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1. UVODNA POJASNILA 

 

V občini Sveta Ana pod okriljem Osnovne šole Sveta Ana deluje Podružnična šola Lokavec ter 

Enota vrtca Sveta Ana in Enota vrtca Lokavec.  

 

Prostori Vrtca Lokavec so utesnjeni oz. neprimerni za varstvo in vzgojo otrok v dveh perspektivnih 

oddelkih, kolikor jih načrtuje investitor in jih izkazuje tudi izdelana Prostorska preverba (Proplus 

d.o.o., februar 2012). Omenjen dokument je obravnaval primernost obstoječih površin za varstvo, 

vzgojo in izobraževanje v kraju Lokavec glede na perspektivni vpis, podlaga za izračun katerega so 

bili aktualni demografski podatki, selitveni prirast in trend vpisa v zadnjih letih.  

 

Primerjava obstoječih površin s potrebnimi je pokazala, da za nemoten in kakovosten izobraževalni 

in vzgojno-varstveni proces v kraju Lokavec obstoječe površine ne zadoščajo, od minimalno 

potrebnih odstopajo za cca 20 %. Največji manjko izkazujejo površine za varstvo in vzgojo 

otrok, saj odstopajo od potrebnih za cca 44 %. 

 

Za reševanje navedene problematike se je investitor odločil pristopiti k investiciji – k zagotovitvi 

ustreznih površin za varstvo in vzgojo otrok v kraju Lokavec, ki bo še dalje deloval v sklopu PŠ 

Lokavec, pod okriljem matične OŠ Sveta Ana. 

 

S strani pristojnih je bila sprejeta odločitev o načrtovanju nizko energetskega objekta vrtca za 

perspektivna 2 oddelka, kar je predmet tega dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 
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2. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPORABNIKU IN IZDELOVALCIH 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH 

OSEB 

 

Tabela 1: Podatki o investitorju 
 

INVESTITOR  

Naziv OBČINA SVETA ANA 

Naslov Sveta Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah 

Odgovorna oseba Silvo Slaček, župan 

Telefon (02) 729-58-80 

Fax (02) 729-58-85 

E-naslov http://www.sv-ana.si  

E-pošta obcina@sv-ana.si  

Identifikacijska številka za DDV SI 59385081 

Matična številka 1332074000 

 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Podatki o uporabniku 
 

UPORABNIK  

Naziv OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA 

PODRUŽNIČNA ENOTA LOKAVEC 

Naslov Lokavec 6 ,2233 Sveta Ana v Slov. goricah 

Odgovorna oseba Boris Mlakar, ravnatelj 

Telefon (02) 729 58 70 

Fax (02) 729 58 78 

E-naslov http://www.sveta-ana.org    

E-pošta info@sveta-ana.org   

Davčna številka 81069472 

Matična številka 5084865000 

 

Žig in podpis 

 

 

 

http://www.sv-ana.si/
mailto:obcina@sv-ana.si
http://www.sveta-ana.org/
mailto:info@sveta-ana.org
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Tabela 3: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije (DIIP) 
 

IZDELOVALCI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv PROPLUS d.o.o. 

Naslov Strma ulica 8, 2000 Maribor 

Odgovorna oseba Bojana Sovič, direktorica 

Telefon (02) 250-41-10 

Telefax (02) 250-41-35 

E-pošta proplus@proplus.si  

Identifikacijska številka za DDV SI 23447737 

Matična številka 5608899000 

 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

mailto:proplus@proplus.si
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3. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

3.1. Analiza stanja in potreb z vidika predmeta investicije 

 

3.1.1. Analiza stanja v občini Sveta Ana in naselju Lokavec 

 

Občina Sveta Ana meri 37,2 km2 in po podatkih Statističnega urada RS šteje 2.335 prebivalcev.  

 

Sedanja oblika občine Sveta Ana je nastala leta 1998 z združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v 

Slov. goricah in Lokavec. 

 

 

Slika 1: Zemljevid občine Sveta Ana 

 
Vir: http://sv-ana.si 

 

 

Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo 

in vinogradništvom. Ostali prebivalci so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za 

potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti. 

 

V občini je  zelo razvito  družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi  JVI 

in VVZ Osnovna šola Sv. Ana z dvema vrtcema in centralno osnovno šolo v Sv. Ani in s 

podružnično šolo v Lokavcu. V občini so dejavna tudi številna društva, kot so: kulturno umetniško 

društvo, prostovoljno gasilsko društvo, krajevni organizaciji Rdečega križa, turistično društvo, 

društvo upokojencev, društvo vinogradnikov,  športno društvo,  čebelarsko društvo, društvo kmečkih 

deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna mladinska zadruga in Twirling klub 
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Aninih mažoretk. Del duhovnega življenja se odvija tudi v farni cerkvi Sv. Ane in kapeli Sv. Marije v 

Rožengruntu. V občini je še  zdravstvena ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, kmetijska 

trgovina,  gostinska ponudba, itd. 

 

Predvsem dobri klimatski pogoji za vinogradništvo pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v 

dopolnilne dejavnosti in turistično ponudbo. 

 

Dobro urejena cestna infrastruktura v občini, ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne dediščine 

ter neokrnjena narava  so  omogočili, da je danes v občini turistična ponudba in gostinsko turistična 

dejavnost v vseh vaseh občine. Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih in kolesarskih poti1.    

 

Občina Sveta Ana spada glede na selitveni prirast v povprečju med 40 % občin v Sloveniji z 

najnižjim selitvenim prirastom. V zadnjih desetih letih je selitveni prirast v občini Sveta Ana v 

povprečju pozitiven (cca +2,5 prebivalca na leto). 

 

 

Tabela 4: Selitveno gibanje prebivalstva v občini Sveta Ana2 
 

Leto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Skupni selitveni prirast 3 13 -4 8 0 18 6 -42 58 -35 

 

 

Slika 2: Skupni selitveni prirast, občine, Slovenija, leto 2010  

  

                                                      

1 Vir: http://www.sv-ana.si/ 
2 Vir: http://www.stat.si, februar 2012. 

Občina Sveta Ana 

http://www.stat.si/
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Naselje Lokavec je, kot že omenjeno, bivša krajevna skupnost, ki se je leta 1998 združila s 

krajevno skupnostjo Sveta Ana v Občino Sveta Ana. V Lokavcu je podružnica vrtca in osnovne šole 

Sveta Ana. 

 

V Lokavcu imajo vse kmetijske panoge: živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, ribištvo 

in gozdarstvo.  

 

Lokavec ima najvišji vrh v Slovenskih goricah, ki meri 404 metre. Kraj ima tudi dve gostilni in 

trgovino. Hiše ležijo večinoma na gričih. V kraju živi 209 ljudi, od tega 113 moških in 96 žensk. V 

Lokavcu je 67 gospodinjstev, 63 družin in 63 stanovanj z družinami. Imajo tudi športni park z igrišči 

za nogomet, odbojko na mivki in košarko. Vsako leto gostijo Anin teden. Na igriščih se pomerjajo: 

dekleta v nogometu, veterani v nogometu, gasilci v nogometu in vsi kraji, ki spadajo v občino Sveta 

Ana z svojimi ekipami v odbojki na mivki3.  

 

 

3.1.2. Predstavitev Podružnične šole in Vrtca Lokavec z analizo vpisa 

 

Šola v Lokavcu je bila ustanovljena leta 1850. Prvi pouk je bil v privatni hiši. Leta 1885 je sklenil 

takratni šolski svet sezidati novo šolsko poslopje. Da je do tega leta 1887 tudi prišlo, je največja 

zasluga nemškega šolskega društva. Pri otvoritveni svečanosti so poudarili nemški značaj šole. Leta 

1921 so nemške učitelje odstavili in zaposlili slovenske. Prvi slovenski upravitelj je bil Avgust Rejec. 

6.4.1941 je bilo na šoli 175 otrok in 5 učiteljev. Po drugi svetovni vojni se je pouk ponovno pričel 

4.6.1945. 

 

Do leta 1964 je šola delovala kot samostojna osemletka, nato pa se je združila z OŠ Zgornja 

Ščavnica. Pouk je potekal v kombiniranih oddelkih tudi na predmetni stopnji. Zato je v letu 1974 

prišlo do prešolanja učencev višje stopnje na Zgornjo Ščavnico in zagotovljen reden prevoz s 

šolskim avtobusom. V Lokavcu je ostala nižja stopnja, ki ima kombiniran pouk za 1.-2. ter 3.-5. 

razred. Zaradi večjih možnosti zaposlovanja v domači občini, kot v bližnji Sladkogorski, se je po letu 

1980 odseljevanje ustavilo4. 

 

V letošnjem šolskem letu 2011/2012 je v PŠ Lokavec vključenih 14 otrok v dveh kombiniranih 

oddelkih. Učenci obiskujejo podružnično šolo do 5. razreda, nato nadaljujejo šolanje na matični OŠ 

Sveta Ana. 

 

Vpis v preteklih letih in kombiniranje oddelkov je razvidno iz tabele v nadaljevanju.  

