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1

UVOD

Glavni namen naloge je predstavitev izvedbe konkretnega investicijskega projekta iz vidika
naročnika, z analizo štirih glavnih vsebin:





Obseg del
Stroški investicije
Časovni potek investicije
Tveganja

V nalogi bom izbral projekt energetske sanacije in rekonstrukcije Vrtca Bled, Trubarjeva cesta
7, 4260 Bled, ki se je izvajal leta 2014. Na izbranem primeru bom analiziral odstopanja in
spremembe, katere je zaznal naročnik v fazi od ideje do pričetka uporabe objekta.

2

2
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PREDSTAVITEV PROJEKTA

Naziv projekta:
BLED«
Naročnik:

»ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA VRTCA
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

Lokacija:

Slika 1: Posnetek stavbe vrtca Bled [1]

Mikrolokacija:

Glavna stavba vrtca Bled

Stari vrtec

Slika 2: Ortofoto posnetek stavbe vrtca Bled pred gradnjo [2]
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3

Lokacija investicije je v neposredni bližini naravne vrednote Bled – morena 2.
V diplomski nalogi prikazane podatke o projektu energetske sanacije in rekonstrukcije Vrtca Bled
povzemam po dokumentih naročnika, t.j. Občine Bled.
2.1.

Vzrok za odločitev pristopa k investiciji

Vrtec Bled je javni zavod, ki izvaja predšolsko vzgojo. Ustanovitelj zavoda je Občina Bled.
Vključen je v mrežo javnih vrtcev v Republiki Sloveniji. Zavod sestavljajo oddelki na Bledu in
dislocirani oddelek:



Enota Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled
Enota Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 56, 4263 Bohinjska Bela.

Stavba vrtca Bled je bila zgrajena leta 1978 na skrajnem vzhodnem delu jezerske sklede.
Umeščena je v kotanjo morene, v park ob starejši vili, ki so jo v 50-ih letih predelali za potrebe
vrtca Bled (t.i. stari vrtec).

Slika 3: Obstoječe stanje glavne stavbe vrtca Bled [3]
Zgodovinski potek projekta sem povzel iz novelacije investicijskega programa (nIP) [4].
Znotraj stavbe vrtca je bilo v letu 1999/2000 potrebno urediti 3-4 nove oddelke in upravne
prostore zaposlenih. Trend povečanja vpisa se je nadaljeval tudi v letu 2013, ko bi morali znotraj
stavbe vrtca zagotoviti še dva nova oddelka. Vrtec Bled je skozi desetletja malih prenov in
prilagajanj trenutnim potrebam pristal na točki, ko je bila potrebna celostna preveritev
zmogljivosti stavbe vrtca v skladu z aktualnimi predpisi in danimi prostorskimi zmožnostmi.

4
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Osnovna usmeritev za prenovo vrtca Bled je bila poiskati in izkoristiti danosti same stavbe in
lokacije, ki bi brez večjih posegov omogočali boljšo organizacijo znotraj vrtca in na zunanjih
površinah, tudi z izrabo doslej neizkoriščenih površin. Lokacija vrtca je glede možnosti prizidav
zahtevna, saj jo pogojujejo varstveni režimi. Izhodišče naročnikja je bilo, da se Vrtec Bled, ki
funkcionira, programsko ohranja brez večjih posegov. Prav tako pa bi se z energetsko sanacijo
zagotovilo čim ugodnejši rezultati pri porabi energije za ogrevanje in čim ugodnejše bivanje v
prenovljenem objektu.
V začetku šolskega leta 2013/2014 je bilo v glavnem objektu vrtca Bled skupaj 13 igralnic (14.
igralnica je bila urejena v skupnem prostoru za vzgojiteljice in ni ustrezala normativu). Zaradi
prostorske stiske sta bili dve igralnici oziroma oddelka začasno dislocirani v sosednji stavbi (t.i.
stari vrtec, Trubarjeva cesta 7a, 4260 Bled). Namen rekonstrukcije vrtca Bled je bil objekt
prostorsko in programsko nadgraditi z dvema novima oddelkoma na način, da bo prenos enega
oddelka iz starega vrtca in enega oddelka iz skupnega prostora za vzgojiteljice. En oddelek
(igralnica) bi se po projektu uredil v obstoječem pokritem zunanjem prostoru za shranjevanje igral
v pritličju, drugi pa neposredno nad njim v nadstropju, kjer bi se zaradi reorganizacije kuhinje ter
prestavitve skupnega prostora za vzgojiteljice sprostil prostor za umestitev nove igralnice.
Po zunanjosti bi objekt v večji meri ostal enak, pri rekonstrukciji mansarde sta bili načrtovani in
izvedeni dve frčadi, ki povečujeta vpad svetlobe v igralnice ter pisarne, drugod so bila nameščena
strešna okna. Streha in strešniki so bili prvotni, ravno tako je bilo še neobnovljeno zidovje ter del
stavbnega pohištva. V letu 2008 je bil del lesenih oken zamenjan s plastičnimi.
Sanitarije so bile delno preurejene, ostale pa niso ustrezale povsem aktualnim potrebam in
predpisom. Predvsem v oddelkih 1-3. leta je bilo potrebno posodobiti previjalnice in sanitarije ter
zagotoviti možnosti nadzora vzgojiteljic nad dogajanjem v vseh sanitarijah.
Za vzgojiteljice Vrtca Bled, kot tudi za vse druge zaposlene v vrtcu ni bilo pravega službenega
vhoda, saj so se na servisnem severnem vhodu mešali dostava, odpadki ter zaposleni vrtca.
Komunikacije so bile nejasne, ni bilo skupinskih garderob, kot tudi ne preoblačilnic in urejenih
sanitarij, manjkali so posamezni kabineti, obstoječa zbornica pa je bila hkrati knjižnica.
Vzgojiteljice so delovne priprave in administrativna dela opravljale tudi na svojih domovih.
Primanjkovalo je tako pedagoških sob, kot tudi kabinetov.
S sanitarnega vidika je predstavljala najbolj pereč problem kuhinja, katere komunikacijske poti
so se križale z drugimi dejavnosti. Osebje kuhinje se je soočalo s prostorsko stisko, prostorov za
preoblačenje je bilo premalo oz. so bili na hodniku. Zaradi problemov s prezračevanjem so
nastajali problemi s smradom na hodnikih, ki niso imeli oken in so se le stežka prezračili. V osnovi
je imela cela kuhinja samo dve mali shrambi v skupni izmeri 17 m2, kar je posledično zahtevalo
vsakodnevno dobavo nepokvarljivega materiala, saj ni bilo prostora za hrambo. Ker so bile
shrambe in dva hladilnika na skupnem hodniku, je bila enostavna logistika dela zelo otežena.
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Dvigalo, s katerim se je vozičke za hrano transportiralo v igralnice, po velikosti ni ustrezalo
prevozu vozičkov s hrano iz kuhinje v pritličje in mansardo, vendar je bilo zaradi pogostega
kvarjenja predvideno za zamenjavo. Malo servisno dvigalo za transport majhnih količin hrane je
bilo dotrajano, neustrezno in pri uporabi glavnega dvigala nepotrebno, zato se je odstranilo.
V obstoječem stanju so bili problematični predvsem dostopi na prostem do glavnih vhodov, ki so
potekali po razgibanem terenu, kar je predstavljalo velik problem za uporabnike vrtca v zahtevnih
vremenskih pogojih. Z izboljšanjem komunikacijskih poti zunaj in znotraj vrtca bi se tudi bistveno
izboljšala varnost otrok v vrtcu. Stavba vrtca bi se tudi bolje navezala na okolico z organizacijo
novih vhodov in izhodov, dostopov do zunanjih igrišč ter dostopov za servis in z novimi
nadstreški. Prav tako je bila potreba po ureditvi zunanjih igralnih površin, teras za mansardne
igralnice ter igralnice razvojnega oddelka.
Fotodokumentacija obstoječega stanja stavbe vrtca Bled (ob pričetku del 30.06.2014):

