrednjem prostoru)  - vrtec 
morje

1 40 40 1 40,14 40

B.1.2. Shramba igrač (ob osrednjem prostoru)  - vrtec La 
Coccinella

1 20 20 1 19,47 19

B.2. Garderobe za otroke 1.starostno obdobje (20 čl.)  - 
vrtec morje

7 8 56 7 8 56

B.3. Garderobe za otroke 2.starostno obdobje (20 čl.) - 
vrtec morje

8 8 64 8 8 64

B.4. Garderobe za otroke razvojnega oddelka (20 čl.) - 
vrtec morje

1 8 8 1 8 8

B.5. Garderobe za otroke 1.starostno obdobje (20 čl.)  - 
vrtec La Coccinella

3 8 24 3 7,91 24

B.6. Garderobe za otroke 2.starostno obdobje (20 čl.) - 
vrtec La Coccinella

2 8 16 2 7,91 16

B.7. Garderobe za otroke razvojnega oddelka (20 čl.) - 
vrtec La Coccinella

1 8 8 1 7,91 8

B.8. Sanitarije za otroke 1. starostno obdobje (22. čl. )  - 
vrtec morje

7 11 77 7 10,98 77

B.9. Sanitarije za otroke 2. starostno obdobje (22. čl. )  - 
vrtec morje

8 11 88 8 10,98 88

B.10. Sanitarije za otroke razvojnega oddelka (22. čl. )  - 
vrtec morje

1 12 12 1 10,98 11

B.11. Sanitarije za otroke 1. starostno obdobje (22. čl. )  - 
vrtec La Coccinella

3 11 33 3 10,98 33

B.12. Sanitarije za otroke 2. starostno obdobje (22. čl. )  - 
vrtec La Coccinella

2 11 22 2 10,98 22

B.13. Sanitarije za otroke razvojnega oddelka (22. čl. )  - 
vrtec La Coccinella

1 12 12 1 10,98 11

B.14. Sanitarije za otroke na igrišču (27. čl.) 3 4 12 1 12,04 12

B.15. Prostor za individualno delo z otroki  (26. čl.) - vrtec 
morje

1 24 24 1 23,56 24

B.16. Prostor za individualno delo z otroki  (26. čl.) - vrtec 
La Coccinella

1 8 8 1 8,97 9

B - SKUPAJ - oba vrtca skupaj 12 12
B - SKUPAJ  - vrtec morje 369 367

B - SKUPAJ  -  vrtec La Coccinella 143 142

C. PROSTORI ZA STROKOVNE DELAVCE IN 
UPRAVNI PROSTORI

494 512

C.1. Skupni prostori za strokovne delavce   - vrtec morje 1 105 105 1 104,94 105

C.2. Skupni prostori za strokovne delavce   - vrtec La 
Coccinella

1 35 35 1 34,61 35

C.3. Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke - vrtec 
morje

3 11 33 1 39,76 40

C.4. Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke - vrtec La 
Coccinella