 

                                                      

3 Povzeto po http://sl.wikipedia.org/wiki/Lokavec,_Sveta_Ana. 
4 Vir: http://sl.wikipedia.org. 
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Tabela 5: Vpis na PŠ Lokavec v zadnjih petih letih5 
 

Triade Razred 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/2012 

uč. odd. uč. odd. uč. odd. uč. odd. uč. odd. 

I. 

1. 2 

1 

4 

1 

2 

1 

2 

1 

5 

1 2. 6 2 4 3 2 

3. 1 6 2 3 2 

II. 
4. 3 

1 
1 

1 
7 

1 
2 

1 
3 

1 
5. 3 3 1 7 2 

Skupaj 15 2 16 2 16 2 17 2 14 2 

Povprečno št. 

otrok na oddelek 
7,5 8 8 8,5 7 

 

 

Število učencev na oddelek v PŠ Lokavec ne presega 21.  

 

V sklopu šole deluje Vrtec Lokavec, v katerega je v letošnjem letu (2011/2012) vpisanih skupno 19 

otrok v enem kombiniranem oddelku.  

 

V vrtec so vključeni pretežno otroci iz šolskega okoliša PŠ Lokavec, obiskujejo pa ga tudi otroci iz 

sosednjih krajev oz. občin. V letošnjem letu tako vrtec v Lokavcu obiskujejo tudi otroci iz občin 

Apače, Zg. Velke, Pesnice in sosednje Avstrije. 

 

Delež vpisanih iz drugih okolišev se v zadnjih letih giblje konstantno med 50 – 65 % populacije. 

Razlog je bližina podružničnega vrtca, ki leži na meji sosednjih okolišev Apače, Šentilj, Zg. Velka, 

Sladki Vrh. Otroci s stalnim prebivališčem v občini Sveta Ana (Lokavec) se ne vpisujejo v sosednje 

vrtce. 

 

V zadnjih letih vrtec otrok ne odklanja. 

 

 

                                                      

5 Po podatkih OŠ Sveta Ana.  
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Tabela 6: Vpis v Vrtec Lokavec v zadnjih petih letih 
 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/2011 2011/12 

Št. rojenih otrok v šolskem okolišu PŠ Lokavec 

starih do 6 let (upoštevana leta roj.) 

21      

(2002-2006) 

17       

(2003-2007) 

17          

(2004-2008) 

15       

(2005-2009) 

15       

(2006-2010) 

Št. vpisanih otrok6  19 17 19 23 19 

- iz šolskega okoliša PŠ Lokavec 

Ni znano Ni znano 

6               

(32 %) 

11             

(48 %) 

9              

(48 %) 

- iz sosednjih šolskih okolišev 
13            

(68 %) 

12            

(52 %) 

10            

(52 %) 

Obisk otrok iz šolskega okoliša PŠ Lokavec v % ? % ? % 35 % 73 % 60 % 

Št. oddelkov 1 1 1 1 1 

 

 

Iz prikazanega je razvidno, da je vpis otrok v vrtec na območju Lokavca dokaj konstanten. V vrtec je 

v povprečju vpisanih nekaj manj kot 60 % otrok iz šolskega okoliša PŠ Lokavec, ostali prihajajo iz 

sosednjih šolskih okolišev.  

 

 

3.1.3. Analiza demografskih podatkov in določitev števila oddelkov v perspektivi na 

območju, ki gravitira k PŠ Lokavec 

 

Demografski podatki  

 

Šolski okoliš Osnovne šole Sveta Ana zajema naselja: Dražen vrh (del), Froleh, Kremberk, Krivi 

vrh, Ledinek, Sv. Ana v Slov. goricah, Zgornja Bačkova, Zgornja Ročica, Zgornja Ščavnica, Žice. 

 

Šolski okoliš OŠ Sveta Ana Podružnice Lokavec zajema naselja: Lokavec in Rožengrunt. 

 

 

Tabela 7: Število rojenih otrok v zadnjih 15. letih v šolskem okolišu OŠ Sveta Ana s PŠ Lokavec7 
 

Leto 

Šolski okoliš 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

OŠ Sveta Ana 24 14 17 22 24 19 23 19 16 21 26 14 17 22 20 

PŠ Lokavec  3 3 5 4 5 5 6 3 5 3 4 2 3 3 3 

Število roj. otrok 27 17 22 26 29 24 29 22 21 24 30 16 20 25 23 

                                                      

6 Po podatkih OŠ Sveta Ana. 
7 Vir: SOKOL, aplikacija za pregled šolskih okolišev, MŠŠ, februar 2012.  
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Slika 3: Grafični prikaz gibanja števila rojstev v šolskem okolišu OŠ Sveta Ana in PŠ Lokavec v 

obdobju zadnjih 15. let  
 

 
 

 

Iz prikaza je razvidno, da se število rojstev na območju, ki gravitira k OŠ Sveta Ana s PŠ Lokavec, 

giblje med 14 in 26. V povprečju zadnjih 15-ih let je rojenih 24 otrok letno. 

 

V šolskem okolišu PŠ Lokavec je število rojenih otrok dokaj konstantno oz. malenkost narašča – 

giblje se med 2 in 6 na leto. V povprečju zadnjih 15. let so rojeni 4 otroci letno.  

 

 

Določitev števila oddelkov v perspektivi8 

 

Število oddelkov podružnične šole je določeno skladno s Pravilnikom o normativih in standardih 

za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 75/2005, 73/2006, 57/2007), ki določa, da je 

normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka iz dveh razredov 21 učencev, iz treh razredov pa 

14 učencev.  

 

V skladu z navodili naročnika je upoštevan prehod otrok iz PŠ Lokavec na matično OŠ Sveta Ana 

po ustaljeni praksi – t.j. po 5. razredu. 

 

 

                                                      

8 Povzeto po Prostorski preverbi PŠ in vrtca Lokavec (Proplus d.o.o., februar 2012). 
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Tabela 8: Število vpisanih otrok in število oddelkov v perspektivi v PŠ Lokavec (1.-5. razred) 
 

Triade Razred 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Št. uč. Odd. Št. uč. Odd. Št. uč. Odd. Št. uč. Odd. Št. uč. Odd. 

I. 

1. 4 

1 

2 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 2. 3 4 2 3 3 

3. 5 3 4 2 3 

II. 
4. 3 

1 
5 

1 
3 

1 
4 

1 
2 

1 
5. 6 3 5 3 4 

Skupaj 21 2 17 2 17 2 15 2 15 2 

Povprečno št. 

otrok na oddelek 
10,5 8,5 8,5 7,5 7,5 

 

 

V perspektivi se, v primeru upoštevanja prehoda otrok iz podružnične na matično šolo po 5. razredu, 

kaže izvedba pouka na PŠ Lokavec v dveh kombiniranih oddelkih.   

 

 

Število oddelkov vrtca v perspektivi je določeno skladno z Zakonom o vrtcih – ZVrt-UPB2 (Ur. l. 

RS, št. 100/2005), ki v 17. členu določa, da število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne 

sme presegati 12 otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa 22 otrok.  

 

 

Tabela 9: Predviden vpis v Vrtec Lokavec v perspektivi 
 

Starostno obdobje 

Št. rojenih 

otrok v letih 

od 2006–

2010  

Št. rojenih 

otrok –      

10-letno 

povprečje 

Pričakovan 

trend vpisa 

(ocena)*   

Predviden 

vpis 

Skupaj št. 

oddelkov  

Skupaj max. 

št. vpisanih 

otrok v 

perspektivi  

- 1. starostno obdobje (1-3 let) 6 8 110 % 9 1 12 

- 2. starostno obdobje (3-5 let) 9 13 130 % 17 1 22 

Skupaj 15 22  26 2 34 

*Upoštevan 60 oz. 80 % vpis otrok iz šolskega okoliša PŠ Lokavec ter vpis otrok iz sosednjih šolskih okolišev (dodatno 

cca 50-60 %). 

 

 

Glede na ugodne demografske podatke, trend vpisa v vrtec na obdelovanem območju v zadnjih letih 

ter pričakovan selitveni prirast9, je pričakovati, da bo v perspektivi potrebno zagotavljati prostor za 

varstvo in vzgojo otrok v kraju Lokavec v minimalno dveh oddelkih.  

                                                      

9 V pripravi je občinski prostorski podrobni načrt za naselje Lokavec, ki predvideva gradnjo cca 30 individualnih 

stanovanjskih hiš. Trenutno je postopek akta v fazi priprave javne razgrnitve in bo letos predvidoma sprejet. V naslednji 

fazi je predvideno zemljišče komunalno opremiti in prodati individualnim kupcem, predvidoma konec leta 2013. 
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3.2. Analiza stanja in potreb s tehnično-tehnološkega vidika 

 

3.2.1. Opis obstoječega stanja 

 

Kot uvodoma pojasnjeno v kraju Lokavec deluje pod okriljem OŠ Sveta Ana, podružnična šola z 

vrtcem. V obstoječem objektu delujeta 2 kombinirana oddelka osnovne šole (1. – 5. razred) in en 

kombiniran oddelek vrtca.  