Slika 4: Južna fasada [3]

Slika 5: Zahodna fasada [3]

Slika 6: Vzhodna fasada [3]

Slika 7: Severna dovozna cesta [3]

Energetsko je bila stavba v zelo slabem stanju in posledično energetsko potratna. Omenjeno je
pokazal tudi Razširjeni energetski pregled Vrtca Bled iz leta 2009, kar navajam v nadaljevanju
[5].
Ugotovljeno je bilo, da je fasada in del stavbnega pohištva na zunanjem ovoju stavbe v tako
slabem stanju, da predstavlja izvor velikih toplotnih izgub in posledično neracionalno rabo
energije za ogrevanje. Po zahtevah Pravilnika o učinkoviti rabi energije, se morajo toplotne
prehodnosti obodnih konstrukcij zmanjšati na, po pravilniku zahtevane vrednosti. Stavba je prav
tako za ogrevanje uporabljala kurilno napravo na fosilna goriva, ki je bila iz okoljskega vidika
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neustrezna, sama uporaba energenta pa ekonomsko neracionalna. Za celoten objekt je potrebno
zagotoviti zrakotesnost.
Na podlagi navedenega je bila potrebna nujna celovita energetska sanacija, ki izpolnjuje
minimalne standarde energetske učinkovitosti ter posledično zmanjša tekoče stroške za
obratovanje objekta z vidika porabljene energije za ogrevanje objekta in pripravo sanitarne tople
vode. Razlog za izvedbo investicije je bil tudi ta, da bi naročnik z energetsko sanacijo znižal
obremenitve okolja z vidika emisij toplogrednih plinov.
Nujnost oziroma potrebo po energetski sanaciji vrtca Bled so ponazarjali naslednji razlogi [2]:








2.2.

neustrezno stanje objekta,
dotrajanost in neizoliranost fasade,
neizoliranost tal,
dotrajanost in neustreznost stavbnega pohištva (vrata v celoti, okna delno),
uporaba relativno dražjega vira energije za ogrevanje prostorov,
visoki stroški rednega vzdrževanja,
visoki stroški investicijskega vzdrževanja,
slabi klimatski pogoji delovanja v ustanovi.

Preveritev upravičenosti investicije

Za preveritev upravičenosti investicije je bilo potrebno izdelati Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP), kjer naročnik identificira svoje potrebe in preveri njihovo
vsebinsko, ekonomsko in finančno izvedljivost. Ta dokument je za naročnika tudi osnova za
uvrstitev investicije v proračun.
Za preveritev tehnične izvedljivosti in izbiro optimalne tehnične rešitve je bil izdelan idejni
projekt (IDP). Predhodno je bila upravičenost energetske sanacije objekta ugotovljena z
izdelavo razširjenega energetskega pregleda objekta, ki je glede na obstoječe stanje podal
potrebne ukrepe z oceno stroškov.
Na podlagi navedenih preveritev je bila investicija uvrščena v proračun Občine Bled, v Načrt
razvojnih programov Občine Bled za obdobje 2013-2016.
2.3.

