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INVESTITOR : MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
  Trg E. Kardelja 1; 5000 Nova Gorica 
 
 
 

OBJEKT :  VRTEC GRGAR 
  

     
 
 
 
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE :  IDEJNA ZASNOVA 
 
ZA GRADNJO: GRADNJA NOVEGA OBJEKTA 
   
 
PROJEKTANT :  STOLP, d.o.o. 
  Prvomajska 37, Nova Gorica I biro Erjavčeva 2 
 
ODGORNA OSEBA : Aleš Šuligoj, univ.dipl.inž.arh. 
ŽIG IN PODPIS ODGOVORNE OSEBE : A-0639 
 
 
 
 
 
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA : Aleš Šuligoj, univ.dipl.inž.arh. 
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA : A-0639 
OSEBNI ŽIG IN PODPIS : 
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0.3      KAZALO VSEBINE PROJEKTA     

 
 

0. VODILNA MAPA  ŠT.: 23/17-06 / STOLP D.O.O. 

 

1. NAČRT ARHITEKTURE  ŠT.: 23/17-06 / STOLP D.O.O. 

 

2. NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE  ŠT.: / 

 

3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI ŠT.:    

 

3.1 NAČRT ZA ODSTRANITEV OBJEKTA ŠT.:    

 

4 NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME ŠT.:      

 

5 NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME ŠT.:    

 

6. NAČRT TELEKOMUNIKACIJ ŠT.: / 

 

7. TEHNOLOŠKI NAČRT ŠT.: / 

 

8. NAČRT IZKOPA IN OSNOVNE PODGRADNJE ZA POPDZEMNE OBJEKTE ŠT.: / 
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0.4      SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH 
 
 
ZAHTEVNOST OBJEKTA :   MANJ ZAHTEVEN OBJEKT 
 
KLASIFIKACIJA OBJEKTA              : 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo       
 
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV   :   12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo     
 
DRUGE KLASIFIKACIJE :  / 
 

PROSTORSKI AKTI KI VELJAJO NA OBM OČJU ZEMLJIŠKE PARCELE:   

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Nova Gorica ( U.l.RS, št.95/2012) 

 Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Nova Gorica ( U.l.RS, št.112/2013) 

 Odlok o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Nova Gorica (U.I.RS, št.10/2014, 35/2014) 

  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Nova Gorica (U.I.RS, št.72/2014) 

 Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Nova Gorica (U.I.RS, 
št.72/2014, 2/2015) 

 

EUP: GG-04 - več rab / PIP - Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami. 
Podrobna namenska raba: CU osrednja območja centralnih dejavnosti  
 
LOKACIJA  :   Grgar št. parcele 411/6 k.o. Grgar 
  
seznam zemljišč z nameravano gradnjo: 
parcele št.: 411/5, 412/9, 412/10, 411/6, 411/3, 410/4, 410/5 in 410/6 k.o. Grgar 
 
seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo  
Vodovod : 412/10 K.o. Grgar 
Elektrtika : 364/5, 364/, 410/6, 410/5, 411/3, in 411/6 k.o. Grgar       
Telekomunikacije: 3132/2, 364/, 410/6, 410/5, 411/3, in 411/6 k.o.  Grgar   
Meteorna Kanalizacija: 410/5 in 410/4 k.o. Grgar 
Fekalna kanalizacija: 411/3 in 410/4 k.o. Grgar 
  
seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto  
364/6, 364/2, 410/6, 410/5, 411/3, 412/10 in 411/5 k.o.Grgar  
 
SOGLASJA IN SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV  
 
soglasja v območju varovalnih pasov: 
Daljnovod: ELEKTRO PRIMORSKA 
 
soglasja v varovanih območjih:  
Območja varstva pred poplavami: ARSO 
Kulturna dediščina :  ZVKND 
 
soglasja za priključitev: 
ELEKTRO PRIMORSKA 
 VODOVODI in KANALIZACIJA 
TELEKOM SLOVENIJE 
 
NAČIN ZAGOTOVITVE MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE  
 
oskrba s pitno vodo :  predelava obstoječega priključka na zahodni strani zgradbe 
oskrba z elektriko :  nov priklop na TP Grgar    
odvajanje odpadnih voda :  priklop na obstoječ jašek na severni strani zgradbe 
 odvajanje odpadnih voda :  priklop na obstoječ jašek na severni strani zgradbe 
dostop do javne ceste :  priključek na nakategoriziranopot na parceli 364/2 in 364/6   
  
 
 
 

OCENJENA VREDNOST OBJEKTA :    
 

Vsebina Količina Enota  EUR/enoto   Skupaj brez DDV  

Rušenje 288m2 1 kos      25.000,00                 25.000,00    

Objekt GOI 630 m2            900,00               567.000,00    

Optrema 558 m2            150,00                 83.700,00    

Urejene zunanje površine za igro 972 m2              80,00                 77.760,00    

Dvorišča, utrjene površine,poti, komunalni priklopi 658 m2            150,00                 98.700,00    

Kotlovnica 1 kos      25.000,00                 25.000,00    

     SKUPAJ                  877.160,00    
 
 
 
VELIKOST OBJEKTA  
 
zazidana površina : 629,62 m2    
bruto tlorisna površina : 629,62 m2 
neto tlorisna površina : 558,39 m2 
bruto prostornina : 20204,00 m3 
neto prostornina : 1953,00 m3 
število etaž :      P 
tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem: 629,62mm m2 
tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljišče:  34,60m x 24,60m 
absolutna višinska kota :   +-0,00 = 286,20 a.v.k. 
relativne višinske kote etaž : P=+-0,00 m  
najvišja višina objekta : +6,00 m 
število stanovanjskih enot : / 
število ležišč : / 
število parkirnih mest 1,5/učilnico : 5PM 
 
 
OBLIKOVANJE OBJEKTA  
 
fasada : tankoslojni sistemski omet v svetlo pastelni barvi  
orientacija slemena : vzhod-zahod 
naklon strehe : 10 stopinj in ravna streha 2 stopinji 
kritina : guma 
 
ODSTOTEK ZELENIH POVRŠIN 0,2 : 1293/2900 = 0,44 
 
DOPUSTNA IZRABA: FZ: 0,5 / FI: 1,5 :   FZ dejanski =629,62/2900=0,2     / FI dejanski =629,62/2900=0,2 
  
ODMIKI OD SOSEDNJIHI ZEMLJIŠČ :  
 Prcelna števila: Katastrska občina: Razdalja v m1 
južno: 411/70 in 411/8 2315-Grgar 15,45 
severno:      411/4 2315-Grgar 4,00 
vzhodno:       410/2 2315-Grgar 4,95 
zahodno:      361/1 2315-Grgar 4,41 
 
 
 
 
 
 
  
DRUGE ZNAČILNOSTI OBJEKTA :   
__________________________________________________________________________________________ 
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0.5      PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA 
 
 
0 - VODILNA MAPA 
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA : Aleš Šuligoj, univ.dipl.inž.arh. A-0639 
OSEBNI ŽIG IN PODPIS  
 
1 - NAČRT ARHITEKTURE 
PROJEKTANT : STOLP, d.o.o. 
NASLOV : Erjavčeva 2, Nova Gorica 
TELEFON : 040 88 04 88  
ODGOVORNI PROJEKTANT : Aleš Šuligoj, univ.dipl.inž.arh. A-0639 
OSEBNI ŽIG IN PODPIS  
 
 

SODELAVCI: 
 

KONSTRUKCIJA : Bojan Lojk, univ.dipl.inž.gr. 
 
PROMETNA UREDITEV : Roman Anzeljc, univ.dipl.inž.gr. 
 
ODVODNJA : Valdi Černe, univ.dipl.inž.gr. 
 
STROJNE INSTALACIJE : Samo Štrukelj, univ.dipl.inž.str. 
 
ELEKTRO INSTALACIJE : Aleš Bonej, el.teh.. 
 
POŽARNA VARNOST : Matej Polanc, univ.dipl.inž.var.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFIČNE PRILOGE 
 
   

ID Lista Ime lista 
0.8.1 OPN-NAMENSKA RABA in INFRASTRUKTURA 
0.8.2 OPN-POPLVAE in VAROVALNI PASOVI 
0.8.3 OPN-KULTURNA DEDIŠČINA in CESTNO OMREŽJE 
0.8.4 OPN-VODOVOD in KANALIZACIJA 
0.8.5 OPN-TK KOMUNIKACIJE in JAVNA RAZSVETLJAVA 
0.8.6 OPN-GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
0.8.7 KARAKTERISTIČNI PREREZI 
0.8.8 ODMIKI IN VAROVALNI PASOVI 
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1.1  NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU       

 
                                        1. ARHITEKTURA 
 
INVESTITOR : MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
  Trg E. Kardelja 1; 5000 Nova Gorica 
 
 

OBJEKT :  VRTEC GRGAR 
      

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE :  IDEJNA ZASNOVA 
 
ZA GRADNJO                                            : GRADNJA NOVEGA OBJEKTA 

 
PROJEKTANT :   STOLP, d.o.o. 
   Prvomajska 37, Nova Gorica / biro Erjavčeva 2, Nova Gorica / 
 
 
ODGORNA OSEBA PROJEKTANTA : Aleš Šuligoj, univ.dipl.inž.arh. 
ŽIG IN PODPIS ODGOVORNE OSEBE :  
 
ARHITEKTURA : Aleš Šuligoj, univ.dipl.inž.arh. 
  