 

 

Slika 4: Objekt PŠ in vrtca Lokavec s SZ strani 

 
Vir: lasten 

 

 

Slika 5: Pogled na dotrajano vzhodno fasado objekta PŠ in vrtca Lokavec  

 
Vir: lasten 
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Obstoječ objekt je etažnosti K+P+1+M. Dejavnosti vrtca se izvajajo v pritlični etaži, šolske 

dejavnosti pa v nadstropju, ki ni predmet tega projekta, razen izvedbe potrebnih posegov 

zaradi prenove pritličja in ovoja stavbe. Klet je dimenzij cca 28 m2 in v času deževja v njej zastaja 

voda. Podstrešje je v večini neobdelano, del podstrešja je bil predviden za bivalne prostore, vendar 

so le-ti trenutno v zelo slabem stanju. Celoten objekt je v slabšem gradbenem stanju, potrebno bi ga 

bilo sanirati proti vlagi, obnoviti ovoj v skladu s PURES-om z izhodišči v smislu nizko energetskega 

objekta, zamenjati kritino, izvesti fasado in zamenjati stavbno pohištvo.  

 

V nadaljevanju prikazujemo velikost posameznih prostorov v objektu, pri čemer so z rdečo pisavo 

prikazane površine, ki služijo za varstvo in vzgojo otrok, z modro pisavo površine, ki jih koristi šola 

za izvedbo izobraževalne dejavnosti, medtem ko ostale površine šola in vrtec sokoristita.  

 

 

Tabela 10: Pregled obstoječih neto površin objekta PŠ in vrtca v Lokavcu 
 

Namembnost prostora Št. prostorov 
Površine v m2 

Na enoto Skupaj 

A – PROSTORI ZA POUK oz. IGRO    

Igralnica za otroke 1 52,20 52,20 

Spalni prostor za otroke 1 23,62 23,62 

Učilnica 1 52,20 52,20 

Učilnica 1 42,30 42,30 

Učilnica (telovadnica) 1 58,72 58,72 

Kabinet 1 18,09 18,09 

Skupaj A   247,13 

B – OSTALI PROSTORI    

Sanitarije  1 10,51 10,51 

Pralnica 1 5,68 5,68 

Kabinet vrtca 1 18,09 18,09 

Kuhinja s skladiščem 1 17,46 17,46 

Jedilnica 1 58,72 58,72 

Sanitarije  1 12,31 12,31 

Sanitarije  1 5,15 5,15 

Sanitarije  1 5,68 5,68 

Kotlovnica 1 17,68 17,68 

Čistila 1 5,00 5,00 

Skupaj B   156,28 

C – KOMUNIKACIJE    

C – Komunikacije   152,43 

Skupaj C   152,43 

Skupaj A+B+C   555,84 
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Tabela 11: Rekapitulacija obstoječih neto površin – ločen prikaz površin šole, vrtca in skupnih 

površin 
 

Namembnost prostora 
Obstoječe neto površine v m2 

Šola Vrtec Skupne površine Skupaj 

A – površine za pouk oz. igro 171,31 75,82 0,00 217,13 

B – ostali prostori 81,86 34,28 40,14 156,28 

C – komunikacije  0,00 0,00 152,43 152,43 

SKUPAJ (A+B+C) 253,17 110,10 192,57 555,84 

 

 

Tabela 12: Rekapitulacija obstoječih neto površin – ob upoštevanju delitve skupnih površin med 

šolo in vrtec 
 

Namembnost prostora 
Obstoječe neto površine v m2 

Šola Vrtec Skupaj 

A – površine za pouk oz. igro 171,31 75,82 217,13 

B – ostali prostori 101,93 54,35 156,28 

C – komunikacije  76,22 76,21 152,43 

SKUPAJ (A+B+C) 349,46 206,38 555,84 

 

 

 

 

Slika 6: Dotrajano stavbno pohištvo, fasada in streha  

 
Vir: lasten 
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Slika 7: Posledice dviga kapilarne vlage  

 
Vir: lasten 

 

 

3.2.2. Analiza potreb10 

 

Iz izdelane prostorske preverbe izhaja, da je, glede na gibanje natalitete na območju, ki gravitira k 

PŠ Lokavec, za izvajanje obveznega osnovnošolskega izobraževanja od 1. do 5. razreda v 

perspektivi potrebno zagotavljati prostor za 2 kombinirana oddelka, kar pa ni predmet tega 

dokumenta (čeprav jih zaradi sokoriščenja skupnih površin z vrtcem v nadaljevanju kljub temu 

prikazujemo). 

 

Glede na gibanje natalitete in trend vpisa v preteklih letih je v perspektivi v kraju Lokavec potrebno 

zagotoviti prostor za varstvo in vzgojo otrok v skupno 2 oddelkih, od tega: 

 1 oddelek prvega starostnega obdobja in 

 1 oddelek drugega starostnega obdobja.  

 

 

                                                      

10 Povzeto po Prostorski preverbi PŠ in vrtca Lokavec (Proplus d.o.o., februar 2012). 
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Tabela 13: Pregled potrebnih neto površin 2-oddelčnega vrtca  
 

Namembnost prostora Št. prostorov 
Površine v m2 

Na enoto Skupaj 

A – IGRALNI PROSTORI    

Igralnica za otroke 2 42,00 84,00 

Osrednji prostor 1 56,00 56,00 

Skupaj A   140,00 

B – OSTALI PROSTORI    

Prostori za otroke    

Sanitarije za otroke 2 11,00 22,00 

Garderoba za otroke 1 16,00 16,00 

Skupni prostori za otroke    

Shramba za rekvizite 1 8,00 8,00 

Sanitarije za otroke na igrišču 1 2,00 2,00 

Skupni prostori za strokovne delavce    

Skupni prostor za strokovne delavce 1 25,00 25,00 

Prostor za vodjo enote 1 10,00 10,00 

Prostor za svetovalnega delavca 1 12,00 12,00 

Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke 1 9,00 9,00 

Shramba za vrtna igrala 1 5,00 5,00 

Sanitarije  1 3,00 3,00 

Gospodarski prostori    

Lastna kuhinja 1 40,00 40,00 

Pralnica 1 8,00 8,00 

Ostalo Več  20,00 

Skupaj B   180,00 

C – KOMUNIKACIJE    

Skupaj C   48,00 

SKUPAJ  A+B+C   368,00 

 

 

Tabela 14: Primerjava rekapitulacij obstoječih neto površin Vrtca Lokavec s potrebnimi neto 

površinami za perspektivna 2 oddelka  
 

Namembnost prostora Obstoječe površine  v m2 Potrebne površine v m2 Razlika v m2 

A – površine za igro  75,82 140,00 -64,18 

B – ostale površine  54,35 180,00 -125,65 

C – komunikacije  76,21 48,00 +28,21 

SKUPAJ (A+B+C) 206,38 368,00 -161,62 

 

 

Iz prikazanega je razvidno, da so obstoječe neto površine vrtca manjše od potrebnih za cca 44 %. 
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V nadaljevanju so prikazane potrebne neto površine dvooddelčne podružnične šole (modra pisava) 

in dvooddelčnega vrtca (rdeča pisava), ob upoštevanju, da sokoristita del površin (za šport, prostor 

kuhinje, skupni prostor za zaposlene).  

 

 

Tabela 15: Potrebne neto šolske površine za izvajanje pouka v 2 kombiniranih oddelkih (1.-5. 

razred) podružnične šole (21 uč./odd. oz. skupno 42 učencev) ter površine za varstvo in vzgojo 

otrok v 2 oddelkih (12 otrok/odd. 1. star. obd. in 22 otrok/odd. 2. star. obd. oz. skupno 34 otrok)    
 

Namembnost  Število Površina m2 Skupaj m2 

A – PROSTORI ZA POUK oz. IGRALNI PROSTORI     

Matična učilnica (1.–5. razred) 2 40,00 80,00 

Kabinet (1.–5. razred) 1 20,00 20,00 

Knjižnica z multimedijsko učilnico 1 38,00 38,00 

Igralnica za otroke 2 42,00 84,00 

Namensko opremljena učilnica za telovadbo oz. 

osrednji prostor za vrtec 
1 60,00 60,00 

Skupaj A   282,00 

B – OSTALI PROSTORI    

Večnamenski prostor, jedilnica 1 17,00 17,00 

Garderobe 1 14,00 14,00 

Sanitarije učenci 2 5,00 10,00 

Sanitarije za otroke 2 11,00 22,00 

Garderoba za otroke 1 16,00 16,00 

Shramba za rekvizite 1 8,00 8,00 

Sanitarije za otroke na igrišču 1 2,00 2,00 

Prostor za vodjo enote 1 10,00 10,00 

Prostor za svetovalnega delavca 1 12,00 12,00 

Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke 1 9,00 9,00 

Shramba za vrtna igrala 1 5,00 5,00 

Pralnica 1 8,00 8,00 

Skupni prostor za zaposlene 1 25,00 25,00 

Sanitarije za zaposlene 2 6,00 12,00 

Razdelilna kuhinja 1 50,00 50,00 

Kurilnica, arhiv več 40,00 40,00 

Skupaj B   260,00 

C – KOMUNIKACIJE     

Skupaj C   153,00 

SKUPAJ (A+B+C)   695,00 
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Tabela 16: Rekapitulacija potrebnih neto površin  
 