Izvedba vseh potrebnih aktivnosti, potrebnih za pričetek gradnje

Po potrditvi investicijske dokumentacije, sprejetju finančne konstrukcije za projekt in prijavi na
razpis za nepovratna EU sredstva, je naročnik nadaljeval z investicijskimi aktivnostmi.
Naročil je projektno tehnično dokumentacijo, projekt za pridobitev gradbenega dovoljnja
(PGD), projekt za razpis (PZR), projekt za izvedbo (PZI) in v nadaljevanju še investicijsko
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dokumentacijo, ki je bila glede na zakonodajo potrebna za zahteven objekt, t.j. investicijski
program (IP).
Z namenom večje predstavnosti projekta in poudarka pomembnosti načrtovane investicije je
naročnik izdelal tudi vizualizacijo projekta za objekt vrtca Bled.

Slika 8: Vizualizacija projekta- pogled iz J smeri [6]

Slika 9: Vizualizacija projekta- pogled iz V smeri [6]
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Slika 10: Vizualizacija projekta- pogled iz Z smeri [6]
Za vsako posamezno aktivnost oziroma izbor posameznega izvajalca, tako projektanta,
recenzenta, izdelovalca investicijske dokumentacije, nadzornika, izvajalca gradbenih,
obrtniških, inštalacijskih del (GOI del) in izvajalce opreme, je moral naročnik izvesti javno
naročilo, skladno s pravili Zakona o javnem naročanju (ZJN) in internimi Navodili za naročila
manjše vrednosti [7].
Posamezne aktivnosti je naročnik tudi medsebojno prekrival, z namenom skrajšanja časovne
izvedbe vseh potrebnih del.
Ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelan Projekt za izvedbo (PZI), je naročnik
pričel s postopki javnih naročil za izbor najugodnejših izvajalcev del.
Po podpisu pogodbe z izbranim najugodnejšim izvajalcem GOI del in nadzorom, je bila najprej
izvedena prijava gradbišča, uvedba izvajalca v delo in predložen podrobni terminski plan
izvedbe projekta, s seznamom potrebnih aktivnosti, mejniki ter z organizacijo gradbišča. S tem
je naročnik izpolnil svoje obveznosti glede pričetka gradnje in predal objekt izvajalcu.
Pogodbena dela za izvedbo GOI del so bila dogovorjena po načelu obračuna po dejansko
izvršenih količinah, s fiksnimi cenami iz predračuna.
Velik izziv za naročnika je bila tudi zagotovitev nadomestne lokacije za delovanje vrtca Bled.
V juniju 2014 se je dejavnost vrtca najprej začasno preselila na dve zaporedni nadomestni
lokaciji, v času od začetka šolskih počitnic do konca avgustu pa se je dejavnost odvijala v
sosednji osnovni šoli.
Skladno z dogovorom se je po šolskih počitnicah dejavnost vrtca preselila v prostore vojašnice
Boštjana Kekca na Bohinjski Beli, za celotno obdobje gradnje. Kjub začetnim težavam zaradi
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oddaljenosti nove lokacije se je zelo hitro izkazalo, da je območje vojašnice zaminivo tako za
otroke kot tudi za zaposlene in posledično starše. Konec decembra 2014 so se otroci, ponovno s
pomočjo vojakov in tudi staršev, vrnili nazaj v prenovljen vrtec.
2.4.

Dokumentacija, nastala v fazi izvajanja projekta [7]

2.5.

Projektna dokumentacija
 Idejna zasnova (IDZ), št. 11-11, sept./okt. 2011:
0. Vodilna mapa št. BL-60211, Kontura d.o.o. Bled,
1. Načrt arhitekture št. 11-11, Arco d.o.o., Nova Gorica,
2. Načrt krajinske arhitekture št. 01/10, ADkrajine d.o.o.
3. Načrt gradbenih konstrukcij št. 11-2011, HB Inženiring, Blaž Hrastnik s.p.,
4. Načrt električnih instalacij in električne opreme št. 63-1/11-E, Šlibar inženiring
d.o.o.,
5. Načrt strojnih instalacij in strojne opreme št. 63-1/11-S, Šlibar inženiring d.o.o.,
Elaborat - Geodetski načrt št. 2011-88-2011, Merjovc, Žiga Novak s.p.
 Idejni projekt (IDP), št. 11-11, april 2012:
0. Vodilna mapa št. BL-60211, Kontura d.o.o. Bled,
1. Načrt arhitekture št. 11-11, Arco d.o.o., Nova Gorica,
2. Načrt krajinske arhitekture št. 01/10, ADkrajine d.o.o.,
3. Načrt gradbenih konstrukcij št. 11-2011, HB Inženiring, Blaž Hrastnik s.p.,
4. Načrt električnih instalacij in električne opreme št. E-32/12, Espin d.o.o.,
5. Načrt strojnih instalacij in strojne opreme št. 63-2/11, Šlibar inženiring d.o.o.