1 12 12 1 12,19 12

C.5. prostor za vodjo enote - vrtec morje 3 10 30 3 10,23 31

C.6. prostor za vodjo enote - vrtec La Coccinella 1 10 10 1 10 10

C.7. prostor za svetovalnega delavca - vrtec morje 1 12 12 1 12 12

C.8. prostor za  svetovalnega delavca - vrtec La 
Coccinella

1 12 12 1 12 12

C.8. prostor za drugega svetovalnega delavca - vrtec 
morje

1 12 12 1 11,52 12

C.9. prostor za drugega svetovalnega delavca - vrtec La 
Coccinella

1 12 12 1 12 12

C.10. Pisarna ravnatelja - vrtec morje 1 16 16 1 23,63 24

C.11. Pisarna ravnatelja - vrtec La Coccinella 1 16 16 1 16 16

C.12. Pisarna pomočnika ravnatelja - vrtec morje 1 12 12 1 11,58 12

C.13. Pisarna za administracijo (1 oseba) - vrtec morje 1 12 12 1 11,1 11

C.14. Pisarna za administracijo (1 oseba) - vrtec La 
Coccinella

1 12 12 1 12,75 13

C.15. Pisarna za računovodstvo (2 osebi) - vrtec morje 1 12 12 1 12,48 12

C.16. Pisarna za računovodstvo (1 oseba) - vrtec La 
Coccinella

1 12 12 1 10,75 11

C.17. Prostor za arhiv - vrtec morje 1 24 24 1 23,63 24

C.18. Prostor za arhiv - vrtec La Coccinella 1 8 8 1 12,7 13

C.19. Garderoba za zaposlene - vrtec morje (40 
zaposlenih)

1 12 12 1 8,45 8

B - SKUPAJ  -  vrtec La Coccinella 143 142

C. PROSTORI ZA STROKOVNE DELAVCE IN 
UPRAVNI PROSTORI

494 512

C.1. Skupni prostori za strokovne delavce   - vrtec morje 1 105 105 1 104,94 105

C.2. Skupni prostori za strokovne delavce   - vrtec La 
Coccinella

1 35 35 1 34,61 35

C.3. Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke - vrtec 
morje

3 11 33 1 39,76 40

C.4. Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke - vrtec La 
Coccinella

1 12 12 1 12,19 12

C.5. prostor za vodjo enote - vrtec morje 3 10 30 3 10,23 31

C.6. prostor za vodjo enote - vrtec La Coccinella 1 10 10 1 10 10

C.7. prostor za svetovalnega delavca - vrtec morje 1 12 12 1 12 12

C.8. prostor za  svetovalnega delavca - vrtec La 
Coccinella

1 12 12 1 12 12

C.8. prostor za drugega svetovalnega delavca - vrtec 
morje

1 12 12 1 11,52 12

C.9. prostor za drugega svetovalnega delavca - vrtec La 
Coccinella

1 12 12 1 12 12

C.10. Pisarna ravnatelja - vrtec morje 1 16 16 1 23,63 24

C.11. Pisarna ravnatelja - vrtec La Coccinella 1 16 16 1 16 16

C.12. Pisarna pomočnika ravnatelja - vrtec morje 1 12 12 1 11,58 12

C.13. Pisarna za administracijo (1 oseba) - vrtec morje 1 12 12 1 11,1 11

C.14. Pisarna za administracijo (1 oseba) - vrtec La 
Coccinella

1 12 12 1 12,75 13

C.15. Pisarna za računovodstvo (2 osebi) - vrtec morje 1 12 12 1 12,48 12

C.16. Pisarna za računovodstvo (1 oseba) - vrtec La 
Coccinella

1 12 12 1 10,75 11

C.17. Prostor za arhiv - vrtec morje 1 24 24 1 23,63 24

C.18. Prostor za arhiv - vrtec La Coccinella 1 8 8 1 12,7 13

C.19. Garderoba za zaposlene - vrtec morje (40 
zaposlenih)

1 12 12 1 8,45 8

C.20. Garderoba za zaposlene - vrtec La Coccinella (11 
zaposlenih)

1 6 6 1 6,79 7

C.21. Sanitarije za obiskovalce (invalidi) 1 6 6 1 6,99 7

C.22. Sanitarije za zaposlene - vrtec morje 1 18 18 1 20,13 20

C.23. Sanitarije za zaposlene - vrtec  La Coccinella 1 6 6 1 7,15 7

C.24. Sanitarije za upravo - vrtec morje 1 6 6 1 7,56 8

C.25. Sanitarije za upravo - vrtec  La Coccinella 1 3 3 1 3,02 3

C.26. Shramba za vrtna igrala in materiale za igrišče - 
vrtec morje

1 30 30 1 29,74 30

C.27. Shramba za vrtna igrala in materiale za igrišče - 
vrtec La Coccinella

1 10 10 1 8 8

C - SKUPAJ - oba vrtca skupaj 6 7
C - SKUPAJ  - vrtec morje 334 347
C - SKUPAJ  -  vrtec La Coccinella 154 158