Namembnost prostora 
Potrebne neto površine v m2 

Šola Vrtec Skupne površine Skupaj 

A – površine za pouk oz. igro 138,00 84,00 60,00 282,00 

B – ostali prostori 41,00 92,00 127,00 260,00 

C – komunikacije  0,00 0,00 153,00 153,00 

SKUPAJ (A+B+C) 179,00 176,00 340,00 695,00 

 

 

Tabela 17: Primerjava rekapitulacij obstoječih neto površin PŠ in Vrtca Lokavec s potrebnimi neto 

površinami za perspektivno število oddelkov (2 kombinirana oddelka PŠ in 2 oddelka vrtca) 
 

Namembnost prostora Obstoječe površine  v m2 Potrebne površine v m2 Razlika v m2 

A – površine za igro oz. pouk 247,13 282,00 -34,87 

B – ostale površine  156,28 260,00 -103,72 

C – komunikacije  152,43 153,00 -0,57 

SKUPAJ (A+B+C) 555,84 695,00 -139,16 

 

 

Iz prikazanega je razvidno, da so obstoječe neto površine objekta manjše od potrebnih skupno za 

cca 20 %. 

 



Dokument identifikacije investicijskega projekta  NIZKOENERGETSKI OBJEKT LOKAVEC – SKLOP VRTEC 

PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor  24 

Tabela 18: Primerjava obstoječih neto površin objekta za vzgojo in izobraževanje v Lokavcu s 

potrebnimi za 2 kombinirana oddelka podružnične šole in 2 oddelka vrtca 
 

 OBSTOJEČE V PERSPEKTIVI RAZLIKA 

Število oddelkov šole: 2 oddelka  2 oddelka  - 

Število otrok (polni oddelki): 42 otrok 42 otrok +0 otrok (+20%) 

Število otrok (povprečje 5. let): 16 otrok 17 otrok +1 otrok (+6%) 

Število oddelkov vrtca: 1 oddelek  2 oddelka  +1 oddelek 

Število otrok (polni oddelki): 22 otrok 34 otrok +12 otrok (+55%) 

Število otrok (povprečje 6 let): 20 otrok 26 otrok +6 otrok (+30%) 

Velikost prostorov (A+B+C)  555,84 m2 695,00 m2 -139,16 m2 

- A površine 247,13 m2 282,00 m2 -34,87 m2 

      - igralnice (št.) 52,20 m2 (1) 84,00 m2 (2) -31,80 m2 (-1) 

      - spalni prostor 23,62 m2  - +23,62 m2  

      - učilnice (št.) 94,50 m2 (2) 80,00 m2 (2) +14,50 m2  

      - kabinet 18,09 m2 20,00 m2 -1,91 m2 

      - knjižnica - 38,00 m2 -38,00 m2 

      - dodatni prostor oz. namensko 

opremljena učilnica za športno vzgojo 
58,72 m2  60,00 m2 -1,28 m2 

- B površine 156,28 m2 260,00 m2 - 103,72 m2 

      - večnamenski prostor, jedilnica  58,72 m2 17,00 m2 +41,72 m2 

      - sanitarije 33,65 m2 46,00 m2 -12,35 m2 

      - garderobe za učence V sklopu komunikacij 14,00 m2 -14,00 m2 

      - garderobe za otroke vrtca V sklopu komunikacij 16,00 m2 -16,00 m2 

      - shramba za rekvizite - 8,00 m2 -8,00 m2 

      - skupni prostor za zaposlene - 25,00 m2 -25,00 m2 

      - prostor za vodjo enote - 10,00 m2 -10,00 m2 

      - prostor za svetovalnega delavca - 12,00 m2 -12,00 m2 

      - kabinet za vzg. sredstva in pripom. 18,09 m2 9,00 m2 +9,09 m2 

      - shramba za vrtna igrala - 5,00 m2 -5,00 m2 

      - razdelilna kuhinja 17,46 m2 50,00 m2 -32,54 m2 

      - pralnica 5,68 m2 8,00 m2 -2,32 m2 

      - kotlovnica  17,68 m2 40,00 m2 -22,32 m2 

      - čistila  5,00 m2 - +5,00 m2 

- C površine 152,43 m2 153,00 m2 -0,57 m2 
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Iz prikazanega je razvidno, da obstoječe površine PŠ in vrtca Lokavec za perspektivni vpis ne 

zadostujejo. 

 

Iz tabele s primerjavami je razvidno sledeče: 

 

- Za možnost oblikovanja dodatnega oddelka vrtca bi bilo potrebno zagotoviti: 

o dodatno igralnico,  

o garderobe (ki so v obstoječem objektu umeščene v sklop komunikacij), 

o shrambo za rekvizite, 

o prostor za vodjo enote, 

o prostor svetovalnega delavca; 

 

- Za potrebe šole bi bilo potrebno zagotoviti: 

o knjižnico, 

o garderobe (ki so v obstoječem objektu umeščene v sklop komunikacij), 

medtem ko je obstoječa jedilnica za potrebe šole preddimenzionirana; 

 

- Za potrebe šole in vrtca bi bilo potrebno zagotoviti skupne prostore, ki jih v objektu ni oz. so 

neprimerni in sicer: 

o sanitarije (obstoječe so nekoliko poddimenzionirane), 

o skupni prostor za zaposlene, 

o kuhinjo (obstoječa je poddimenzionirana) in 

o kotlovnico (obstoječa prav tako poddimenzionirana). 
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3.3. Razlogi za investicijsko namero 

 

Ker je obstoječ objekt za izobraževanje, varstvo in vzgojo otrok v kraju Lokavec dotrajan in potreben 

sanacije, hkrati pa za potrebe vrtca prostorsko ne zadošča, se je investitor (Občina Sveta Ana) 

odločil pristopiti k reševanju navedene problematike.  

 

V ta namen je bila izdelana prostorska preverba, katere naloga je bila med drugim presoja 

primernosti obstoječih površin vrtca v Lokavcu glede na perspektivni vpis. Podlaga za izračun 

so bili aktualni demografski podatki, selitveni prirast in trend vpisa v zadnjih letih.  

 

Iz dokumenta izhaja, da je, glede na ugodne demografske podatke, trend vpisa v vrtec na 

obdelovanem področju v zadnjih letih ter pričakovan selitveni prirast (načrtovana gradnja naselja za 

mlade družine), v bodoče pričakovati, da bo potrebno zagotavljati prostor za varstvo in vzgojo otrok 

v kraju Lokavec v minimalno dveh oddelkih.  

 

Primerjava obstoječih površin s potrebnimi je pokazala, da za nemoten in kakovosten vzgojno-

varstveni proces v kraju Lokavec obstoječe površine ne zadoščajo (manjko cca 44 %).  

 

V sled navedenega je nujno potrebno pristopiti k investiciji – zagotovitvi ustreznih materialnih 

pogojev za varstvo in vzgojo otrok v kraju Lokavec. 

 

Investitor Občina Sveta Ana se je odločila v perspektivi zagotoviti prostore za 2-oddelčni vrtec in v ta 

namen naročila izdelavo projektne naloge z umestitvijo programa v prostor, ki je hkrati osnova za 

izdelavo tega dokumenta.  
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4. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 

POLITIKAMI 

 

Cilji investicije so: 

- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo otrok v kraju Lokavec z investicijo nizko 

energetskega vrtca za 2 oddelka s pripadajočimi površinami ter ustreznimi igralnimi 

površinami na prostem, 

- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj vseh otrok v občini Sveta Ana, 

- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih delavcev, 

- zagotoviti otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec, 

- zagotoviti kvaliteten vzgojni proces, 

- zgraditi energetsko varčno stavbo, 

- doseči minimalno porabo toplotne energije za ogrevanje stavbe, 

- povečati število novih delovnih mest za 2. 

 

Socialnovarstvena infrastruktura predstavlja pomemben element regionalnih razvojnih programov in 

regionalnega razvoja, ustrezna predšolska vzgoja pa pomembno komponento nadaljnjega razvoja 

človeških virov določenega območja. Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za predšolsko 

vzgojo je ena izvirnih nalog samoupravnih lokalnih skupnosti, tako tudi Občine Benedikt, ki 

pomembno vpliva na hitrejšo regionalno rast in razvoj. 

 

Projekt je usklajen s programskimi in izvedbenimi dokumenti na nivoju razvojne regije in 

samoupravne lokalne skupnosti.  

 

Operacija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, in sicer v okviru pete razvojne prioritete: 

»Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«.  

 

Operacija je skladna z Državnim razvojnim programom 2007-2013 (DRP) v okviru prioritete »5. 

Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja« in znotraj te v okviru področja »5.2. 