KONSTRUKCIJA : Bojan Lojk, univ.dipl.inž.gr. 
 
PROMETNA UREDITEV : Roman Anzeljc, univ.dipl.inž.gr. 
 
ODVODNJA : Valdi Černe, univ.dipl.inž.gr. 
 
STROJNE INSTALACIJE : Samo Štrukelj, univ.dipl.inž.str. 
 
ELEKTRO INSTALACIJE : Aleš Bonej, el.teh.. 
 
POŽARNA VARNOST : Matej Polanc, univ.dipl.inž.var.. 
 
 
ŠTEVILKA NAČRTA : 23/17-06 
 
KRAJ IN DATUM  :   Nova Gorica / JULIJ 2017 
 
 
 
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA : Aleš Šuligoj, univ.dipl.inž.arh. 
OSEBNI ŽIG IN PODPIS 
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1.2   KAZALO VSEBINE NAČRTA 1. ARHITEKTURA ŠT. :  23/17-06 

 
1.1  NASLOVNA STRAN 
1.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA 
1.3  IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA 
1.4  TEHNIČNO POROČILO 
1.5  RISBE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
  

1.4 TEHNIČNO POROČILO ..............................................................................................................................   

1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE ...................................................................................   

2. LOKACIJA ..........................................................................................................................................   

3. FUNKCIONALNA ZASNOVA .............................................................................................................   

4. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU .................................................................................................... .  

4.1 TABELA NETO POVRŠINA PROSTOROV ............................................................................   

5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE ..................................................................... .  

5.1 KONSTRUKCIJA ....................................................................................................................   

5.2 STREHA ..................................................................................................................................   

5.3 FASADA ..................................................................................................................................   

5.4 SESTAVE  HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ .....................................................................   

5.5 SESTAVE PREDELNIH STEN ................................................................................................   

5.6 FINALNE OBDELAVE-IZBOR PREDVIDENIH MATERIJALOV ............................................   

5.7 STAVBNO POHIŠTVO……………………………………………………………………………….  

5.8 KOMUNALNI PRIKLJUČKI ....................................................................................................   

 5.9 ELEKTRO INSTALACIJE .......................................................................................................   

5.10 STROJNE INSTALACIJE .......................................................................................................   

5.11 POŽARNA VARNOST ............................................................................................................   

 

   

 
1.5 RISBE – grafične priloge ...........................................................................................................................   
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1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE - IZHODIŠČA in CILJI 
 
opis lokacije objekta v geografskem smislu (ulica, kraj) 
Leži na parceli št:  411/6 k.o. Grgar  2293 
opis konteksta, v katerem je objekt zgrajen   
Načrt je narejen na podlagi: 
-lokacijske informacije 
-geodetskega posnetka 
-navodil naročnika 
-Vrtec Grgar - Idejno programska zasnova s prostorsko preverbo ( Studio 4, april 2014 ) 
 
Investitor Mestna občina Nova Gorica želi urediti varstvo otrok v Grgarju. Obstoječ vrtec je tehnično dotrajan in 
prostorsko neustrezen- ni dovolj površin. Zato namerava obstoječ vrtec porušiti in na njegovi lokaciji postaviti novo 
zgradbo s tremi oddelki in spremljajočimi podpornimi prostori, ter z večjim večnamenskim prostorom. Preurediti 
namerava tudi neposredno okolico vrtca in urediti promet.  
Predmet te idejne zasnove so usmeritve za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca. 
 
Skladnost zasnove s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list 
RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) 
 
1. Zemljišče vrtca 
 
4. člen 
(zemljišče) 
Zemljišče vrtca je gradbena parcela za stavbo, parkirišče, dostope in dovoze na parkirišče, gospodarsko dvorišče 
ter igrišče. 
Zemljišče na katerem bo postavljen vrtec z zunanjimi površinami in dostopi bo na parcelah:  

št.parcele 

412/9 športno igrišče in travnik 

412/10 športno igrišče in travnik 

411/6 vrtec in igrišče 

411/3 
obvozna cesta in gospodarsko 
dvorišče 

410/5 njiva 

410/6 njiva 

411/5 šola 

410/4 Njiva - potreben samo del 
Trenutno zemljišče zavzema sama zgradba vrtca z zunanjo ureditvijo in dostopno potjo ter gospodarskim 
dvoriščem. Na delu parcel 412/9 in 412/10 je neizkoriščen travnik. Vse parcele razen 410/4 so v lasti MONG in so 
zazidljive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

področje št. ime površine ZUNANJE POVRŠINE 

POZIDANO 1 VRTEC 629,62 

IGRIŠČA 2 
ZUNANJE POVRŠINE - 
IGRIŠČE 

971,76 

DVORIŠČE 3 GOSPODARSKO DVORIŠČE 349,78 

KUMUNIKACIJE 4 POVEZOVALNE POVRŠINE 657,56 

ZELENICE 5 
 Zelenica - ni v sklopu ureditve 
vrtca 

127,81 

ZELENICE  6 
 Zelenica - ni v sklopu ureditve 
vrtca 

163,46 

          2.899,99 m² 

 
5. člen 
(lokacija zemljišča) 
 
Zunanjih površin namenjenih igri otrok je 971,76m2, če predpostavimo, da bo v vrtcu največ 60 otrok, to pomeni 
16,00m2 na otroka. Tolikšna površina ob dejstvu, da so v neposredni bližini  igrišče in prosta narava, zadošča. 
Dostop do vrtca je omogočen po peš poteh, ki se ne križajo s prometom in je na ta način zagotovljena varnost. 
Vrtec je ob robu naselja, umaknjen od prometnice, zato ni predvidene škodljive posledice, ki bi jih povzročal 
prekomeren hrup škodljive snovi. Težava je lahko obravnavanje (gnojenje, škropljenje) kmetijskih površin v 
neposredni bližini. 
 
6. člen 
(parkirišče) 
Parkiranje je zagotovljeno na javnem parkirišču ob cesti, ki je z vrtcem povezano s peš potjo. Poleg tega je ob 
južnem robu parcele predvideno bočno parkiranja za štiri vozila, ki so namenjena staršem, ki pripeljejo otroke v 
vrtec. 
Potrebno je zagotoviti po dve parkirni mesti na oddelek, ki jih lahko zagotovimo ob šoli, na javnem parkirišču in ob 
južnem robu parcele. 
 
7. člen 
(gospodarsko dvorišče) 
Gospodarsko dvorišče je organizirano na severnem robu parcele. Tu je dostava za kuhinjo, ekološki otok in prostor 
za  službena vozila in obračališče. Z gospodarskega dvorišča je tudi uvoz do hiše na parceli 411/4, ki ostaja na 
obstoječem mestu. 
 
8. člen 
(igrišče in igrala) 
Igrišče je urejeno tako, da omogoča otrokom izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost v 
skladu s kurikulom in programom vrtca. Igrišče je v skladu s posebnostjo lokacije razdeljeno v dva dela. Južno 
igrišče je preko nadstreška neposredno povezano z igralnicami. zahodno igrišče pa se navezuje na skupni prostor. 
Obe igrišči, ki ju je po potrebi možno tudi fizično ločiti, sta opremljeni z igrali med večjimi travnatimi površinami. 
Raznovrstnost igral bo omogočala nemoteno dejavnost otrok prvega in drugega starostnega obdobja. Z razdelitvijo 
igral na več enot, umeščenim med zasaditve, bo otrokom omogočena izbira različnih dejavnosti, socialne stike in 
tudi umik v zasebnost. 
Razmestitev igral in njihov nabor bo predmet posebnega projekta uskaljenega med uporabnikom in strokovnjakom 
za razvoj otrok. Nameščena igrala morajo imeti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je igralo proizvedeno in 
nameščeno v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3357
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5757
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1791
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3142
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1007
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9. člen 
(urejenost igrišča) 
Igrišče je sestavljeno iz dveh delov. Proste površine so razgibane zelenice med igrali.  Ob igralih  je mehka umetna 
masa ali pesek. Na igrišču ni stopnic, ali drugih višinskih razlik, ki bi lahko prestavljale nevarnost za otroke. Igrišče je 
opremljeno z dvema pitnikoma in vodovodnim priključkom. 
 
10. člen 
(lega igrišča) 
Igrišči imata sončno lego, ki jo pred severnim vetrom naravno ščiti sama zgradba. Južno in zahodno igrišče imata 
zagotovljeno naravno senco, južni igrišče pa s pergolo tudi umetno senco. Na ta način omogočimo senčne in 
osončene površine v različnih urah dneva in različnih letnih obdobjih. 
 