D. GOSPODARSKI PROSTORI 738 619

D.1. Kuhinja z vsemi potrebnimi prostori (shrambe, 
garderobe in sanitarije za zaposlene, prostor za 
pranje vozičkov, prostor ta transportni voziček, 
dvigalo po potrebi, razdelilni prosotr…) - oba vrtca 
skupaj

1 440 440 1 306,05 306

D.2. Kotlovnica, tehnični prostor- oba vrtca skupaj - lhako 
v kleti

1 75 75 1 98,42 98

D.3. Prostor za hišnika - vrtec morje 1 15 15 1 14,75 15

D.4. Prostor za hišnika - vrtec La Coccinella 1 6 6 1 6,48 6

D.5. shramba za čistila 1 na etažo - vrtec morje 2 10 20 1 19,46 19

D.6. shramba za čistila 1 na etažo- vrtec La Coccinella 2 5 10 1 10,19 10

D.7. Shramba za ostalo opremo - vrtec morje 1 10 10 1 9,89 10

D.8. Shramba za ostalo opremo - vrtec La Coccinella 1 5 5 1 4,33 4

D.9. Delavnica - vrtec morje 1 25 25 1 24,78 25

D.10. Delavnica - vrtec La Coccinella 1 10 10 1 15,4 15

D.11. Garderoba za tehnično osebje - vrtec morje 1 15 15 1 14,07 14

D.12. Garderoba za tehnično osebje - vrtec La Coccinella 1 6 6 1 6,14 6

D.13. Sanitarije za tehnično osebje - vrtec morje 1 15 15 1 14,07 14

D.14. Sanitarije za tehnično osebje - vrtec La Coccinella 1 6 6 1 6,14 6

D.15. Pralnica - oba vrtca skupaj 1 80 80 1 68,79 69

D - SKUPAJ - oba vrtca skupaj 595 473
D - SKUPAJ  - vrtec morje 180 97
D - SKUPAJ  -  vrtec La Coccinella 43 49

SKUPAJ (A + B + C +D) 3748 3595

E. KOMUNIKACIJE 25% 937 899

E.1. Hodniki 649,56 650

E.2. Vetrolovi s prostori za vozičke za 1. starostno 
skupino

2-4 15-30 60 1 73,33 70

(A  +  B  +  C + D)   - SKUPAJ - oba vrtca skupaj 613 492
(A  +  B  +  C + D)   - SKUPAJ  - vrtec morje 2327 2227
(A  +  B  +  C + D)   - SKUPAJ  -  vrtec La 
Coccinella

888 876

SKUPAJ PROSTORI ZA VRTEC 

(A  +  B  +  C + D + E)  

E. OSTALI PROSTORI 4177 5076

E.1. Zaklonišče 1 177 177 0 0 0

E.2. Garažna hiša 1 4000 4000 1 5076,1 5076

44934685

*Opomba: Posamezni prostori z isto šifro lahko imajo različno kvadraturo, vendar zaklenjena tabela ne omogoča vnosa posameznih podatkov. Skupna površina posameznih prostorov označena z isto šifro ustreza želji naročnika.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



123RIVRTEC MORJE LUCIJA IN VRTEC LA COCCINELLA 

PO OR  I POLNITI JE POTREBNO 5 LISTOV AVI KOV

POVRŠINE JE POTREBNO I ERITI SKLA NO S SIST ISO 9836

STAVBA VRT A
BRUTO POVRŠINE STAVBE

zap.št. ETAŽA BRUTO POVRŠINA m2
1 PRITLI JA 2807,89
2 1. NA STROPJE 275 ,05
3 1. KLET 79 ,31

SKUPAJ BRUTO 6356,25

NETO POVRŠINE STAVBE

zap.št. ETAŽA NETO POVRŠINA m2
1 PRITLI JA 230 ,9
2 1. NA STROPJE 2191,6
3 1. KLET 670, 1

SKUPAJ NETO 5166,99

ARAŽNA IŠA
BRUTO POVRŠINE STAVBE

zap.št. ETAŽA BRUTO POVRŠINA m2
1 1. KLET 2 99,16
2 2. KLET 2960,22

SKUPAJ BRUTO 5 59,38

Ocena investicije

Skupaj pogodbena cena: 908.831,00 + ddv.