Skladnejši regionalni razvoj«.  

 

V okviru te prioritete DRP predvideva tudi aktivnosti na področju socialne infrastrukture, ki zajemajo 

sofinanciranje investicij v kulturno, zdravstveno, socialnovarstveno in drugo infrastrukturo 

regionalnega pomena.  

 

DRP v okviru iste prioritete opredeljuje tudi trajnostno energijo, ki se nanaša na povečanje 

učinkovitosti rabe končne energije, tj. rabe energije v industriji, storitvenem in javnem sektorju, 

prometu ter znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov 

energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in iz sistemov soproizvodnje (kogeneracije) toplote in 

električne energije. Prioriteta vključuje izvedbo energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb 
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(energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb v javnem sektorju, gradnja nizkoenergijskih in 

pasivnih stavb v javnem sektorju, uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in 

klimatizacijo stavb), izgradnjo inovativnih sistemov za lokalno energetsko oskrbo (večji individualni 

sistemi ter daljinski in skupinski sistemi za proizvodnjo toplote in električne energije s poudarkom na 

obnovljivih virih energije in kogeneraciji), demonstracijski in vzorčni projekti ter programi 

energetskega svetovanja, informiranja in usposabljanja porabnikov energije, potencialnih 

investitorjev, ponudnikov energetskih storitev ter drugih ciljnih skupin. 

 

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji zajema peto prednostno razvojno 

nalogo »Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja«. Ti med drugim zajemajo tudi ukrepe trajnostne 

uporabe virov (politiko varstva okolja) in ukrepe regionalnega razvoja.  

 

Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 (NSRO) v okviru razvojne prioritete »Razvoj regije« 

predvideva tudi izgradnjo socialne infrastrukture. Gre za sofinanciranje investicij v kulturno, 

zdravstveno, socialnovarstveno in drugo infrastrukturo regionalnega pomena, ob pogoju, da so 

investicije predvidene v RRP in da hkrati pomanjkanje tovrstne infrastrukture predstavlja pomembno 

oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest.  

 

NSRO zajema tudi razvojno prioriteto »Trajnostna raba energije«, v okviru katere so predvideni tudi 

programi energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb: energetsko učinkovita sanacija obstoječih 

stavb v javnem sektorju, gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb v javnem sektorju, uporaba 

sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih 

decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih energije in 

kogeneraciji.  

 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007-2013, v okviru četrte 

razvojno prioriteto »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« predvideva 

izvedbo ukrepov na področju socialne infrastrukture.  

 

Znotraj Regionalnega razvojnega programa za Podravsko razvojno regijo 2007-2013 je vsebina 

operacije skladna z »razvojno prioriteto III« - Trajnostni razvoj. Operacija zasleduje cilje programa 

13: »Večja dostopnost do javne infrastrukture in javnih storitev«, ter specifične cilje Ukrepa 13.7. 

»Izgradnja in obnova objektov primernih za izvajanje predšolske in osnovnošolske dejavnosti« (13.5 

Zagotavljanje pogojev za izboljšanje socialnega varstva). 

 

V okviru programa je prebivalcem Podravja potrebno zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na vseh 

področjih življenja – zdravstvenem, socialnem, kulturnem in športnem. 

 

Projekt v okviru ciljev programa 13 pripomore k: 

- zagotovitvi ustrezne infrastrukture še posebej za ranljive skupine (otroci) 

- zagotovitvi enakomernejšega dostopa do dobrin skupnega pomena, 

- izboljšanju kakovosti življenja v regiji.  
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Projekt pripomore k uresničitvi kazalnikov kot so: 

- dostopnost do javne infrastrukture (ustrezne površine vrtca), 

- dostopnost do javnih storitev (varstvo in vzgoja otrok), 

- kakovost življenja po mnenju prebivalcev (ohranitev prebivalstva v regiji, priseljevanje iz 

drugih občin, otroci iz drugih občin). 

 

Poleg navedenega pa načrtovan projekt vpliva na razvoj regije z ustvarjanjem novih delovnih mest, 

boljše socialne infrastrukture, zdravega okolja za uporabnike in višje kakovosti življenja za 

prebivalce ne le v lokalni skupnosti, temveč v regiji.  
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5. PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z 

ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE 

 

5.1. Varianta »brez« investicije 

 

Ker je obstoječi objekt Vrtca Lokavec dotrajan in energetsko neracionalen, prav tako pa ne zadošča 

za izvajanje dejavnosti za potrebe 2 oddelkov, varianta brez investicije, ni smiselna. 

 

Kot že opisano v predhodnih poglavjih, neprimerne obstoječe površine narekujejo pristop k investiciji 

– zagotovitvi ustreznih pogojev za varstvo in vzgojo otrok v kraju Lokavec v občini Sveta Ana. 

 

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je investicija v zagotovitev ustreznih površin vrtca 

Lokavec nujno potrebna oziroma, da varianta »brez« investicije dolgoročno ne rešuje problema, 

zato v nadaljevanju podrobneje ni obdelana. 

 

 

5.2. Varianta »z« investicijo 

 

Iz Prostorske preverbe izdelane februarja 2012 izhaja potreba po zagotovitvi dodatnih površin vrtca, 

saj obstoječe površine odstopajo od potrebnih za cca 44 %. Iz prostorske preverbe prav tako izhaja, 

da bi bilo potrebno, glede na ugodno demografsko sliko, visok vpis v zadnjih letih ter pričakovan 

selitveni prirast11, načrtovati površine za možnost oblikovanja dveh oddelkov, pri čemer bi vrtec, ki 

deluje pod okriljem OŠ Sveta Ana, sokoristil del površin (npr. kuhinjo) s šolo, ki ima prostore v 

obstoječem objektu. 

 

Varianta »z« investicijo tako predvideva zagotovitev nizko energetskega objekta s sanacijo in 

obnovo obstoječih prostorov vrtca, ki se nahaja v pritlični etaži PŠ Lokavec ter dograditi 

manjkajoče prostore za potrebe delovanja vrtca v perspektivnih 2 oddelkih.  

 

Varianta »z« investicijo omogoča doseganje zastavljenih ciljev in zakonskih normativov, 

predstavlja rešitev neurejenega obstoječega stanja in je kot taka edina sprejemljiva, zato je v 

nadaljevanju tudi podrobneje obdelana. 

 

 

                                                      

11 V pripravi je občinski prostorski podrobni načrt za naselje Lokavec, ki predvideva gradnjo cca 30 individualnih 

stanovanjskih hiš. Trenutno je postopek akta v fazi priprave javne razgrnitve in bo letos predvidoma sprejet. V naslednji 

fazi je predvideno zemljišče komunalno opremiti in prodati individualnim kupcem, predvidoma konec leta 2013. 
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6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE IN 

POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 

6.1. Opredelitev vrste investicije  

 

Varianta »z« investicijo obravnava sanacijo in obnovo obstoječih prostorov vrtca, ki se nahaja 

v pritlični etaži PŠ Lokavec ter dograditi manjkajoče prostore za potrebe delovanja vrtca. 

 

Na podlagi izdelane Projektne naloge z umestitvijo programa v prostor (Proplus d.o.o., februar 2012) 

je predvidena sanacija obstoječega objekta in dozidava vrtca na parcelah št. *59, *65, 64/3, del 

75/1, del 75/2 in 76, vse k.o. Lokavec, skladno z izdelano umestitvijo programa v prostor. Obstoječi 

objekt in dozidava prostorov vrtca je zasnovana po principu gradnje nizko energetskih objektov.  

 

Zgoraj omenjene parcele ponujajo možnost optimalne umestitve objekta v prostor, kar je razvidno iz 

grafičnih prilog umestitve programa v prostor.  

 

Prizidek k obstoječem objektu je, zaradi prilagajanja obliki parcele in okoliške pozidave, predviden 

nepravilne tlorisne oblike. V pritlični etaži je predvidena navezava novih prostorov vrtca na 

obstoječe, v kletni etaži je predvidena nova kurilnica na sekance z zalogovnikom. Novi prizidek 

»objema« južne, vzhodne in zahodne stene obstoječega objekta, saj je na tak način mogoče 

maksimalno osvetliti dnevne prostore.  

 

Igralnici za otroke sta predvideni na južni strani z izhodom na pokrite terase. V igralnice bo 

omogočen dostop preko osrednjega prostora, ki se nahaja v starem delu objekta. Prav tako so na 

osrednji prostor navezani prostori za potrebe strokovnih delavcev. Vsaka igralnica ima svoje 

sanitarije. Predvideni so skupni prostori za otroke, shramba za rekvizite in sanitarije za otroke na 

igrišču. 

 

Obstoječo kuhinjo je predvideno povečati, saj za potrebe šole zadostuje jedilnica cca 25 m2. 

 

Predvidena sta dva vhoda v objekt, ločena po funkciji. En vhod je predviden za učence šole, 

varovance vrtca in starše, drugi vhod je predviden za zaposlene. Dostava do kuhinje je predvidena 

preko gospodarskega vhoda. 