PGD, št. projekta 11-11, junij 2012, dop. november 2012 (vodilna mapa):
0. Vodilna mapa št. BL-60211, Kontura d.o.o. Bled,
1. Načrt arhitekture št. 11-11, Arco d.o.o., Nova Gorica,
2. Načrt krajinske arhitekture št. 01/10, ADkrajine d.o.o., Ljubljana
3. Načrt gradbenih konstrukcij št. 11-2011, HB Inženiring, s.p.,
4. Načrt električnih instalacij in električne opreme št. E-32/12, Espin d.o.o.,
Ljubljana
5. Načrt strojnih instalacij in strojne opreme št. 63-3/11, Šlibar inženiring
d.o.o.,Trzin
7. Tehnološki načrt kuhinje št. 087/12, Biro-R d.o.o., Ljubljana
Elaborat - Geodetski načrt št. 2012-39-2012, Merjovc, Žiga Novak s.p.,
Elaborat - Študija požarne varnosti št, 14/12/pv, Lozej d.o.o.,
Elaborat - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki št. 32/12-RO, Lozej d.o.o.,
Elaborat - Elaborat gradbene fizike, št. 11-11, Šlibar Inženiring d.o.o. Trzin
Elaborat - Ocena zvočne izolacije, gradbena akustika št 10/12, Saša Galonja s.p.
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PZI, avgust 2013:
SKLOP 1: PZI ZA REKONSTRUKCIJO VRTCA BLED št. projekta 11-11-R
0. Vodilna mapa št. BL- 60211, Kontura d.o.o. Bled,
1. Načrt arhitekture št. 11-11-R, Arco d.o.o., Nova Gorica,
3. Načrt gradbenih konstrukcij št. 11-2011, HB Inženiring, Blaž Hrastnik s.p.,
Elaborat - Geodetski načrt št. 39-2012, Merjovc, Žiga Novak s.p.,
Elaborat - Varnostni načrt št. 087/13-VN, Lozej d.o.o.,
Elaborat - Načrt prostorske akustike št. 21/13, Arhitekturna akustika in svetovanje
Saša
Galonja s.p.
SKLOP 2: PZI ZA ENERGETSKO SANACIJO VRTCA BLED
1. Načrt arhitekture št. 11-11-E, Arco d.o.o., Nova Gorica
4. Načrt električnih instalacij in električne opreme št. E-32/12, Espin d.o.o.
5. Načrt strojnih instalacij in strojne opreme št. 63-4/11, Šlibar inženiring d.o.o.
7. Načrt kuhinjske tehnologije št. 63-5/11, Šlibar inženiring d.o.o.
SKLOP 3: PZI ZA ZUNANJO UREDITEV VRTCA BLED
1. Načrt arhitekture št. 11-11-Z, Arco d.o.o., Nova Gorica,
2. Načrt krajinske arhitekture št. 01/10, ADkrajine d.o.o.,
3. Načrt gradbenih konstrukcij št. 11-2011, HB Inženiring, Blaž Hrastnik s.p.ž
SKLOP 4: PZI NOTRANJE OPREME IN OZNAČEVANJA VRTCA BLED
1.Načrt notranje opreme in označevanja Vrtca Bled št. B/2014, Studio 360 d.o.o.,
Ljubljana

 Projekt izvedenih del (PID), november 2014, št. projekta 11-11:
1. Vodilna mapa št. BL- 60211, Kontura d.o.o. Bled,
2. Načrt arhitekture št. 11-11, Arco d.o.o., Nova Gorica,
3. Načrt gradbenih konstrukcij št. 11-2014-PID, HB Inženiring, Blaž Hrastnik s.p.,
4. Načrt dvigala št. DS4274, Schindler Slovenije d.o.o., Ljubljana
5. Načrt električnih instalacij in električne opreme št. E-32/12, Espin d.o.o.,
Ljubljana
5. Načrt strojnih instalacij in opreme št. 12-37, Šlibar inženiring d.o.o.,Trzin
7. Načrt kuhinjske tehnologije št. 152/14, Kogast sistemi d.o.o., Grosuplje
8. Načrt krajinske arhitekture št. 01/10, ADkrajine d.o.o.,
Za potrebe izkoriščanja toplotne energije podzemne vode za ogrevanje vrtca Bled je bila v
postopku do pridobitve vodnega dovoljenja in dovoljenja za izkoriščanje vode izdelana potrebna
dokumentacija.
Naročnik, Občina Bled, je z namenom zmanjšati potencialna tveganja med samo izvedbo
investicije, naročil recenzijo projekta PZI za »Energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca
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Bled«. Izveden je bil pregled usklajenosti projektov z vso razpoložljivo in predhodno
dokumentacijo, pregled ustreznosti tehničnih rešitev, pregledani popisi del ter izdelano končnego
poročilo za naročnika, s predlogi za izboljšavo in racionalizacijo PZI projekta.
Končna ocenjena projektantska vrednost investicije se je zaradi recenzije projekta sicer zvišala za
skoraj 10%, vendar je naročnik posledično zmanjšal tveganja, ki bi nastala med gradnjo objekta,
zaradi težav pri usklajevanju in dopolnjevanju projektne dokumentacije. Na ta način je zmanjšal
tako časovna kot tudi finančna tveganja zaradi posledičnih dodatnih del.
Med gradnjo so nastale spremembe, za katere je upravni organ s tehničnim pregledom ugotovil,
da ne vplivajo na spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev
ter elementov.
2.6.