11. člen 
(ograja igrišča) 
Igrišče je obdano z 1,2m visoko ograjo, ki je v večjem delu ozelenjena. Vrata za prehod na šolsko igrišče se bodo 
avtomatsko zapirala in jih otroci z notranje strani ne bodo mogli odpreti. 
 
2. Stavba 
 
12. člen 
(zmogljivost stavbe) 
Vrtec bo imel tri oddelke, večnamenski prostor, razdeljevalno kuhinjo in podporne prostore. Vsi prostori so v pritličju. 
V vrtcu bo predvidoma največ 60 otrok. Prostori so razdeljeni v tri sklope: 
-igralnice 
-večnamenski prostor 
-podporni prostori ( hišna tehnika, garderobe, zbornica, kabinet…) 
-komunikacije 
 
13. člen 
(lega) 
Vrtec z južno orientacijo  maksimalno izrablja danosti lokacije. Poleg tega z okni na vzhodni in zahodni fasadi 
poudarimo posebno vrednoto - pogled na okoliške hribe. 
 
3. Prostor vrtca 
 
14. člen 
(normirana zazidalna površina) 
Normirana neto zazidalna površina stavbe je odvisna od organiziranosti vrtca (samostojni, centralni, enota), števila 
oddelkov ter starostne sestave otrok in je zapisana v tabeli, ki je priloga pravilnika. 
 
15. člen 
(prostori v vrtcu) 
Prostori v vrtcu so organizirani enostavno in pregledno. Vhod je na vzhodni strani. Tik ob njem so garderobe, ki se 
nadaljujejo v hodnik ob katerem so nanizane vse vsebine vrtca ( igralnice na jugu in podporni prostori na severu) in 
se zaključi v večnamenskem prostoru. Prostori so tako optimalno povezani in omogočajo preglednost na 
dejavnostmi otrok. 
 
 
 
 
 

16. člen 
(prostori vrtca) 
V stavbi vrtca so: 
A) prostori za otroke: 
- prvega starostnega obdobja, 
- drugega starostnega obdobja, 
- jasli 
- skupni prostor, 
B) drugi prostori: 
- prostori za strokovne delavce - kabinet, 
- upravni prostori - zbornica 
- gospodarski prostori - kuhinja, hišna tehnika 
- komunikacijske poti. 
-sanitarije 
-garderobe 
 
A) Prostori za otroke 
 
17. člen 
(prostori za otroke) 
Vsaka skupina ima svojo igralnico, poleg tega ima še dodatni prostor za dejavnosti otrok več oddelkov 
 
18. člen 
(vrsta prostorov) 
1.     Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja so: 
-  garderoba, 
-  igralnica, 
-  sanitarije, 
-  terasa ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja in otroke razvojnega oddelka. 
2.     Skupni prostori za otroke so: 
-  osrednji prostor, ki se lahko uporablja tudi za gibalne dejavnosti, 
-  dodatni prostor za dejavnosti otrok, 
-  prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, 
-  sanitarije na igrišču. 
Prostori, namenjeni dejavnostim otrok, morajo biti visoki najmanj 3 m svetle višine, merjene od gotovega poda do  
gotovega stropa. 
 
19. člen 
(igralna površina) 
V vrtcu zagotavljamo 269,00m2 notranjih igralnih površin, kar pomeni ob izračunu 22 otrok na oddelek ( skupaj 66 
otrok) 4,00m2 igralne površine na otroka.  
 
20. člen 
(garderoba) 
Garderoba je umeščena tik ob vhod, in nudi optimalno ločenost na čist in nečist del vrtca. Površina garderobe je 
32,00m2, kar je 10,7m2 na oddelek 
 
21. člen 
(igralnica) 
Igralnice so neposredno povezane z osrednjim skupnim prostorom. prostori so sicer enostavni, pravokotne oblike, 
vendar s postavitvijo opreme lahko ustvarimo več kotičkov za igro otrok v manjših skupinah ali individualno. 
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Površina igralnic je nekoliko večja pot 60m2. V razvojnem oddelku lahko namestimo tudi opremo za fizioterapevtske 
vaje in del stalnemu kotičku za počitek. 
 
22. člen 
(sanitarije) 
Sanitarije so dostopne neposredno iz igralnic in organizirane ter opremljene v skladu s pravilnikom. Vsaka igralnica 
ima lastne sanitarije .Površina sanitarnih prostorov za posamezno igralnico je 12,10m2. 
 
23. člen 
(terasa) 
Pred vsako igralnico je pokrita in senčena terasa. površina terase je v celoti prekrita z nadstreškom. Širina vrta na 
teraso je 90cm. Terasa je del igrišča, zato je zamejena z ograjo višine 60cm, ki je narejena tako, da po njej ni možno 
plezati. 
2. Skupni prostori za otroke 
 
24. člen 
(osrednji prostor) 
Osrednji, večnamenski prostor  ima površino 90,00m2, tlorisnih dimenzij 9,5m x 9,5m. Višina prostora je 3,5m. Ob 
njem je shramba za rekvizite ( 8,00m2 ) in ima neposreden izhod na zahodno igrišče. 
 
26. člen 
(prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč) 
Prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, je v bližini igralnic in ima 8m2 neto 
površine. Imeti mora direktno, severno in naravno osvetlitev ter zračenje. Prostor mora je izoliran pred hrupom. 
Uporabljal se bo lahko tudi kot prostor vodje vrtca. 
 
27. člen 
(sanitarije za otroke na igrišču) 
Za sanitarije in prostor za hrambo rekvizitov, ki se uporabljajo na zunanjih igriščih je namenjen prostor na zahodni 
strani, kje je tudi tuš in ima neposreden izhod na prosto. 
 
B) Drugi prostori 
 
28. člen 
(prostori za strokovne delavce) 
Prostori za strokovne delavce so: 
-       skupni prostor za strokovne delavce - zbornica, 
-       kabinet za skupna vzgojna sredstva in pripomočke - shramba, 
-       prostor za vodjo enote - kabinet, 
-       prostor za svetovalnega delavca - kabinet, 
-       garderoba, 
-       sanitarije, 
 
29. člen 
(upravni prostori) 
Vrtec Grgar je pordružnica zato posebnih upravnih prostorov ne potrebuje. Administracija se opravlja v zbornici in 
kabinetu.   
 
 
 
 
 

30. člen 
(gospodarski prostori) 
Razdeljevalna kuhinja 
Kotlovnica se bo preselila ob šolo in bo s kineto povezana z vrtcem 
Ob hodniku je tudi prostor za hrambo čistil, ki ne sme biti dostopen otrokom. 
 
31. člen 
(komunikacijske poti) 
Vhod v vrtec ima nadstrešek. Povezava med razdeljevalno kuhinjo in igralnicami preko skupnega hodnika je kratka 
im brez ovir. V vse prostore je omogočen dostop s vozičkom, saj višinskih razlik. Vrata so široka najmanj 90cm. 
Zgradba ima vetrolov v katerem je tudi prostor za vozičke. 
 
2. LOKACIJA 
 
-OBSTOJEČE STANJE 
Dostop do vrtca je po enosmerni krožni poti, ki ima uvoz ob šoli in izvoz po vzhodnem robu parcele. Gospodarsko 
dvorišče je ob severnem robu parcele, kje je tudi uvoz na parcelo 411/4. 
Lokacija vrtca je na parceli 411/6. Zgrajen je bil leta 1981. Umeščen je med šolsko igrišče na zahodu, njive na 
vzhodu ter stanovanjski hiši na severu in jugu. Gre za pritličen objekt z dvema igralnicama in spremljajočimi 
podpornimi prostori. V sklopu zgradbe je tudi kotlarna, ki je s kineto povezana s šolo. Igralnice so prekrite  s 
dvokapno streho, ki ima na severni strani kopelit steklo ki omogoča za severno zenitalno svetlobo. Pri prenovi vrtca 
kopelit  odstranili in ga nadomestili s valovitko in namestili strešna okna. Vrtec ima 228,67m2 zaprtih prostorov in 
132,30m2 odprtih površin. 
 
Seznam obstoječi prostorov s površinami: 

Vetrolov          4,20    

Garderoba       11,65    

Hodnik       18,18    

Igralnica 1 - jasli       48,26    

Nega 1          4,22    

Sanitarije 1          6,79    

Igralnica 2       48,26    

Sanitarije 2          6,79    

Čistila          3,51    

Shrambe          4,20    

Hodnik       10,14    

Razdeljevalna kuhinja       15,69    

Hodnik          8,13    

Shramba          2,42    

Shramba          4,47    

Sanitarije zaposleni          8,11    

Pisarna       13,33    

Kotlarna        10,32    

  SKUPAJ m2     228,67    

   
Objekt je v gradbenotehničnem smislu dotrajan, predvsem pa ne nudi ustreznih prostorskih pogojev. 
Poddimenzionirane so tako igralnice kot tudi vsi spremljajoči prostori. Glede na zasnovo in umestitev v prostor, vrtca 
ni mogoče povečat ob ohranitvi obstoječega objekta, zato se predlaga njegova porušitev in izgradnja novega vrtca.  
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-KONSTRUKCIJA 

Temelji AB pasovni 

Stene AB 20 cm 

Streha Montažne prednapete plošče 

Stavbno 
pohištvo 

Les in aluminij 

Fasada Omet in fasadne opeka 

Strešna kritina Valovitka - valovite strešne plošče in obrobe iz barvane pločevine 

 
 
-FEKALNA KANALIZACIJA  
Ob celoviti ureditvi fekalne kanalizacije v Grgarju se je kanalizacija vrtca preko obstoječe mreže priključila na javni 
sistem. 
 