 

Pritlična etaža obstoječega objekta je v največji meri namenjena varovancem vrtca, manjši del se 

koristi za potrebe dostopa do šolskih prostorov v nadstropju. V kletni etaži prizidka so locirani 

prostori  za potrebe nove kurilnice na sekance z zalogovnikom. V podstrešju je predvideno 

nekonstruktivne dele obstoječih bivalnih prostorov odstraniti.  

 

Streha objekta ima predvideno ravno ozelenjeno streho z ekstenzivno ozelenitvijo. 
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Fasada prizidka je v največji meri izvedena kot ventilirana in z leseno fasadno oblogo. Na terasi je 

predvidena lesena talna obloga. Topla barva lesa in njegova naravna struktura so osnova za dobro 

počutje otrok v vrtcu. Predvidena konstrukcija nadstreškov teras je lesena ali kovinska, pokrita z 

polikarbonatnimi ploščami. 

 

Površina ob južnem robu dvorišča (cca 240 m2) bo namenjena igri otrok na prostem in opremi z 

vrtnimi igrali ter primerno podlago v območju le teh. Te površine se uporabljajo kot dodatne površine 

za igro najmlajših otrok, saj je že na obstoječem območju urejena ograjena površina za igro otrok na 

prostem (cca 440 m2).  

 

Za ogrevanje je predvideno doseči nivo za nizkoenergijski objekt, kar pomeni energetsko število ≤ 

30 kWh/m2a. 

 

Stavbo je predvideno zasnovati tako, da bo po zaključku gradnje ustrezala vsem gradbeno fizikalnim 

zahtevam o kakovosti ovoja in konstrukcij kakor tudi  bivalnega ugodja.  

 

Nosilne in fasadne stene prizidka so predvidene iz opečnih blokov. Opečne stene je predvideno 

povezati z vertikalnimi in horizontalnimi AB vezmi. Talna in strešne plošče so predvidene iz 

armiranega betona. Kletna etaža je v celoti armiranobetonska. 

 

Fasada vrtca bo ventilirana, ustrezno toplotno izolirana skladno s PURES–om in ob upoštevanju 

usklajenih izhodišč. Zastekljene stene v območju igralnic in vhoda bodo narejene z alu profili s 

preprečenim toplotnim mostom in zastekljene s termosteklom. 

 

Tlaki v igralnicah so predvideni iz talnih oblog takšnih karakteristik, da ne vsebujejo otrokom 

škodljivih hlapov in omogočajo lahko vzdrževanje. Tlaki v hodniku vrtca so predvideni iz oblog, ki 

omogočajo ustrezno kvaliteto, trajnost in vzdrževanje. Finalna obdelava tlakov v sanitarijah, 

predprostorih z garderobami in kuhinji so keramične ploščice, ki bodo preprečevale zdrs 

uporabnikov.  

 

Vse ločilne stene med bivalnimi prostori bodo zagotavljale predpisano zvočno izolativnost in 

kompaknost, da ne pride do fizičnih poškodb. Stenski opleski na hodnikih in v skupnih prostorih je 

predvideno obdelati s pralno disperzijsko barvo do višine vratnega podboja, ostale prostore pa z 

normalno poldisperzijsko barvo.  

 

Stene pri umivalnikih je predvideno obložiti s keramiko v ustrezni višini in širini ter namestiti police ob 

umivalnikih. 

 

Stene in tlaki sanitarij je predvideno obložiti s kvalitetno keramiko do višine vratnega podboja. Stiki 

sten in tlaka je predvideno izvesti z zaokrožnico, vogale s tipsko vogalno letvijo, izpostavljene vogale 

pa je predvideno zaščititi z vogalnimi zaključki. Pred polaganjem keramike je predvideno vse tlake in 
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stene obdelati z ustreznim premazom za preprečevanje pronicanja vode v konstrukcijo pod 

keramiko. 

 

Zunanja okna in vrata so predvidena v kakovosti za doseganje nizko-energijskega objekta s 

prekinjenim toplotnim mostom z zasteklitvijo ustrezne toplotne prehodnosti. Predvideno je zagotoviti 

senčenje (zunanje žaluzije na vodilih) kakor tudi notranjo zatemnitev (screen,..ipd..). 

 

V prostorih je predvidena tipska oprema.  

 

Pregled predvidenih površin vrtca po izvedbi investicije je razviden iz tabele v nadaljevanju. 

 

Na zahodni strani objekta se nahaja občinska cesta, s katere je omogočen dostop do objekta. Za 

dostavo do kuhinje je omogočen dostop iz severne strani, ki se na vzhodu naveže na občinsko 

cesto. 

 

Parkiranje za obiskovalce (starše) je predvideno na obstoječih parkiriščih na severu 

obravnavnavega območja. Parkiranje za zaposlene je predvideno urediti na vzhodnem delu objekta. 

 

Za otroke sta predvidena dva prostora za igro na prostem. Za najmlajše na južnem robu 

obravnavanega območja, neposredno ob igralnicah. Na severu območja je že urejeno samostojno 

igrišče, namnejeno za starejše otroke. Oba igrišča sta v celoti ograjena in ponujata varno območje 

za otroško igro. Na igrišču so predvidena igrala iz naravnih materijalov in varna za otroško igro, ki 

bodo ustrezala zahtevanim varnostnim standardom (SIST EN 1176). 

 

V sklopu ureditve okolja je predvidena tudi prestavitev električnega daljnovoda in električnih 

razvodov oz. priključkov obstoječih okoliških objektov, ki so predmet vzporednih projektov naročnika. 

Vse posege na obstoječi komunalni infrastrukturi bo naročnik predvidoma izvedel in uredil pred 

pričetkom ali vzporedno z gradnjo objekta. 

 

V sklopu investicije je predvidena izvedba potrebnih strojnih in elektro instalacijskih del z vgradnjo 

opreme. 

 

V sklopu novogradnje je predvideno zagotoviti novo kotlovnico na lesno biomaso s skladiščem 

lesnih sekancev. Kotlovnica in prostor za skladiščenje sta predvidena takšnih dimenzij, da je možna 

kasnejša namestitev dodatnega kotla vsaj enake moči in ostale opreme za ogrevanje okoliških 

objektov.  

 

Predviden kotel bo namenjen ogrevanju obstoječega objekta in prizidka ter pripravi tople sanitarne 

vode v kombinaciji s sončnimi kolektorji. Le-ti so predvideni na strehi objekta.  

 

Predvideno je ločeno merjenje porabe energije po vsebinskih sklopih (vrtec, šola, skupni prostori). 
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Tabela 19: Pregled predvidenih neto površin12 
 

Namembnost prostora 
Št. 

prostorov 

Površine v m2 

Na enoto Skupaj 

A – IGRALNI PROSTORI    

Igralnica za otroke 2 42,60 85,20 

Osrednji prostor 1 61,56 61,56 

Skupaj A   146,76 

B – OSTALI PROSTORI    

Prostori za otroke    

Sanitarije za otroke 1 11,84 11,84 

Sanitarije za otroke 1 11,75 11,75 

Garderoba za otroke 1 8,50 8,50 

Garderoba za otroke 1 8,17 8,17 

Skupni prostori za otroke    

Shramba za rekvizite 1 3,00 3,00 

Sanitarije za otroke na igrišču 1 2,28 2,28 

Skupni prostori za strokovne delavce    

Skupni prostor za strokovne delavce 1 28,74 28,74 

Prostor za vodjo enote 1 10,17 10,17 

Prostor za svetovalnega delavca 1 14,10 14,10 

Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke 1 6,94 6,94 

Shramba za vrtna igrala 1 6,73 6,73 

Sanitarije  1 3,43 3,43 

Gospodarski prostori    

Kuhinja 1 41,61 41,61 

Sanitarije, garderobe 1 9,91 9,91 

Kotlovnica 1 19,23 19,23 

Zalogovnik 1 25,00 25,00 

Pralnica 1 7,61 7,61 

Skupaj B   219,01 

C – KOMUNIKACIJE    

C – Komunikacije    

Skupaj C   75,69 

SKUPAJ  A+B+C   441,46 

Od tega:    

Novogradnja    220,64 

- vrtec   176,41 

- skupni gospodarski prostori    44,23 

Prenova (v celoti za potrebe vrtca)   220,82 

                                                      

12 Povzeto po Projektni nalogi z umestitvijo programa v prostor (Proplus d.o.o., februar 2012). Z rdečo označeni prostori, 

ki so predmet novogradnje, s črno ostali prostori v obstoječem objektu, predvideni za prenovo. 
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Tabela 20: Primerjava rekapitulacij obstoječih neto površin Vrtca Lokavec s predvidenimi neto 

površinami v PN  
 

Namembnost prostora Predvidene površine v m2 Potrebne površine v m2 Razlika v m2 

A – površine za igro  146,76 140,00 +6,76 

B – ostale površine  219,01 180,00 +39,01 

C – komunikacije  75,69 48,00 +27,69 

SKUPAJ (A+B+C) 441,46 368,00 +73,46 

 

 

Iz primerjave predvidenih neto površin s potrebnimi je razvidno, da bodo s predvideno investicijo 

zagotovljene vse potrebne površine za varstvo in vzgojo otrok v dveh oddelkih. Manjše odstopanje 

načrtovanih površin (manj kot 20 %) je posledica umeščanja le-teh v obstoječe gabarite in hkrati 

dozidave manjkajočih površin ter vključitev gospodarskih prostorov (kotlovnice z zalogovnikom za 

biomaso), ki jih bo poleg vrtca koristila tudi šola.  