Investicijska dokumentacija

Izdelana je bila sledeča investicijska dokumentacija:





Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Energetska sanacija vrtca
Bled«, izdelalo podjetje Envirodual d.o.o., št. projekta: 062-2012, Ljubljana, oktober
2012;
Investicijski program (IP): »Energetska sanacija vrtca Bled«, izdelalo podjetje
Envirodual d.o.o., št. projekta: 062-2012, Ljubljana, oktober 2012;
Novelacija investicijskega programa (nIP): »Energetska sanacija in rekonstrukcija vrtca
Bled«, izdelalo podjetje Envirodual d.o.o., št. projekta: 059-2013, Ljubljana, november
2013;

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan v oktobru 2012 in je temeljil
na izdelanem idejnem projektu iz aprila 2012. Predmetni DIIP ni zajemal izvedbenih del
rekonstrukcije in zunanjih ureditev, temveč le energetsko sanacijo vrtca Bled. Tovrstna
razčlenitev investicije je bila narejena za potrebe prijave na Javni razpis »Sofinanciranje
operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti«, kjer rekonstrukcija vrtca ni
bila upravičena. V oktobru 2012 je bil za potrebe energetske sanacije izdelan tudi Investicijski
program. Projekt je bil vključen v občinski proračun in načrt razvojnih programov občine Bled.
Zaradi kratkega časovnega razmika med izdelavo DIIP in IP, bistvenih sprememb glede na
vsebino in finančno konstrukcijo naložbe, ki izhaja iz DIIP, ni bilo.
V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bili preučeni le dve varianti, in sicer:
varianta 1 (varianta »z« investicijo) in varianta 0 (varianta »brez« investicije) [2].
Različica »brez investicije«, ni vključevala nobenih investicijskih izdatkov in je pomenila
nadaljnjo neučinkovito porabo energije v stavbi vrtca Bled in visoke stroške energije. Prav tako
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ne bi prišlo do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, kot dolgoročni negativen učinek na
kakovost okolja.
Varianta »z investicijo« je zajemala izvedbo energetske sanacije vrtca Bled, v okviru katere bi
se izvedel naslednji obseg del:
-

zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva (okna in vrata);
izolacija fasade in strehe ter izolacija tal v pritličju;
nabava nove toplotne črpalke za potrebe ogrevanja prostorov in pripravo sanitarne tople
vode (sistem voda/voda; moči 63kW);
optimizacija ogrevalnih sistemov (frekvenčna regulacija).

Različica »z investicijo« bi omogočala doseganje ciljev investicije, tako da se je z DIIP
ugotovilo, da je investicija nujno potrebna in upravičena.
Vrednost investicije je znašala 532.867,57 EUR z DDV, po stalnih cenah.
V DIIP je bil predvideni rok izvedbe investicije od aprila do septembra 2014.
Investicija bi bila predvidoma financirana iz proračunskih sredstev Občine Bled in nepovratnih
sredstev MzIP.
V vmesnem obdobju je bila izdelana PGD projektna dokumentacija (junij 2012, dopolnitev
november 2012), na podlagi katere je bilo dne 10.01.2013 pridobljeno gradbeno dovoljenje, v
avgustu 2013 je bila izdelana tudi PZI projektna dokumentacija.
Zaradi sprememb ključnih predpostavk iz investicijskega programa (časovni načrt izvedbe, viri
financiranja ter druge spremembe) je naročnik izdelal Novelacijo investicijskega programa
(nIP). Novelacija je zajemala vsa izvedbena dela v skladu z izdelano projektno dokumentacijo,
tj. rekonstrukcijo, energetsko sanacijo in zunanje ureditve vrtca Bled.
V investicijskem programu sta bili obdelani dve različici »brez« in »z« investicijo [4].
Različica »brez investicije«, ni vključevala nobenih investicijskih izdatkov in je pomenila
nadaljnjo neučinkovito porabo energije v stavbi vrtca Bled in visoke stroške energije ter
nadaljnjo izvajanje predšolske vzgoje in varstva v neustreznih prostorih (en oddelek v stari
stavbi in en oddelek v glavni stavbi). Prav tako ne bi prišlo do zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov, kot dolgoročni negativen učinek na kakovost okolja.
Različica »brez investicije« je bila na podlagi zakonodaje in normativov na področju predšolske
vzgoje ter z vidika učinkovite rabe energije in koriščenja obnovljivih virov energije
nesprejemljiva.
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Različica z investicijo, energetska sanacija in rekonstrukcija vrtca Bled, je zajemala naslednji
obseg:
1. SKLOP – Rekonstrukcija
2. SKLOP – Energetska sanacija
3. SKLOP – Zunanje ureditve
Izvedba celotne investicije je bila ocenjena v višini 2.499.337,81 EUR z DDV, po stalnih cenah.
2.7.

Druga dokumentacija in dovoljenja:
 Razširjeni energetski pregled, Eco Consulting d.o.o., Energija, Okolje, Ekonomija,
Tesovnikova ulica 21a, 1000 Ljubljana, št. proj. POR/10-09, februar 2009;
 Lokalni energetski koncept – LEK (2010);
 Posnetek obstoječega stanja Vrtca Bled, Kontura d.o.o, Bled, julij, 2011;
 Transmisijski izračun po sistemu PHPP za obstoječe in za predvideno stanje po
rekonstrukciji (izdelan v fazi idejne zasnove 2011);
 Gradbeno dovoljenje št. 351-438/2012-12, Upravna enota Radovljica, 10.01.2013;
 Recenzija PZI projektne dokumentacije za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo
objekta Vrtec Bled, IN.CO Invest d.o.o., Ljubljana, marec 2014;
 Soglasje o upravičenosti namena širitve socialno varstvene dejavnosti- dejavnosti
predšolske vzgoje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 8.1.2014.

Na podlagi izdelanih dokumentov, ki so za vrtec izkazovali pomanjkanje prostora in energetsko
neučinkovitost, se je naročnik odločil pristopiti k investiciji energetske sanacije in
rekonstrukcije Vrtca Bled.
2.8.