-METEORNA KANALIZACIJA 
 Ob celoviti ureditvi fekalne kanalizacije v Grgarju se je kanalizacija vrtca preko obstoječe mreže priključila na javni 
sistem.  
Pred tem so bile meteorne vode speljane v ponikovalnico, ki leži na južnem robu parcele 411/6, delno tudi na parceli 
411/7. 
 
 -VODOVOD 
Vodomerni jašek je ob severozahodnem vogalu obstoječega vrtca. Vodovod v ta jašek prihaja z zahodne strani 
preko parcel 412/9 in 412/10. 
 
-ELEKTRIKA 
 Transformatorska postaja je na dvorišču gostilne ob glavni cesti. Kabelske trase do TP je 174 m. na parceli 364/5.  
Napajanje vrtca je izvedeno s podzemnim vodom s šole do vrtca. Meritve so ob vhodu v vrtec na severni fasadi. 
Napajanje stanovanjske hiše na parceli 3219/1 ravno tako poteka s šole preko nadzemnega voda. 
 
-TELEKOMUNIKACIJE 
Obstoječi nadzemni TK vod poteka ob dovozni poti mimo šele do vrtca. Na tej trasi je tudi nadzemni vod do 
stanovanjske hiše na parceli  3219/1. 
 
-JAVNA RAZSVETLJAVA 
Javna razsvetljava je na drogovih ob zahodnem robu dovozne ceste in se zaključi s svetilko v severovzhodnem 
vogalu obstoječega območja. Ena svetilka je montirana tudi na sverozahodni vogal vrtca. 
 
-KINETA 
Z obstoječe kotlovnice v vrtcu  je preko vrtčevskega  igrišča  speljana kineta do šole. 
 
-CISTERNE ZA OLJE 
V bližini kotlarne ob izvozni poti so vkopane cisterne za olje. 
 
-PROMETNA UREDITEV 
Priključek je izveden na obstoječo pot mimo šole. Uvoz je za zahodni, izvoz pa na vzhodni strani stanovanjske hiše 
na parceli št.3219/1 in 3219/2. 
 
-RAVNANJE Z ODPADKI 
Trenutno sta na obravnavanem območju dve mesti za zbiranje odpadkov. Ob šoli, 90m od vrtca je ekološki otok s 
sedmimi kontejnerji za ločeno zbiranje ( organski odpadki, embalaža, papir, steklo,ostali odpadki). Ob vrtcu - ob 
izvozni cesti na vzhodni strani je en kontejner za komunalne-ostale odpadke. Organski odpadki iz kuhinje se zbirajo 
v posebni posodi, ki se dnevno odvažajo. 

  
3. FUNKCIONALNA ZASNOVA 
Objket ima tri programske sklope, ki so nanizani ob vzdolžnem hodniku in tvorijo organsko celoto. 
1. Na jug orientirane igralnice 
2. Večnamenski prostor na zahodni strani in 
3. Podporni prostori na severu. 
  
Oblikovanje objekta: 
Objekt  je pritličen. Zgradba je igrivo sestavljena iz treh funkcionalnih in oblikovnih enot. Vse enote so enostavnih 
geometrijskih oblik. Igralnice imajo enokapno streho, večnamenski prostor dvokapno streho, medtem ko so podporni 
prostori prekriti z ravno streho. Na ta način se približamo drobnemu merilu gradnje v Grgarju. Glavna značilnost je 
široko odprta in na jug usmerjena glavna fasada igralnic in pergola, s steklom prekrito senčilo. Južna fasada-niše 
oziroma terase pred igralnicami so obdane s lesom. Ostale fasade pa so izvedene s kompaktnim tankoslojnim 
zaključkom. 
Severna fasada ima le funkcionalne odprtine. Vzhodna in zahodna fasada pa imata okrogla okna, kar prispeva k 
identiteti zgradbe, predvsem pa podpre lepe poglede na naravo v okolici, 
 
Opis zasnove komunikacij v objektu:   
Vstop v vrtec bo s vzhodne strani. V objektu vzdolžno poteka hodnik na katerega so navezani vsi prostori. 
Vhod v kuhinjo in prostor hišne tehnike je z gospodarskega dvorišča.  
 
Opis  zasnove prometne ureditve:  
Uvoz na območje vrtca bo na vzhodnem robu parcele 410/5 in 410/6, kjer bo speljana pot do gospodarskega 
dvorišča s katerega do tudi dovoz do stanovanjske hiše. Pot bo od do približno polovice javna, mimo zunanjih 
površin vrtca in samega vrtca, pa bo služila samo za dostavo in dostop do stanovanjske hiše na parceli 411/4. 
Tako bo javni promet potekal samo okoli parcel stanovanjske hiše na jugu. Parkirišča za starše bodo izvedena kot 
bočno parkiranje vzdolž južnega roba parcele vrtca, od koder bo vodila dalje enosmerna pot mimo šole do ceste 
skozi kraj. Možno bo uporabljati tudi javno parkirišče ob cesti saj bo do vrtca speljana pešpot brez križanja s 
prometnimi površinami. Tako zadostimo potrebnemu številu parkirnih mest ( 1,5PM na oddelek, torej 5 PM) 
  
Opis zasnove zunanje ureditve: 
Višinska regulacije zunanje ureditve bo ostala v osnovi nespremenjena. Prilagodili smo jo le toliko, da zagotovimo 
poplavno varnost in učinkovito odtekanje meteornih vod stran od objekta, kar dosežemo s nekoliko višjo postavitvijo 
kote +-0,00 na koto 286,20 a.v.k.. in nagibi zunanje ureditve-stran od objekta.  
Višina vode zaradi ojezeritve na polju, ki jo povzroči premajhna kapaciteta ponora zanaša maksimalno 285,10m.n.v, 
zato objekta ne more ogroziti. 
Dostop na zunanje površine je neposredno z igralnic in z večnamenskega prostora. 
Vhod v vrtec je z vzhodne strani, gospodarski vhod pa s severne. 
 
Zunanja uredite je sestavljena iz treh programskih sklopov: 
 
a. zunanja igrišča namenjena otrokom 
Zunanje igrišče se zaradi geometrije parcele deli v južni in vzhodni del. Dela sta povezana in tvorita programsko 
celoto. Gre v osnovi za travnato površino, v katero so umeščena igrala ob katerih so  površine prekrite z mehko 
gumo. Teren se na nekaterih delih oblikuje z umetnimi griči. Po celotnem igrišču se posedi nova drevesa in ohrani 
čim več obstoječih, predvsem v smislu poletnega senčenja. 
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b. prometne površine namenjene dostopu do vrtca  
Koncept nove prometne ureditve temelji na doslednem ločevanju pešpoti od prometa in na premiku uvoza na 
vzhodno stran stanovanjske hiše in enosmernem prometu z izvozom na vzhodni strani stanovanjskih hiš. Ob tej poti 
so predvidena tudi parkirna mesta za dostavo otrok, kjer lahko starši avto za krajši čas tudi pustijo. Del poti mimo 
vhoda v vrtec do gospodarskega dvorišča ne bo javna, pač pa namenjen le dostavi vrtca in dostopu do stanovanjske 
hiše na severni strani. 
 
c. gospodarsko dvorišče 
Gospodarsko dvorišče je večja asfaltirana površina, ki je namenjena manipulaciji, parkiranju gospodarskih vozil 
vrtca in seveda dostopu do stanovanjske hiše na parceli 411/4. 
 
4. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 
4.1 TABELA NETO POVRŠIN PROSTOROV   
tabela prostorov po etažah objekta z označenimi šiframi prostorov in navedbo površin   

IGRALNICA 1 SANITARIJE 3 25,06 

IGRALNICA 2 IGRALNICA 2 59,45 

IGRALNICA 2 SANITARIJE 2 12,1 

IGRALNICA 2 SANITARIJE 3 25,06 

IGRALNICA 3 IGRALNICA 3 59,45 

IGRALNICA 3 SANITARIJE 3 12,1 

IGRALNICA 3 SANITARIJE 3 25,06 

IGRALNICA 4 SKUPNI PROSTOR 90,72 

IGRALNICA 5 GARDEROBA -VHOD 32,44 

komunikacije 6 HODNIK 45,36 

podporni prostor 7 ZBORNICA 18,68 

podporni prostor 8 KABINET 8,12 

podporni prostor 9 KUHINJA 23,28 

podporni prostor 10 SHRAMBA 7,99 

podporni prostor 11 WC, SHRAMBA, ČISTILA 10,49 

podporni prostor 12 SHRAMBA, WC,TUŠ 10,88 

podporni prostor 13 VOZIČKI 12,51 

hišna tehnika 14 HIŠNA TEH. 8,09 

    VSE NETO POVRŠINE 558,39 m2 

        

    
NOTRANJE IGRALNE 
POVRŠINE 

269,07 m2 

        

ZELENICE 0 ZUNANJE POVRŠINE 971,76 m2 

 
 
 
 
 
 
 

4.1 TABELA POVRŠIN ZUNANJIH UREDITEV   

področje št. ime površine ZUNANJE POVRŠINE 

POZIDANO 1 VRTEC 629,62 

IGRIŠČA 2 
ZUNANJE POVRŠINE - 
IGRIŠČE 

971,76 

DVORIŠČE 3 GOSPODARSKO DVORIŠČE 349,78 

KUMUNIKACIJE 4 POVEZOVALNE POVRŠINE 657,56 

ZELENICE 5 zelenica 127,81 

ZELENICE 6 ZELENICA 163,46 

      2.899,99 m² 

 
5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 
5.1 KONSTRUKCIJA 
-temelji : AB pasovni 
-stene :  YTONG 29 
-stebri in nosilci v pritličju : AB 
-streha - lepljen les 
 
5.2 STREHA   
ZUNANJE STENE IN STENE PROTI NEOGREVANIM PROSTOROM 
 
STROP V SESTAVI RAVNE ALI POŠEVNE STREHE  (RAVNE ALI POŠEVNE STREHE) 
 
STREHA -  POLNO IZOLIRAN ŠPIROVEC,  U=0,194 W/m2K- max dopustna=0,20 
 1. LES - SMREKA, BOR                                        4,8000 cm 
 2. PARNA OVIRA                                                     0,0530 cm 
 3. URSA                                                                           15,0000 cm 
 4. PAROPREPUSTNA FOLIJA                                        0,0370 cm 
 5. VEZANE PLOŠČE - VODOODPORNE              5,0000 cm 
 6. GUMA                                                                  0,2000 cm 
 
5.3 FASADA - obodne stene + TLA NA TERENU 
  
ZUNANJI ZID - YTONG 29,  U=0,207W/m2K  - max dopustna=0,28 
 1. APNENA MALTA 1600                                        3,0000 cm 
 2. YTONG PB (2,0/0,30)                                                  29,0000 cm 
 3. APNENA MALTA 1600                                        3,0000 cm 
 4. URSA SF 35                                                                  5,0000 cm 
  4. BAUMIT HAFTMOERTEL                                        0,3000 cm 
 5. BAUMIT HAFTMOERTEL                                        0,2000 cm 
 6. BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL                           0,3000 cm 
 
TLA OSTALIH PROSTOROV,  U=0,323 W/m2K - max dopustna=0,35 
 1. GUMA                                                                  0,5000 cm 
 2. BETON 2200                                                                  6,0000 cm 
 3. POLIETILENSKA FOLIJA                                        0,0200 cm 
 4. MINERALNA VOLNA                                                   10,0000 cm 
 5. VEČPLASTNA BITUMENSKA HIDROIZOL. 1100 1,0000 cm 
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TALNO OGREVANJE - IGRALNICE - GRELNA CEV POLOŽENA NA SIST. PLOŠČO,  U=0,295 W/m2K - max 
dopustna=0,30 
            1. GUMA                                                                  0,5000 cm 
 2. BETON 2200                                                                  6,0000 cm 
 3. POLIETILENSKA FOLIJA                                        0,0200 cm 
 4. POLISTIRENSKE PLOŠČE V BLOKIH 25              8,0000 cm 
 5. MINERALNA VOLNA                                                     4,0000 cm 
 6. VEČPLASTNA BITUMENSKA HIDROIZOL. 1100 1,0000 cm 
 
5.4 STAVBNO POHIŠTVO 
 
 OKNA NA FASADI,  U=min 1,3 W/m2K 
Barvani Al profili s trmo členom  
Zvočna zaščita: minimalno 40dB 
Okna na južni fasadi, ter zasteklitev večnamenskega prostora  imajo senčila  na elektro pogon, ki so montirana na 
zunanji strani. 
Okrogla okna na vzhodni in zahodni fasadi imajo senčila na notranji strani, ki se jih ročno uravnava. 
Okna na severni stani imajo tanke žaluzije montirane v ovir okna na notranji strani. 
 
VRATA NA FASADI  U=min 1,5 W/m2K 
Barvani Al profili s trmo členom  
Zvočna zaščita: minimalno 40dB 
 
NOTRANJA OKNA 
Barvani Al profili   
Toplotna prevodnost: / 
Zvočna zaščita: minimalno 28dB 
 
NOTRANJA VRATA-osebni prehodi 
Fe barvani podboji 
Vrtano krilo: izolativni sedvič z vgrajenim steklom v vogalu nad kljuko   
Finalna obdelava: Ultrapas 
Zvočna zaščita: minimalno 28dB 
Zvočna zaščita proti hrupnim prostorom: minimalno 45dB 
 
5.5 SESTAVE PREDELNIH STEN 
Mavčno kartonske stene v tipski izvedbi glede na tip prostora in višino prostora v sestavah W112 in W113. V 
sanitarijah W113 v vodoodporni izvedbi. 
 
5.6 FINALNE OBDELAVE-IZBOR PREDVIDENIH MATERIALOV 
-tlaki : guma, keramika 
-stene v pritličju: DISPERZIJSKA BARVA   
-stene predelne v pritličju: DISPERZIJSKA BARVA na mavčnokartonske stene 
-stene v sanitarijah: keramika   
-tla v sanitarijah: keramika   
-stropovi: v prostorih kjer je to določeno tipski spuščen 60/60  
  
5.7 KOMUNALNE NAPRAVE 
 
-FEKALNA KANALIZACIJA  
Obstoječa meteorna kanalizacija se ustrezno z novimi geometrijami predela in priklopi na obstoječo mrežo na 
severnem delu območja. Ob iztoku iz kuhinja se umesti lovilec olj. 

 
-METEORNA KANALIZACIJA 
Obstoječa meteorna kanalizacija se ustrezno z novimi geometrijami predela in priklopi na obstoječo mrežo na 
severnem delu območja. Pri iztoku odvodnje prometnih površin v kanalizacijo se umesti lovilec olj. 
Po celotnem obodu objekta se izvede drenažo. 
 
 -VODOVOD 
Vodovod se priključi na obstoječ priključek na zahodni stani objekta. 
 
-ELEKTRIKA 
 Transformatorska postaja je na dvorišču gostilne ob glavni cesti. Kabelske trase do TP je 174 m. na parceli 364/5.  
Potrebno bo izvesti nov vod iz TP, ker obstoječe infrastrukturne instalacije ne zadostujejo zahtevam distribucije za 
priklop na omrežje. (kabli niso ustreznih presekov)  
 
-TELEKOMUNIKACIJE 
Obstoječe TK vode je potrebno zamenjati zaradi dotrajanosti kabelskih instalacij. Izvede se nova kabelska 
kanalizacija. Same TK vode izvede TK operater za svoj račun in v lastni režiji. 
Izvede se priključek na vod, ki poteka v cesti na parceli 3132/2 
 
-KINETA 
Iz nove kotlovnice ob šoli se izvede do vrtca novo kineto v kateri bodo povezovalne cevi za ogrevanje. 
Obstoječa kineta se ukine. 
 
-PRIKLJUČEK NA JAVNO CESTO 
Priključek se izvede na obstoječo pot mimo šole. Izvoz ostane na zahodni strani (ob šoli). Uvoz pa se  pomakne 
proti vzhodu na rob parcele 410/6. 
 
-RAVNANJE Z ODPADKI 
Trenutno sta na obravnavanem območju dve mesti za zbiranje odpadkov. Ob šoli je ekološki otok s sedmimi 
kontejnerji za ločeno zbiranje. Ob vrtcu - ob izvozni cesti na vzhodni strani je en kontejner za komunalne odpadke. 
Organski odpadki iz kuhinje se zbirajo v posebni posodi, ki se dnevno odvažajo. 
Z novo rešitvijo je predviden ekološki otok ob severni fasadi z dvema kontejnerjema za ločeno zbiranje odpadkov. 
Za splošne komunalne odpadke in za papir. Odpadki iz kuhinje se bodo še naprej zbirali v posebni namenski posodi 
in se dnevno odvažali.  
 
5.8 ZAHTEVE, KI UPLIVAJO NA ZASNOVO ZGRADBE 
 
5.8.1 ZAHTEVE V ZVEZI Z GRADNJO BERZ ARHITEKTURNIH OVIR 
Zgradba je v celoti pritlična. minimalne višinske razlike v zunanji ureditvi se izvede z ustreznimi klančinami. Vsa 
vrata imajo minimalno širino 90 cm. 
 