 

Dela, ki so predvidena v obstoječem objektu, se bodo izvajala kot investicijsko vzdrževalna dela (v 

nadaljevanju IVD) na podlagi PZI dokumentacije, medtem ko bo za prizidek izdelana PGD in PZI 

dokumentacija z zahtevanimi upravnimi postopki. Ostale površine je predvideno obravnavati zgolj v 

obsegu potrebnih posegov, ki jih narekuje prenova pritličja ter ovoj stavbe. 

 

 

Tabela 21: Velikost celotnega objekta po izvedenih posegih po posameznih etažah, predvidenih 

posegih in uporabnikih13 
 

Etaža 
Predvidene neto površine v m2 

Novogradnja Prenova (IVD) Ostale površine Skupaj 

KLET 44,23 0,00 28,43 72,66 

Šola  0,00 0,00 0,00 0,00 

Vrtec  0,00 0,00 0,00 0,00 

Skupne površine 44,23 0,00 28,43 72,66 

PRITLIČJE 176,41 220,82 40,90 438,13 

Šola  0,00 0,00 40,90 40,90 

Vrtec  176,41 220,82 0,00 397,23 

Skupne površine 0,00 0,00 0,00 0,00 

NADSTROPJE 0,00 0,00 261,45 261,45 

Šola  0,00 0,00 261,45 261,45 

Vrtec  0,00 0,00 0,00 0,00 

Skupne površine 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ  220,64 220,82 330,78 772,24 

 

                                                      

13 Navedene površine so osnova za izračun investicijske vrednosti v nadaljevanju. 
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6.2. Ocena investicijskih stroškov  

 

Izhodišča za določitev ocene investicijske vrednosti: 

 vrednost gradbenih, obrtniških in instalacijskih del (v nadaljevanju GOI dela) novogradnje je 

ocenjena na 1.200 EUR/m2 (navedena vrednost ne vključuje 20 % DDV); 

 vrednost GOI del prenove obstoječih površin pritličja je ocenjena na 840 EUR/m2 oz. 70 % 

vrednosti GOI del novogradnje, vrednost GOI del prenove preostalih površin obstoječega 

objekta je ocenjena na 360 EUR/m2 oz. 30 % vrednosti GOI del novogradnje (navedene 

vrednosti ne vključujejo 20 % DDV); 

 delež ostalih postavk navajamo v % od GOI del izkustveno na podlagi že izvedenih podobnih 

investicij: 

- oprema in inventar 15 % (nekoliko manjši delež, saj je predvideno, da se del 

obstoječe opreme prenaša iz obstoječega objekta),  

- zunanja ureditev in priključki 10 %, 

- projektna, investicijska in druga dokumentacija, koordinator varnosti, storitve 

tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora 10 %,  

- komunalna opremljenost zemljišča v višini 7 % za sklop novozgrajenih površin; 

 v investicijsko vrednost je vključena rezerva v višini 5 % od vrednosti GOI del; 

 v investicijski vrednosti je zajet 20 % davek na dodano vrednost; 

 izračun vrednosti obravnavane investicije po cenah februar 2012 obravnavamo kot vrednost 

investicije po stalnih cenah; 

 preračun stalnih cen v tekoče cene je narejen skladno z Zimsko napovedjo gospodarskih 

gibanj 2011/2012 (UMAR, januar 2012), ki napoveduje, da naj bi se povprečna inflacija v letih 

2012 in 2013 gibala na ravni 1,8 %.  
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Tabela 22: Vrednost investicije po stalnih cenah februar 2012 in tekočih cenah  
 

Vrsta del 
Vrednost investicije v EUR  

Stalne cene februar 2012 Tekoče cene 

GOI dela novogradnje (220,64 m2) 264.768 273.577 

GOI dela prenove pritličja za potrebe vrtca (220,82 m2) 185.489 191.660 

GOI dela prenove preostalega obstoječega objekta 

(330,78 m2) 
119.081 123.043 

Skupaj GOI dela 569.338 588.279 

Zunanja ureditev in priključki 56.934 58.828 

Oprema in inventar 67.539 69.786 

Projektna, investicijska in druga dokumentacija, 

storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor 
56.934 58.100 

Komunalna opremljenost zemljišča 18.534 19.150 

Rezerva, ostalo 28.467 29.362 

Skupaj vrednost investicije (brez DDV) 797.744 823.505 

20 % DDV 159.549 164.701 

Skupaj vrednost investicije (z DDV) 957.293 988.206 

 

 

 

6.3. Potrebna investicijska dokumentacija  

 

V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010) je, glede na višino 

investicije, potrebno izdelati še investicijski program. 
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7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 

7.1. Strokovne podlage za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta 

 

Dokumentacija, ki je bila za potrebe obravnavane investicije že izdelana: 

- Prostorska preverba Podružnične šole in Vrtca Lokavec št. 14/2012 (Proplus d.o.o., februar 

2012), 

- Projektna naloga z umestitvijo programa v prostor št. 10/PN/2012 (Proplus d.o.o., februar 

2012). 

 

 

7.2. Navedba in opis lokacije 

 

7.2.1. Makrolokacija 

 

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih  Slovenskih goric. Večji del 

občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate – Avstrija.   

 

Na gričevnatih slemenih se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 m in na površini 37,2 

km2  razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo 

še vasi Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. 

Ročica, Zg. Ščavnica in Žice.  

 

V občini je 620 gospodinjstev z 2.350 prebivalci.  

 

 

Slika 8: Lokacija Občine Sveta Ana v prostoru Slovenije 

 
Vir: http://sl.wikipedia.org/  
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7.2.2. Mikrolokacija 

 

Kraj Lokavec leži med glavno cesto proti Avstriji in cesto proti Apačam. Lokavec meji na Pogled, 

Rožengrunt, Dražen Vrh, Novi Vrh in Trate. 

 

Lokavec je bivša krajevna skupnost, ki se je leta 1998 združila s krajevno skupnostjo Sveta Ana v 

Občino Sveta Ana.  

 

Obstoječ objekt šole in vrtca je v lasti Občine Sveta Ana in je lociran v središču kraja Lokavec.  

 

Izvedba investicije je predvidena na parcelah št. *59, 64/3, *65, vse k.o. Lokavec.  

 

 

Slika 9: Lokacija obstoječega objekta in območje predvidene investicije 

 
Vir: http://prostor3.gov.si/javni/ 
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Tabela 23: Podatki o zemljiščih, ki so v območju obdelave  
 

Št. parcele, k.o. Vrsta rabe Površina v m2 Lastništvo 

*59, k.o. Lokavec stavbišče 343 

Občina Sveta Ana 

Sv. Ana v Slov. goricah 17  

2233 Sv. Ana v Slov. goricah 

64/3, k.o. Lokavec dvorišče 1.766 

*65, k.o. Lokavec stanovanjska stavba 39 

75/1, k.o. Lokavec (del) travnik 2.208 

75/2, k.o. Lokavec sadovnjak 940 

76, k.o. Lokavec sadovnjak 270 

Skupaj  5.566  

 

 

 

7.3. Varstvo okolja 

 

Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih 

vplivov na okolje. 

 

 



Dokument identifikacije investicijskega projekta  NIZKOENERGETSKI OBJEKT LOKAVEC – SKLOP VRTEC 

PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor  41 

7.4. Kadrovsko – organizacijska shema 

 

V Vrtcu Lokavec, ki deluje pod okriljem OŠ Sveta Ana, je v šolskem letu 2011/12 zaposlena ena 

vzgojiteljica in ena pomočnica vzgojiteljice, kuhar – čistilec s polovičnim delovnim časom. Ostali 

zaposleni dopolnjujejo delovni čas s podružnično in matično šolo. Struktura zaposlenih je razvidna iz 

tabele v nadaljevanju. 

 

 

Tabela 24: Struktura zaposlenih v deležu na PŠ in Vrtcu Lokavec  
 

Delovno mesto 
Število zaposlenih v deležu 

Vrtec PŠ Skupaj 

Vzgojiteljica 1 0 1 

Pomočnica vzgojiteljice 1 0 1 

Kuhar – čistilec  0,5 0,5 1 

Svetovalni delavec 0,03 0,10 0,13 

Hišnik 0,055 0,10 0,155 

Učitelj 0 3 3 

Organizator prehrane 0,016 0,003 0,019 

Organizator zdrav. higienskega minimuma 0,016 0 0,016 

Administracija 0,132 0,1 0,232 

Perica 0,16 0 0,16 

Skupaj 2,909 3,803 6,712 

 

 

Z investicijo je predvideno oblikovanje enega dodatnega oddelka, zato je po izvedbi investicije 

predvideno dodatno zaposlovanje – 2 oseb, od tega 1 delovno mesto vzgojitelja/vzgojiteljice in 1 

delovno mesto pomočnika/pomočnice vzgojitelja/vzgojiteljice. 