Sklopi izvedbe projekta

Projekt PZI je vseboval celotni obseg iz projekta PGD, naročnik pa je vsebino projekta zaradi
lažje izpolnitve pogojev javnega razpisa za sofinanciranje energetske sanacije stavbe, razdelil na
tri ločene vsebinske sklope [7]:
-

rekonstrukcijo in zunanjo ureditev (sklop 1a),
energetsko sanacijo (sklop 1b),
opremo vrtca (sklop 2).

Naročnik je po zaključku vseh postopkov javnega razpisa, pridobil za posamezne sklope
najugodnejše izvajalce posameznih del:
GOI DELA:
OPREMA KUHINJE:
NOTRANJA OPREMA:
ZUNANJA OPREMA:

Izvajalec: KOVINAR – GRADNJE ST, Jesenice
Izvajalec: KOGAST SISTEMI, Grosuplje
Izvajalec: JELKA, Beltinci
Izvajalec: FLORA, Medvode
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Finančna konstrukcija s predvidenimi viri financiranja

Investicija naj bi se financirala iz proračunskih sredstev Občine Bled, nepovratnih sredstev
Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter predvidenega kredita SID banke.
Finančna konstrukcija je bila pripravljena ob sledečih predpostavkah [4]:
 Občina Bled je uspešno kandidirala na Javnem razpisu za »Sofinanciranje operacij za

energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti«, ki ga razpisuje Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor, Ljubljana. Pogodbena vrednosti sofinanciranja je bila
opredeljena v višini 417.383,01 EUR.
 da bodo preostali viri za zaprtje finančne konstrukcije investicije zagotovljeni iz naslova
občinskega proračuna v višini 89.978,64 EUR ter
 z naslova dolgoročnega kredita SID banke v višini 2.029.446,59 EUR.
Višina celotnih stroškov operacije »Energetska sanacija Vrtca Bled« je bila v pogodbi o
sofinanciranju ocenjena na 545,497,33€, višina predvidenih upravičenih stroškov operacije pa je
znašala 417.383,01€ (upravičeni so bili stroški, nastali v obdobju do 15.4.2015). Poleg sklopa
energetske sanacije je naročnik planiral še izvedbo rekonstrukcije objekta, posledično je bila
vrednost posameznih aktivnosti večja od predvidenih z vlogo. Realizirana vrednost izvedenih
ukrepov energetske sanacije je bila v višini 752.368,03 EUR, kar predstavlja višjo vrednost od
ocenjene v višini 545.497,33 EUR.

OPERACIJO JE DELNO FINANCIRALA EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
»NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST«

OPERACIJO JE DELNO FINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA

ENERGETSKA SANACIJA
VRTCA BLED

OPERACIJO JE DELNO FINANCIRALA OBČINA BLED

Slika 11: Gradbiščna tabla [3]

Slika 12: Razlagalna tabla [3]

V skladu s pogodbo o sofinanciranju in skladno z Navodili organa upravljanja za informiranje
in obvešanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013
[8], je naročnik izdelal gradbiščno tablo (slika 11) in razlagalno tablo (slika 12).
Razliko finančnih virov do dejanskih stroškov energetske sanacije je moral pokriti naročnik,
Občina Bled.
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Naročnik je za manjkajoča sredstva najel dolgoročni kredit SID banke v višini 2.029.446,59
EUR, namenjen financiranju infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov občin.
2.10.

Cilji investicije

Cilje investicije povzemam iz investicijske dokumentacije [4]:









prihranki v potrošnji energije v iznosu 169.430 kWh/a letno,
zmanjšani stroški energije v višini 19.165,91 EUR letno,
zmanjšanje emisij CO2 za 40.313 kg oziroma 40,3 t CO2 manj zaradi zamenjave
energenta (iz zemeljskega plina na pridobivanje energije s toplotno črpalko, sistem
voda-voda), kar vrednostno znaša 1.007,50 EUR/letno,
delež proizvodnje toplote iz obnovljivih virov (toplotna črpalka, sistem voda-voda),
v višini 80%,
zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje storitev varstva in vzgoje otrok v
vrtcu Bled za perspektivno število oddelkov – vzpostavitev 2 oddelkov v glavni
stavbi,
povečanje prostorskih kapacitet za 406 m2.

Skladno s pogodbo o sofinanciranju so bili zastavljeni naslednji zahtevani cilji, ki jih je bilo
potrebno doseči v postavljenem roku, v dveh letih po zaključku projekta:
 Predviden prihranek toplote:
162,63 MWh/leto
 Predviden prihranek električne energije:
6,8 MWh/leto
 Predvidena proizvodnja OVE po sanaciji: 92,3 MWh/leto.
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3 PREDVIDEN OBSEG DEL
3.1.
Splošno
Obseg del sem v nadaljevanju prikazal po vsebinskih sklopih GOI del, zunanje ureditve (ZU) in
opreme. Podatke sem povzel večinoma iz projektne dokumentacije PGD [9] in jih prikazujem v
jeziku bodočih predvidenih posegov.
Stavba vrtca Bled se z energetsko sanacijo in rekonstrukcijo programsko nadgradi z dvema
novima oddelkoma, ki se izvedeta na nivoju pritličja in nadstropja, prav tako se stavba bolje
naveže na okolico z organizacijo novih dostopov in komunikacij, uredi se zunanja okolica
objekta z zunanjimi igralnimi površinami, dodajo se frčade in terase za igralnice, v notranjosti
vrtca pa se poveča telovadnica in igralne površine ter pridobijo potrebne površine za otroke,
upravo in servis. V okviru rekonstrukcije se v objektu v celoti prenovi kuhinja in izvede sistem
avtomatskega javljanja požara. Kapaciteta vrtca se iz 280 poveča na 316 otrok.
Sprememba površin prostorov:
 Obstoječe stanje : površina prostorov 2.271,52 m2, skupna površina (prostori, terase,
ekološki otok) 2.505,28 m2
 Po rekonstrukciji: površina prostorov 2.464,65 m2, skupna površina (prostori, terase,
ekološki otok) 2.911,00 m2
3.2.