5.8.2 BISTVENE ZAHTEVE, KI LAHKO UPLIVAJO NA ZASNOVO ZGRADBE 
-razpoložljivost parcel v lasti MONG 
-možnost pridobitve novih parcel potrebnih za izvedbo ( del parcele410/4) 
-orientacija parcel 
-odnos do sosednjih stanovanjskih hiš 
-razpoložljiva komunalna oprema in obstoječa prometna ureditev 
-program  vrtca 
-omejitve, ji jih narekujejo varovalni pasovi in varovana območja 
-možnost rekonstrukcije dostopne poti na parcelah 364/6- JAVNO BOBRO-upravljalec Direkcija RS za vode  in 
364/2-lastnik RS - upravljalec Direkcija RS za vode ki imata  
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5.8.3 UKREPI ZA VARČEVANJE Z ENEGRGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 
Zgradba bo načrtovana v standardu PURES 
 
5.8.4 PRIČAKOVANI UPLIVI NA OKOLJE 
S postavitvijo novega vrtca vplivov na okolje ne bo. prilagoditi je le potrebno zunanjo ureditev tako, da bo morebitna 
površinska voda, ki se bo stekla z glavne ceste, mimo objekta stekla na polja ob vzhodni parcelni meji. Objket je 
postavljen s koto+-0,00 na  286,20 a.v.k., kar je više od kote 285,10 ki predstavlja maksimalno višino vode ob 
poplavah, ki jo povzroči premajhna kapaciteta ponora. 
 
5.8.5 KONCEPT POŽARNE VARNOSTI 
Vrtec se načrtuje skladno z veljavo slovensko zakonodajo. Na tej osnovi je iz prostorov  stavbe potrebno zagotoviti 
vsaj dve smeri umika pri čemer je glavna pot umika predstavlja povezavo vhoda vrtca z izhodom v osrednji avli 
stavbe, medtem ko je iz posamezne igralnice možen direktni izhod na zunanje površine vrtca oziroma preko 
notranjih vrat na glavno pot umika (vhod – avla). Izhodi morajo biti svetle širina vsaj 0,9 m. Objekt bo v požarnem 
smislu predstavljal en požarni sektor pod pogojem, da v servisnem delu ne bo nameščena peč za ogrevanje moči 
večje od 50 kW. V objekt se namestijo gasilni aparati in notranji hidranti skladno s študijo požarne varnosti. V objekt 
se skladno z zahtevami študije požarne varnosti namesti sistem varnostne razsvetljave.  
Dovozna pot za gasilska vozila bo potekala preko parkirišča in športnih igrišč. zato bo potrebno v zaščitnih mrežah 
igrišča izdelati ustrezno velika vrata, da bo posredovanje gasilcev mogoče. Površina za gasilsko vozilo in delovno 
površino ter zbirališče, bo na igrišču.   
 
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA 
Varnostna razsvetljava znotraj stavbe se predvidi in izvede skladno z zahtevami študije požarne varnosti. 
  
POŽARNO JAVLJANJE 
Požarno javljanje ni potrebno. 
 
OSKRBA Z VODO ZA GAŠENJE 
Zunanje vodovodno omrežje 
V bližini objekta ob objekti OŠ Grgar (uvoz) je izveden obstoječi nadzemni hidrant, ki je  od predmetne stavbe 
oddaljen ca 58 m. Predmetni hidrant se bo v primeru požara uporabljalo za gašenje nastalega požara na predmetni 
stavbi, pri čemer je predhodno potrebno preveriti tlak in pretok na obstoječem vodovodnem omrežju. 
  
Notranje hidrantno omrežje 
V stavbi se skladno z zahtevami študije požarne varnosti namestijo notranji hidranti. Študija bo podrobneje definirala 
zahteve za oskrbo z vodo z gašenjem znotraj objekta. 
 
5.8.6 VARSTVO PRI DELU 
V času izdelave projekta za izvedbo del (PZI) naročnik zagotovi izdelavo varnostnega načrta, v fazi izgradnje pa 
nadzor s strani pooblaščenega koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Z 
varnostnim načrtom se predpiše način varne izvedbe del na stavbi, v fazi izvedbe pa se le ta varna dela usklajuje na 
dejansko stanje in med različnimi izvajalci.   
Za uskladitev načrtovane stavbe z zahtevami zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu za izdela elaborat 
varstva pri delu, ki bo podal zahteve za opremo in karakteristike samih prostorov stavbe.  
 
5.9 ELEKTRO INSTALACIJE 
 
Obstoječ vrtec v Grgarju se ruši. Na tem mestu se zgradi nov in sodben objekt.  Električne inštalacije objekta bodo 
izvedene z uporabo modernih materialov, svetil in tehnologije, ki omogoča visoko stopnjo varčevanja z energijo.  
 
Električna inštalacija mora biti izvedena v TN sistemu in v skladu s pogoji distributerja električne energije 
 

Potrebno je izdelati projekt električnih instalacij v fazi PZI jakega in šibkega toka, ter strelovodne instalacije, ki je 
sestavni del ostale tehnične dokumentacije. 
 
Zasnova električnih instalacij mora biti izdelana po veljavnih tehničnih predpisih, standardih in navodilih investitorja, 
ter usklajena z gradbenim in strojnim projektom in projektom notranje opreme. 
 
Projekt električnih instalacij mora obdelati naslednja področja:  
 
ZUNANJI ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČEK 
RAZSVETLJAVA, SPLOŠNA, VARNOSTNA 
MOČ, TEHNOLOGIJA 
ZUNANJA RAZSVETLJAVA IN SVETLOBNI NAPISI 
STRELOVODNA INSTALACIJA 
OZEMLJITVE 
PRIKLOP NA TK OMREŽJE 
TELEFON, PODATKOVNA MREŽA 
OZVOČENJE 
ANTENSKI SISTEM 
TEHNIČNO VAROVANJE 
POŽARNO VAROVANJE  
NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME 
DOMOFONSKI SISTEM 
 
1. ZUNANJI ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČEK 
Predvidena konična obremenitev objekta je določena na podlagi neto površine objekta, vrste in namena rabe 
prostorov, ter preskrbe z energenti za ogrevanje in hlajenje prostorov v skladu s standardom SIST EN 15 603.  
 
Konična moč objekta ,   Pk  =   48 kW 
    cos fi= 0,95 
    I k  =    73 A 
Obračunska varovalka  Io   =   3x80 A 
 
Obstoječa priključna varovalka: 
    Ip  = 3x35 A  
 
Potrebno je predvideti povečavo priključne moči iz 3x35 na 3x80 A 
 
Na osnovi predvidene konične moči se predvidi nov ustrezen dovodni kabel v dolžini 220 m 
 
Napajanje se predvidi iz obstoječe TP GRGAR II s kablom NAYY 4x70 mm2. Kabel ustreza za prenosno moč, 
termično, kratkostično in glede padca napetosti. Kabel je standarden energetski kabel, s preferenciranim presekom, 
ki se uporablja v elektrogospodarstvu. 
 
Merilno mesto se izvede na stalno dostopnem mestu, vgradi se ga na fasadi objekta. V merilno omaro se bo 
namestilo vso potrebno merilno garnituro in prenapetostne odvodnike. 
 
2. RAZSVETLJAVA, SPLOŠNA, VARNOSTNA 
Zahtevana je naravna osvetlitev vseh delovnih prostorov. 
Umetna svetloba mora biti podobna naravni (3.500 K). Osvetljenost prostorov bo med 350 in 500 lx. Osvetlitev bo  
enakomerna (razmerje med povprečno najmanj in najbolj osvetljeno površino ne sme presegati razmerja 1,5 : 1). 
V glavnih prostorih je predvidena splošna razsvetljava z vgradnimi oziroma nadgradnimi svetilkami z LED 
tehnologijo, ki omogoča prihranek pri porabi električne energije. 
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V pomožnih prostorih so stropne (zidne) plafonjere z LED tehnologijo. Izbiro svetilnih teles  potrdi oziroma določiti 
arhitekt in investitor.  
Prižiganje posameznih svetilk se izvede lokalno. Hodniki in frekventni skupni prostori imajo prižiganje izvedeno 
preko IR senzorjev. 
 
Varnostna razsvetljava : 
 
Varnostna razsvetljava ustreza zahtevam navedenim v protipožarnem elaboratu. V vsakem primeru pa mora biti 
nameščena na evakuacijskih poteh, ki omogočajo varen dostop do izhodov na prosto, stopniščih, hodnikih in izhodih 
iz objekta. Svetilke morajo imeti lasten vir napajanja za enourno avtonomijo.V prostorih, kjer se ne uporabi 
samostojnih svetilk varnostne razsvetljave, se izvede varnostno razsvetljavo s svetilkami splošne razsvetljave, v 
katere se vgradi module Z.R.  
 
