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Vhod v vrtec z zunanjo fasadno tablo za obvestila

Vrtna stran s pokritimi interaktivnimi terasami.
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Igralne terase s serijo aktivnosti za razvoj in
igro otrok.

Vse tri igralnice so povezane med seboj in se lahko 
odprejo v veliko enotno igralno površino. 
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Jugozahodni vogal vrtca - pogled z igrišča.

Pritlični objekt z dvema svetlobnikoma, ki 
omogočata prodor naravne svetlobe globoko v 
vrtec.
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Igralna pergola in fasadna plezalna stena.

Igriščni pogled z južne strani.
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Ponudbena dokumentacija, ki smo vam jo pripravili, je avtorsko delo ARHITEKTURA JURE KOTNIK. Dokumentacija kot avtorsko delo zaščitena na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01, 43/04, 17/06, 114/06, 39/06 in 68/08). Na tej 
dokumentaciji ARHITEKTURA JURE KOTNIK kot imetnik materialnih avtorskih pravic le –teh v ničemer ne prenaša na naročnika. Ta dokumentacija predstavlja tudi poslovno skrivnost po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 
68/08, 42/09 in 33/11) in je namenjena izključno pravni osebi, ki ji je vročena in jo je dolžna varovati kot poslovno skrivnost. V tem smislu prejemnik te dokumentacije podatkov iz te ponudbe ne sme posredovati niti v delu niti v celoti tretjim osebam, v okviru pravne osebe pa 
imajo lahko dostop do podatkov iz te dokumentacije le tiste osebe, ki te podatke neobhodno potrebujejo za odločitev v zvezi s predmetno ponudbo. Prejemnik dokumentacije se zavezuje, da iz prejete dokumentacije ne bo črpal idej, pobud, ipd. ali ne drug način uporabljal 
ponudbene dokumentacije, v primeru, da ponudbene dokumentacije ne bo sprejel in na njeni podlagi sklenil pogodbo s ponudnikom. Ponudbena dokumentacija je namenjena izključno tistemu naročniku, ki je naveden v ponudbi ali mu je bila ponudba izročena. Slike pred-
logov in/ali drugi slikovni materiali so izključno primeri za ilustracijo vizualnega oblikovanja, vendar niso zavezujoči za končno izvedbo projekta. Njihova uporaba v okviru končne izvedbe in/ali produkcije bo omogočena le pod pogojem, da so dejansko na voljo in v kolikor to ni 
v nasprotju s pravicami tretjih oseb. Smatra se, da ima avtor v primeru kršitve katerekoli od zgoraj navedenih točk pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 50.000 Eur.
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