Gradbeno obrtniška dela

PRITLIČJE OBJEKTA:
Pritličje je v celoti in celostno predvideno za prenovo, saj je potrebno zagotoviti toplotno
izolacijo v stiku s tlemi. Tako se odstranijo vsi sloji tlaka, predelne stene in oprema sanitarij ob
igralnicah in predelne stene z drugimi sanitarnimim elementi ter jašek kuhinjskega dvigala v
kuhinji. Sestave obstoječih tlakov (Slika 13) so bili preverjene v fazi projektiranja PZI in
sondirane do podložnega betona (izdelanih je bilo več sondaž tlaka na mestih, kjer je potrebno v
skladu s pogoji razpisa zagotoviti toplotne karakteristike ovoja). Ker niso ustrezale podatkom iz
načrta obstoječega stanja in je bil vrtec neprestano v funkciji, se je kot smiselna in racionalna
sprejela odločitev, da se ostale korekcije izvedejo v času izvedbe del, ko vzgojno izobraževalni
proces ne bo potekal.

Slika 13: Obstoječi tlaki [3]
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Za potrebe novih programov v pritličju se na fasadi napravijo nove odprtine na severni strani.
Za potrebe zagotovitve nivojskega dostopa do objekta s strani Seliške ceste (slika 14 in 15), se
odstrani del brežine in opornih zidov ob obstoječi dostopni rampi, izvede izkop ob objektu na
vzhodni strani za potrebe toplotne izolacije, novega vhoda za zaposlene ter nivojskega prehoda
ob objektu na glavno dvorišče.

Slika 14: Posegi na V strani objekta [3]

Slika 15: Nov nivojski dostop na V strani
objekta [3]

Tako bo vzpostavljen glavni dostop z novega urejenega parkirišča za starše z otroki in zaposlene
ob Seliški cesti. Glavna vhoda se ustrezno uredita z nadstreškom.
Obstoječi prostor pokritega skladišča za rekvizite, na vzhodni strani stavbe, se preuredi v novo
igralnico, s pripadajočo teraso in sanitarijami.
Del obstoječega prostora pokritega skladišča za rekvizite, na zahodni strani stavbe, se preuredi v
novo delavnico za hišnika, ki je dostopna tudi s severne strani stavbe. Del obstoječega prostora
pa se nameni shrambi pripomočkov za igro s preurejenimi zunanjimi sanitarijami za otroke in
vzgojiteljice.
Omogočen bo tudi nivojski prehod iz pritličja vrtca na igrišče namenjeno najmlajšim.
Obstoječe terase igralnic v pritličju se, kjer je to mogoče, razširijo do meje nadkritosti z
obstoječimi balkoni (slika 16). Po pravilniku je potrebno igralnicam v pritličju zagotoviti večje
zunanje igralne površine na terasah, 24 m2. Vse igralnice 1. starostnega obdobja se preko
tlakovanih, nadkritih, ograjenih teras neposredno navežejo na interne zelene in tlakovane
površine.
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Slika 16: Terase na južni strani objekta [3]
V pritličju se odstranijo vsa neustrezna okna in vrata, pretežno na severni strani objekta, ki še niso
bila zamenjana. Prav tako se odstrani notranje stavbno pohištvo, kjer ne ustreza novim zahtevam.
Vse sanitarije igralnic v pritličju se predelajo tako, da ustrezajo zahtevam.
V prenovljenih prostorih so predvidene nove električne instalacije s svetili in strojne instalacije.
V vseh prenovljenih igralnicah so predvidene akustične obloge na stropu in stenah.
Na nivoju temeljev se odstrani vsa obstoječa fekalna kanalizacija in izvede nova.
Preureditev pritličja in ostalih etaž stavbe vrtca zagotavlja z ustreznimi ukrepi in rešitvami tudi
požarno varnost stavbe.
NADSTROPJE OBJEKTA:
V nadstropju se celostno prenavlja območje obstoječe kuhinje s pomožmimi prostori in jedilnico
(slika 17). Prostor kuhinje se popolnoma preuredi v skladu z aktualnimi standardi in zahtevami
tehnologije kuhinje ter montira nova gostinska tehnološka oprema. Obstoječi prostori kuhinje
(skladišča, sanitarije...) na vzhodni strani stavbe se preuredijo v novo igralnico s pripadajočo
teraso in sanitarijami. Preostale obstoječe igralnice v nadstropju niso predmet obravnave in se ne
prenavljajo.
Na vzhodni strani stavbe se uredi dostop za dostavo po klančini do nadstropja stavbe (slika 18),
kjer bo situirano tudi gospodarsko dvorišče z novim nadstreškom za razkladanje, ekološki otok,
odpadki ter hlajeni prostor za kuhinjske pomije. Dostava bo tako omogočena neposredno na
nivoju kuhinje s skladišči.
V nadstropju se odstranijo vsa neustrezna okna, pretežno na severni strani objekta, ki še niso bila
zamenjana. Prav tako se odstrani notranje stavbno pohištvo kjer ne ustreza novim zahtevam.
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V prenovljenih prostorih nadstropja so predvidene nove električne instalacije s svetili in strojne
instalacije. V prostorih, ki se ne prenavljajo, je predvidena zamenjava obstoječih sijalk z novimi
energetsko varčnimi svetili.