Ob izpadu omrežne napetosti mora zasvetiti prej kot v 3 sekundah,zahtevana osvetljenost pri tleh je najmanj 1 lx v 
smeri evakuacijskih poti,zahtevana osvetljenost nad mesti prve pomoči in oprem za gašenje in javljanje požara 5 lx 
,ob izpadu omrežne napetosti morajo svetilke varnostne razsvetljave delovati najmanj 1uro  
Celonočna razsvetljava: 
 
Celonočna razsvetljava v objektu se izvede v vhodnem delu, kjer se osvetljuje komunikacije in hodnike z 
zmanjšanim nivojem osvetlitve . 
 
Predvidi se mininalna osvetlitev zunanjih dostopov, v ki ni v neposredni bližini zunanje javne razsvetljave v smislu 
varnega dostopa uporabnikov in uslužbencev. (po uredbi o svetlobnem onesnaževanju za zunanjo razsvetljavo! 
Krmiljenje celonočne razsvetljave se izvede preko ročnega stikala. 
 
 
3. MOČ, TEHNOLOGIJA 
V vseh prostorih se predvidijo enofazne vtičnice za splošno uporabo. 
 
Elektroinstalacije izvesti delno podometno, delno nadometno v spuščenem stropu (predvideti kabelske police) in 
parapetnih kanalih. 
 
Vtičnice za splošno uporabo z vgrajeno zaščito predvideti na višini h=1,8m od tal. 
 
Za priklop ventilatorjev, bojlerjev, ipd. predvideti izpuste zaključene s priključnico za fiksni priklop. 
 
Strojne instalacije : 
Elektroinstalacije je potrebno uskladiti in prilagoditi projektu strojnih instalacíj. Napajanje porabnikov se izvede iz 
pripadajočih razdelilcev. 
  
Previdi se ustrezno krmiljenje in nadzor nad napravami in gradniki strojnih inštalacij, ki bo omogočalo prihranke pri 
porabi energije.  
 
4. ZUNANJA RAZSVETLJAVA  
Izvede se osvetljevanje javnih površin okrog stavbe in dovozne poti do stavbe. Ustrezno je potrebno osvetliti tudi 
uvoz in izvoz iz javne ceste, ter odstavnih površin za vozila staršev. Svetilke naj svetíjo v reguliranem načinu 
polnočna-celonočna, preko luxomata in programske ure. Nad službenim vhodom je potrebno predvideti svetilko s 
vklopom na IR senzor. Vsa zunanja razsvtljava naj bo v LED tehnologiji, zaradi manjše porabe električne energije. 
 
5. STRELOVODNA INSTALACIJA 
Predvideti je potrebno strelovodno instalacijo objekta, pri čemer se upošteva veljavne tehnične predpise. Material za 
strelovodno instalacijo prilagoditi vgrajenim materialom arhitekture. 

 
6. OZEMLJITVE 
Predviteti je potrebno ozemljitve in galvanske izenačitve potencialov (GIP) vseh kovinskih mas v objektu el.stikalnih 
blokov,kotlovnice, podpostaje, kovinskih vrat, okvirji, klima kanali, klimatska naprava, centralno ogrevanje, vodovod, 
hidrant, sanitarije, kotlovnica, parapetni kanali, ipd.. 
V objektu je potrebno predvideti glavno omarico za izenačitev potencíala (GIP.) in projektno obdelati vse ozemljitve 
in galvanske izenačitve potencialov. 
 
7. PRIKLOP NA TK OMREŽJE 
Priklop na javno telekomunikacijsko omrežje naj se uredi v skladu s telekomunikacijskim soglasjem Telekoma 
Slovenije. Predvideti je potrebno kabelsko priključno omarico na fasadi objekta z vgrajenimi KRONE letvicami in 
linijsko prenapetostno zaščito (Iskra Zaščite). Tip in lokacije zunanje omarice uskladiti s pristojno enoto TELEKOM. 
Povezavo med telefonsko omarico na fasadi in komunikacijsko omarico predvideti s kabli UTP CAT 5E ali optiko 
odvisno od ponudnika. 
 
8. TELEFON, PODATKOVNA MREŽA 
Telefonija in mreža 
Za potrebe telefonije in računalniške mreže se predvidi glavno računalniško komunikacijski center RKC (GSO 
omara). Kabelske povezave za mrežo in telefonijo se izvede s kabli UTP cat.5E kar omogoča tudi vgradnjo IP 
telefonije (izbere investitor). 
 
9. OZVOČENJE 
Objekt se opremi z 100V instalacijo ozvočenja. V ta namen se bo vgradilo zvočne skrinje in zvočnike (vgradne in 
nadgradne). Posebnost je v mikserju-ojačevalniku, ki združuje več funkcij in lahko razdeli signale ločeno na več con, 
se pravi, da ima lahko vsaka cona različno glasbo, ki se ji dodaja govorno napoved. 
 
10. ANTENSKI SISTEM 
Razvod TV sistema se izveden tako, da bo zagotavljal na vsaki TV vtičnici, kjerkoli v objektu, nivo signala v mejah 
od 60 do 83dBμV, v frekvenčnem območju od 5 do 862 MHz. TV vtičnice bodo predvidene v posameznih delih 
objekta. Instalacija se izvede s koaksialnimi kabli, karakteristične impedance 75 Ohm.  
Predividena je vgradnja IP TV, ki se bo preko ponudnikovega setup boxa vključila v TV omrežje.Dovodni kabel-
signal se bo zagotovil iz TK delilnika v GSO omari objekta, do setup boxa – konverterja, na katerega se priključi TV 
– sprejeminke po objektu.  
 
11. TEHNIČNO VAROVANJE 
V objektu se predvidi tehnično varovanje. Tehnično varovanje je omejeno na protivlomno varovanje objekta . Jedro 
tega sistema je mikroprocesorska protivlomna centrala. Predviden je sistem ene signalne centrale s pripadajočimi 
koncentratorji oziroma adresnimi vmesniki, ki omogočajo priključitev posameznih elementov sistema tehničnega 
varovanja. Za zaznavanje prostorskega gibanja se uporabljajo prostorski IR/MW javljalniki.  
 
12. POŽARNO VAROVANJE 
Požarno javljanje ni potrebno..  
    
13. NAPAJANJE OPREME STROJNIH INŠTALACIJ 
Energetsko napajanje opreme na objektu je potrebno uskladiti s porabniki določenimi v projektu strojnih inštalacij in 
tehnologije. Izvedena bo nova toplotna črpalka in kotlovnica na sekance. Ogrevanje in hlajenje bo skupno za vrtec in 
za šolo. Napajanje in krmiljenje  strojnih inštalacij se definira v dogovoru s projektantom strojnih inštalacij. Zagotoviti 
je potrebno, da imata tako šola, kot tudi vrtec ustrezno krmiljenje naprav za nemoteno zagotavljanje toplote oziroma 
hladu vsakemu porabniku.  
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14.DOMOFON – VIDEODOMOFON 
Vgradilo se bo sistem video-domofonov, ki bo omogočal enostaven pregled in kontrolo prehoda ljudi skozi vhodna 
vrata. Dopuščal bo možnost pristopa s klicem tudi osebam, ki nimajo direktnega dovoljenja za pristop. Predvidena je 
klicna enota s kamero na glavnem vhodu v objekt, na vhodu za zaposlene ter na glavnem vhodu.  Sprejemna enota 
z LCD monitorjem je predvidena v pisarni.  
 
5.10 STROJNE INSTALACIJE 
 
Obstoječa kotlarna v vrtcu je opremljena s toplovodnim kotlom na tekoče gorivo, ki je v relativno dobrem stanju, vsa 
ostala oprema skupaj z regulacijo pa je dotrajana. 
Tudi zunanji gabariti, ogromen dimnik in zunanja ekspanzijska posoda obešena na zunanji strani dimnika, so 
moteči, poleg tega pa predvsem odprta ekspanzijska posoda predstavlja tudi bistvene izgube ogrevalnega sistema. 
Obstoječ vkopani rezervoar kurilnega olja je tudi potencialna nevarnost sej deluje že od leta 1980. Obstoječi razvodi 
talnega gretja so zaradi puščanja ukinjeni, izveden je nov razvod radiatorskega ogrevanja v igralnicah. 
kapaciteta obstoječe kotlarne je prevelika, pa tudi toplotna postaja v šoli je v slabem stanju.Tudi priprava sanitarne 
vode je že dotrajana. 
Predlaga se premestitev kotlarne v obstoječ prizidek ob šoli.  
Predlaga se ogrevanje vrtca s pomočjo toplotne črpalke, saj bo nov objekt grajen v standardu pasivne hiše, z 
ustrezno nizkimi toplotnimi izgubami in talnim gretjem kot osnovnim ogrevanjem objekta. 
Toplotna črpalka naj bi bila klasična: voda-zrak, s specifično zahtevo po povišani tempere tudi ogrevalne vode za 
potrebe priprave tople sanitarne vode. 
Celotna stavba bo prezračevana, kar pomeni, da bo prezračevanje izvedeno v vseh prostorih, prezračevalni sistem 
pa bo opremljen z visoko učinkovitim rekuperatorjem toplote, kar v končni fazi še dodatno zmanjša toplotne izgube, 
hkrati pa zagotovi bistveno višji nivo ugodja.  
Dopolnjevanje ogrevanja vrtca ter ogrevanja pri ekstremno nizkih temperaturah bi se vršilo iz nove kotlarne ob šoli. 
Kot energent bi uporabili lesno biomaso - pelete. 
Nova kotlarna bi bila torej kurjena s peleti. Skladiščenje pelet bi se izvedlo v neposredni bližini kotlarne oziroma kar 
v istem že obstoječem prizidku šole. Seveda bo potrebno za ta namen prizidek razdeliti v dva dela. 
Povezava nove kotlarne in toplotne postaje v vrtcu bo s podzemnimi cevmi v zemlji ali v kineti, podobno kot je bilo to 
izvedeno dosedaj, le s to razliko, da bi sedaj toploto dovajali iz šole v vrtec. 
Ogrevanje osnovne šole bi ostalo nespremenjeno s tem, da bi toplotno postajo prestavili v novo kotlarno, slednja bi 
bila krmiljena v odvisnosti od zunanje temperature. 
Za potrebe klimatiziranja  prostorov se v vrtec instalira dva klimata. Enega za igralnice in drugega za večnamenski 
prostor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
VODOVOD 

Predvidena poraba vode je izračunana skladno s tehničnim pravilnikom o načinih oskrbe s pitno vodo Mestne 
občine Nova Gorica. 
 