 

Investitor Občina Sveta Ana je s svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta in bo 

izvajal investicijo s pomočjo zunanjih organizacij.  

 

 

Tabela 25: Člani projektne skupine za vodenje projekta 
 

Ime in priimek, položaj Zadolžitev v okviru projekta  

Silvo Slaček, župan Občine Sveta Ana Odgovorna oseba za izvedbo investicije 

Irena Golob, višji referent I za okolje in prostor ter družbene dejavnosti Skrbnica projekta 

Boris Mlakar, ravnatelj Strokovni sodelavec 
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7.5. Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 

izvedbe 

 

Tabela 26: Okvirni terminski plan izvedbe investicije  
 

Vrsta aktivnosti Čas izvedbe 

Izdelava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta  Februar 2012 

Izdelava PGD projektne dokumentacije, vključno s soglasji Marec – maj 2012 

Pridobitev gradbenega dovoljenja Junij 2012 

Izdelava in potrditev investicijskega programa Junij – julij 2012 

Prijava projekta za pridobitev sofinancerskih sredstev  Julij – avgust 2012 

Izdelava PZI projektne dokumentacije Julij – avgust 2012 

Izvedba razpisa za izvedbo gradbenih, obrtniških instalacijskih del, dobava 

in montaža opreme 
September – december 2012  

Izvajanje GOI del, dobava in montaža opreme Januar – september 2013 

Izvajanje gradbenega nadzora Januar – november 2013 

Izdelava PID projektne dokumentacije November 2013 

Pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti Oktober – november 2013 

Vselitev uporabnika v objekt November 2013 

 

 

Dinamika financiranja prikazana v nadaljevanju temelji na okvirnem terminskem planu izvedbe 

investicije. Le-ta se bo natančneje definirala v nadaljnji investicijski dokumentaciji (IP), ko bodo 

natančneje znani tudi viri financiranja. 
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Tabela 27: Dinamika financiranja po stalnih cenah (februar 2012) v EUR 
 

Vrsta del 2012 2013 Skupaj 

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela 0 569.338 569.338 

Zunanja ureditev in priključki 0 56.934 56.934 

Oprema in inventar 0 67.539 67.539 

Projektna, investicijska in druga dokumentacija, 

storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor 
39.854 17.080 56.934 

Komunalna opremljenost zemljišča 0 18.534 18.534 

Rezerva, ostalo 2.847 25.620 28.467 

Skupaj vrednost investicije (brez DDV) 42.700 755.044 797.744 

20 % DDV 8.540 151.009 159.549 

Skupaj vrednost investicije (z DDV) 51.240 906.053 957.293 

 

 

Tabela 28: Dinamika financiranja po tekočih cenah v EUR  
 

Vrsta del 2012 2013 Skupaj 

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela 0 588.279 588.279 

Zunanja ureditev in priključki 0 58.828 58.828 

Oprema in inventar 0 69.786 69.786 

Projektna, investicijska in druga dokumentacija, 

storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor 
40.451 17.648 58.100 

Komunalna opremljenost zemljišča 0 19.150 19.150 

Rezerva, ostalo 2.889 26.473 29.362 

Skupaj vrednost investicije (brez DDV) 43.341 780.164 823.505 

20 % DDV 8.668 156.033 164.701 

Skupaj vrednost investicije (z DDV) 52.009 936.197 988.206 

 

 

Vire za financiranje investicije bo zagotavljala Občina Sveta Ana delno z lastnimi sredstvi (proračun 

občine), del sredstev za predmetno investicijo pa načrtuje na podlagi prijave projekta na 6. Javni 

poziv v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 

programi« Operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 (sredstva ESRR).  

 

 

Tabela 29: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 
 

Vir 2012 2013 Skupaj % 

Občina Sveta Ana 52.009 273.057 325.066 32,9% 

ESRR – EU sredstva 0 663.140 663.140 67,1% 

Skupaj 52.009 936.197 988.206 100% 
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8. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE OZIROMA MOŽNOSTI 

NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE 

DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

Na podlagi vsega navedenega je smiselno nadaljevati s pripravo ostale dokumentacije. 

 

V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010) je glede na višino 

investicije potrebno izdelati še investicijski program. 

 

Dela, ki so predvidena v obstoječem objektu, se bodo izvajala kot investicijsko vzdrževalna dela 

(IVD) na podlagi izdelane PZI projektne dokumentacije, med tem ko bo za prizidek izdelana PGD 

projektna dokumentacija, na podlagi katere bo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje ter za 

možnost izvedbe razpisnega postopka ter same izvedbe del še PZI projektna dokumentacija. 

 

Projektna dokumentacija bo izdelana skladno z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-UPB1, Ur. 

l. RS, št. 102/2004, 14/2005, 92/2005, 93/2005, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009, 

61/2010, 62/2010, 20/2011) in v obsegu ter skladno z določili Pravilnika o projektni dokumentaciji 

(Ur. l. RS, št. 55/2008) ter ostalih veljavnih predpisov, standardov in normativov ter usklajena z 

navodili, ki bodo podana v študiji požarne varnosti, oz. bodo izhajali iz projektnih pogojev. Izdelana 

bo v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/2008, 47/2009, 

52/2010). 

 

Po končani investiciji je potrebno izdelati še PID projektno dokumentacijo iz katere bodo razvidna 

vsa izvedena dela. 

 

 

Tabela 30: Predvideni roki za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije 
 

Vrsta aktivnosti Čas izvedbe 

Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta  Februar 2012 

Izdelava PGD projektne dokumentacije, vključno s soglasji Marec – maj 2012 

Pridobitev gradbenega dovoljenja Junij 2012 

Izdelava investicijskega programa Junij – julij 2012 

Prijava projekta za pridobitev sofinancerskih sredstev  Julij – avgust 2012 

Izdelava PZI projektne dokumentacije Julij – avgust 2012 

Izdelava PID projektne dokumentacije November 2013 
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9. SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Vrtec Lokavec  deluje pod okriljem Osnovne šole Sveta Ana. V letošnjem letu zagotavlja varstvo in 

vzgojo 14 otrokom v 1 oddelku. 

 

Prostori Vrtca Lokavec so utesnjeni oz. neprimerni za varstvo in vzgojo otrok.  

 

Primerjava obstoječih površin objekta PŠ in vrtca s potrebnimi v izdelani Prostorski preverbi (Proplus 

d.o.o., februar 2012) je pokazala, da za nemoten in kakovosten vzgojno-varstveni proces v dveh 

perspektivnih oddelkih ter še nadalje izobraževalni proces v dveh oddelkih podružnične šole (kolikor 

jih načrtuje investitor in jih izkazuje tudi izdelan dokument) v kraju Lokavec obstoječe površine ne 

zadoščajo. Od minimalno potrebnih odstopajo za cca 20 %. Največji manjko izkazujejo površine 

za varstvo in vzgojo otrok. Le-te odstopajo od potrebnih za cca 44 %. 

 

Za reševanje navedene problematike se je investitor odločil pristopiti k investiciji – k zagotovitvi 

ustreznih površin za varstvo in vzgojo otrok v kraju Lokavec, ki bo še dalje deloval v sklopu PŠ 

Lokavec, pod okriljem matične OŠ Sveta Ana. 

 

S strani pristojnih je bila sprejeta odločitev o načrtovanju nizko energetskega objekta vrtca za 

perspektivna 2 oddelka, kar je predmet tega dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 

 

Ker varianta »brez« investicije dolgoročno ne rešuje problema, je bila v dokumentu identifikacije 

investicijskega projekta detajlneje obdelana le varianta »z« investicijo. Le-ta temelji na izdelani 

projektni dokumentaciji (Projektna naloga z umestitvijo programa v prostor, Proplus d.o.o., februar 

2012), ki predvideva sanacijo obstoječega objekta in dozidavo manjkajočih površin na parcelah št.  

*59, *65, 64/3, del 75/1, del 75/2 in 76, vse k.o. Lokavec.  

 

Vrednost investicije je ocenjena na 988.206 EUR in jo je predvideno izvesti do konca leta 2013. 

 

Vire za financiranje investicije bo zagotavljala Občina Sveta Ana delno z lastnimi sredstvi, del 

sredstev za predmetno investicijo pa načrtuje na podlagi prijave projekta na 6. Javni poziv v okviru 

razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« 

Operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 (sredstva ESRR). 

 

Na podlagi navedenega v dokumentu menimo, da je za predmetno investicijo smiselno nadaljevati s 

pripravo ostale dokumentacije. 
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10. PRILOGE 

 

 

Priloga št. 1:  Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

 

Priloga št. 2: Grafične priloge  
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Priloga št. 1 

 

SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
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Priloga št. 2 

 

GRAFIČNE PRILOGE  