Površine

NETO POVRŠINE STAVBE

zap.št. ETAŽA NETO POVRŠINA m2
1 1. KLET 2319,53
2 2. KLET 2779,12

SKUPAJ NETO 5098,65

POZOR!!! IZPOLNITI JE POTREBNO 5 LISTOV/ZAVIHKOV!!!

OCENA INVESTICIJE

OCENJENA VREDNOST 
BREZ DDV DDV SKUPAJ

 STAVBA VRTCA 6.586.961,04 1.619.141,26 8206102,3
 STAVBA GARAŽE 4.088.798,55 1.005.067,80 5093866,35
ZUNANJA UREDITEV 1.314.620,75 321.387,00 1636007,75
SKUPAJ € 11990380,34 2945596,06 14935976,4

POZOR!!! IZPOLNITI JE POTREBNO 5 LISTOV/ZAVIHKOV!!!
KVADRATURE ZUNANJIH POVRŠIN

VRTEC DOSEŽENO
Število Površina Pov. 

skupaj 
Število Površina Pov. 

skupaj 

v m2 v m2 v m2 v m2

A. IGRALNI PROSTORI 7788 12930

Z.1. Terase igralnic - vrtec morje 16 24 384 16 24 384

Z.1. Terase igralnic - vrtec  La Coccinella 6 24 144 6 24 144

Z.3. Zunanje igrišče 1 7260 7260 1 8.080,7 8081

Z.4. Parkirišče 64PM (zaželeno v garažni hiši) 1 0 0 0 0 0

Z.5. Tehnično dvorišče 1 0 0 0 0

Z.6. Dostopi, dovozi 1 0 0 1 1.887,28 1887

Z.7. Ekološki otok 1 0 0 1 15,25 15

Z.8. Ostala zunanja ureditev 1 0 0 1 2.418,80 2419

Z - SKUPAJ - oba vrtca skupaj 7788 12930

Oznaka Namembnost prostorov

**Opomba: Parkiranje za zaposlene in tehnično dvorišče je urejeno v prvi kleti. 
    Površine so upoštevane v neto kvadraturah pod točko E.2.

**
**

POZOR!!! IZPOLNITI JE POTREBNO 5 LISTOV/ZAVIHKOV!!!

PARKIRIŠČA

OBMOČJE ŠTEVILO PM

PARKIRIŠČA NA TERENU 23
PARKIRIŠČA POD TERENOM 168
SKUPAJ PM 191

URBANISTIČNI PARAMETRI faktorji se računajo na celotno zemljišče vrtca
pri FI in FZ se upoštevajo samo deli stavbe/stvab nad terenom

FAKTOR

BTP bruto površina stavbe nad terenom v m2 5561,94
FI faktor izrabe v % 55,19
FZ faktor zazidanosti v % 31,86
FZP faktor zelenih površin v % 50,29

***Opomba: Parkirišča na terenu za hitro parkiranje so urejena v anketnem natečajnem območju.

POZOR!!! IZPOLNITI JE POTREBNO 5 LISTOV/ZAVIHKOV!!!

PARKIRIŠČA

OBMOČJE ŠTEVILO PM

PARKIRIŠČA NA TERENU 23
PARKIRIŠČA POD TERENOM 168
SKUPAJ PM 191

URBANISTIČNI PARAMETRI faktorji se računajo na celotno zemljišče vrtca
pri FI in FZ se upoštevajo samo deli stavbe/stvab nad terenom

FAKTOR

BTP bruto površina stavbe nad terenom v m2 5561,94
FI faktor izrabe v % 55,19
FZ faktor zazidanosti v % 31,86
FZP faktor zelenih površin v % 50,29

***