Tip  Poraba na osebo 

[l/oseba/dan] 
Predvidena dnevna poraba 

[m3/dan] 
Poče 10 0,80 

 
Ocena vodovodnega omrežja je izvedena skladno z DIN 1988 - 300: 

Umivalnik DN 15 0,07 0,07 1,0 15,00 1,05 1,05 

Umivalnik mrzla - 0.15 DN 15 0,15  1,0 1,00 0,15   

WC školjka DN 15 0,13  0,5 8,00 1,04   

Tuš DN 15 0,15 0,15 1,0 2,00 0,30 0,30 

Bide DN 15 0,07  1,0 2,00 0,14   

Pisoar DN 15 0,15  0,7 1,00 0,15   

Kuhinjsko korito enojno - 0.15 DN 15 0,15 0,15 1,0 3,00 0,45 0,45 

Pralno korito - enojno - 0.1 DN 15 0,10 0,10 1,0 2,00 0,20 0,20 

Aparat M DN 15 0,15  1,0 4,00 0,60   

                
SKUPAJ:     38,00 4,08 2,00 
        

  V°R 

[l/s] 
V°S 

[l/s] 
V°S 

[m3/h] 
    

Mrzla voda 4,08 1,03 3,7     

Topla voda 2,00 0,75 2,7     

            

Skupaj voda 6,08 1,21 4,4     

 
Predviden vodovodni priključek: 
Oznaka Enota Vršni pretok DIN 1988 

V° [m3/h] 
Velikost vodomera 

DN [mm] 
Nazivni pretok 

vodomera 
V°n [ m3/h] 

V1 Vrtec 4,4 DN 25 6,0 
 
Predvidena priključna cev bo DN32. 
Ocena vršnega pretoka fekalne kanalizacije je izvedena skladno s standardom EN 12056. 

PORABNIK VODE DN,FK 
[mm] 

AWS,o Kos AWS 

Umivalnik DN 50 0,50 15 7,50 

Umivalnik mrzla - 0.15 DN 50 0,50 1 0,50 

WC školjka DN 100 2,50 8 20,00 

Tuš DN 50 0,25 2 0,50 

Bide DN 50 0,10 2 0,20 

Pisoar DN 50 0,06 1 0,06 

Kuhinjsko korito enojno - 0.15 DN 50 0,50 3 1,50 

Pralno korito - enojno - 0.1 DN 50 0,50 2 1,00 

Aparat M DN 50 1,00 4 4,00 

          
SKUPAJ:   38 35,26 
          



12 
 

     

Tip objekta AWS Ffk V°sf 
[l/s] 

V°sf 
[m3/h] 

Šola 35,26 0,70 4,16 14,96 

 
Priprava tople sanitarne vode (TSV) se izvede skladno z tehnično smernico DVGW - W 551. V toplotni prizidka se 
predvidi priprave tople sanitarne vode z novim hranilnikom toplote sanitarne vode (HTSV - bojlerj). Na vseh 
porabnikih TSV  razen kuhinjskih se predvidi omejevalnike temperature, ki dovoljujejo max. temperaturo izpust 
38°C. 
 
Osnovno ogrevanje tople sanitarne vode se predvidi s sprejemniki sončne energije (SSE). Pomožno ogrevanje bo iz 
obstoječe kotlarne in električno. 
 
Sanitarni elementi (umivalniki, WC školjke …) se predvidijo konzolne izvedbe. Tipi po izbiri investitorja. 
 
OGREVANJE IN HLAJENJE 
 
Izračune toplotnih izgub objekta se izdela skladno s EN ISO 12831,  
 minimalna projektna temperatura ogrevanja je -7°C. 
 št. ogrevalnih dni je 210, 
 temperaturni primanjkljaj je 2.500 K,dan 

 
Izračune toplotnih dobitkov (hlajenja) se izdela skladno z ASHRAE RTS ali VDI 2078.  
 projektna temperatura hlajenje je +32°C,  
 maksimalna relativna vlažnost je 50%. 

 
Računske temperature posameznih prostorov naj ustrezajo EN 15251 in CR 1752. 
Krmiljenje ogrevanja in hlajenja se izvede z avtomatskim lokalnim in centralnim nadzornim sistemom po  EN 12828. 
Instalacija ogrevanja in hlajenja se izdela skladno s tehnično smernico Učinkovita raba energije (TSG-1-004:2010). 
 
V objektu je predvideno nizkotemperaturni ploskovni sistem (SFS: talno gretje), skladno s SIST EN 1264. Predviden 
temperaturni režim dovoda ogrevanja je Tw = 35°C.  
V letnem času se ploskovni sistem koristi za hlajenje objekta. Predviden temperaturni režim dovoda ploskovnega 
hlajenja je Twhs = 18°C tako 
 

Dodatno hlajene se predvidi z ventilatorskimi konvektorji (FC), dvocevni sistem s preklopom leto/zima. 
 
Priprava tople ogrevalne (hladilne) vode se predvidi s toplotno črpalko (HP: zrak/voda). Toplotno črpalo se v letnem 
času koristi kot hladilni agregat. 
 
Kot rezervni vir ogrevanja se predvidi toplovodni kotel na lesno bio maso. Obstoječa kotlarna se nahaja v objektu 
vrtca in je dotrajana. Kotlarna napaja tudi obstoječi objekt OŠ. Predlaga se izvedbo nove kotlarne v prizidku OŠ. 
Predvidi se nov toplovodni kotel z kurjenjem na lesno bio maso (peleti), katerega kapaciteta se določi za potrebe 
vrtca in OŠ.  
 
 
 
 
 
 
 

 

VENTILACIJA 
 
Prezračevanje posameznih prostorov je predvideno skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb  
(Ur. l. RS 2002-42). Predvidena je ventilacija s pretoki zraka najmanj: 
 
 igralnice  = 14,4 m3/h/oseba (razred C - SIST CR 1752) 
 večnamenski = 14,4 m3/h/oseba (razred C - SIST CR 1752) 
 hodniki  = 1,8 m3/h/m2 
 garderobe  = 9 m3/h/m2 
 sanitarije  = 60 m3/h/oseba 
 likalnice  = skladno s tehnološkimi zahtevami 

 
V objektu so predvideni sledeči prezračevalni sistemi: 
 
 splošno prezračevanje objekta, 
 prezračevanje razdelilne kuhinje. 

 
Za prezračevanje se predvidi ustrezne klimate z visokim izkoristkom rekuperacije toplote (min. 75%). Dogrevanje in 
hlajenje svežega zraka bo iz toplotne strojnice objekta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  GRAFIČNE PRILOGE 
 
1.5.1  
1.5.2 ŠIRŠA SITUACIJA-OBSTOJEČE STANJE 
1.5.3 GEODETSKI POSNETEK-OBSTOJEČE KOMUNALNE NAPRAVE 
1.5.4 OBSTOJEČE STANJE - FOTOGRAFIJE 
1.5.5 ŠIRŠA SITUACIJA 
1.5.6 ZUNANJA UREDITEV VRTCA 
1.5.7 TLORIS PRITLIČJA 
1.5.8 PREREZ A-A in B-B 
1.5.9 PREREZ C-C in D-D 
1.5.10 SHEMATSKI PREREZ 
1.5.11 SEVERNA IN JUŽNA FASADA 
1.5.12 VZHODNA IN ZAHODNA FASADA 
1.5.13 KOMUNALNE NAPRAVE 
1.5.14 KOMUNALNE NAPRAVE širša situacija 
1.5.15 SITUACIJA IN PARCELE 
1.5.16 PREDLOG PARCELACIJE-SHEMA 
1.5.17 PREDLOG PARCELACIJE-KOORDINATE 
1.5.18 PROSTORSKI PRIKAZ 
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