Slika 17: Prenovitev obstoječe kuhinje [3]

Slika 18: Ureditev dostopa za dostavo po
klančini do nadstropja stavbe, na V strani
[3]

MANSARDA OBJEKTA:
Glavni poseg v mansardi je v območju obstoječe telovadnice, kjer se zaradi potrebe po razširitvi
odstrani obod, spuščeni strop in moteči konstrukcijski elementi (slika 19). Zagotovi se dodatno
stopnišče do mansarde (slika 20), z nadvišanjem obstoječih vertikalnih komunikacij in zamenjavo
obstoječega dvigala.
V telovadnici oziroma novi športni igralnici se zagotovijo svetlobni pogoji s strešnimi okni ter z
izvedbo novih frčad s stranskimi okni.

Slika 19: Nova športna igralnica [3]

Slika 20: Nadvišanje obstoječih stopnic do
mansarde [3]

Dostop do uprave bo urejen nivojsko s strani Seliške ceste s kontrolo pristopa, nato pa po glavnem
hodniku do centralnega stopnišča z dvigalom do mansardnih prostorov. Novo dvigalo bo
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umeščeno v obstoječi jašek in namenjeno prevozu hrane in zaposlenih ter gibalno oviranih. Na J
delu stavbe se predvidi nova terasa za potrebe dveh igralnic v mansardi. V mansardi se za potrebe
novih programov uredijo štiri nove frčade enakih izvedb kot so obstoječe. Svetila in elementi
fiksne opreme bodo trdno pritrjeni in v športni igralnici zaščiteni pred udarom žoge z mrežo,
okenska stekla pa bodo varnostne izvedbe. Odstrani se notranje in zunanje stavbno pohištvo, kjer
ne ustreza novim zahtevam. V športni igralnici se zaradi zamenjave tlakov izvede talno ogrevanje.
STREHA OBJEKTA:
Streha se popolnoma izolira, se spremeni iz hladne prezračevane v toplo streho. Toplotno bo
izolirana celotna mansarda.
Obstoječa betonska in lesena konstrukcija strehe se ohrani. Celotna streha se prekrije na novo,
večinoma z betonskimi strešniki sive barve, frčade bodo pokrite s pločevino (slika 21 in slika 22).

Slika 21: Streha na V strani objekta [3]

Slika 22: Streha na J objekta (levo stari vrtec)
[3]

3.3.

Inštalacijska dela

3.4.

Strojne inštalacije

3.5.

Notranja vodovodna inštalacija in kanalizacija

V objektu se obnovi cevna inštalacija hladne in tople sanitarne vode, s cirkulacijskim vodom
(slika 23). Potrošna mesta tople sanitarne vode, v vseh etažah, se preko omrežja tople vode in
cirkulacije navezujejo na centralno pripravo tople vode preko plinskega kotla z bojlerjem v
kotlovnici.
V sklopu obnove sanitarij se obnovi kanalizacijsko omrežje, vsa horizontalna kanalizacija na
nivoju temeljev, vključno z jaški, je predvidena nova.
Zamenja se celotna trasa kanalizacije ob objektu in trasa vodovoda od vodomernega mesta do
vstopa v objekt, kjer se bodo izvajala dela povezana z vodnjaško vodo (slika 24).
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3.6.
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Slika 24: Prestavitev vodovoda in plinovoda
[3]

Ogrevanje in hlajenje

Celotni objekt bo dobil nov plašč v skladu z zahtevami Pravilnika o učinkoviti rabi energije v
stavbah (PURES). Izvede se novi fasadni izolacijski sloj in zaključni omet ter izolirajo vsi toplotni
mostovi (slika 25).
V objektu bo urejeno ploskovno ogrevanje vseh obnovljenih prostorov, v pritličju se odstranijo
tlaki in se izvede izolacija tal s talnim ogrevanjem tanke izvedbe.
Talno ogrevanje, radiatorsko ogrevanje in zračna tehnika se bodo s toploto napajali iz
rekonstruirane kotlovnice v pritličju objekta.
Natančne pozicije cevi za priključevanje radiatorjev na ogrevanje niso bile znane, saj bi morali
za njihovo določitev odstraniti spuščene stropove, vrtec pa je bil v fazi projektiranja ves čas v
funkciji.
Hlajenje v objektu bo urejeno predvsem v mansardi, v športni igralnici (slika 26). Predvideno je
tudi hlajenje drugih prostorov v poletnem času s senčenjem z zunanjimi senčili in možnostjo
dodatnega hlajenja s toplotno črpalko.

Slika 25: Izolacija fasade [3]

Slika 26: Hlajenje v športni igralnici v
mansardi [3]
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Kotlovnica v pritličju objekta

Ob rekonstrukciji kotlovnice bo zaradi novih energentov obstoječi kotel prevelik. V kotlovnici bo
nameščena nova toplotna črpalka sistema voda/voda. Toplotna črpala in novi plinski kotel bosta
vezana vzporedno na zalogovnik toplote. V primeru, da bo glede na obratovalne pogoje
temperatura dovoda prenizka, se bo vključil plinski kotel in dogrel vodo. Plinski kotel bo tako
deloval le kot vršni kotel in se vklopi, ko toplotna črpalka ne bo dosegala predpisane temperature.
Sanitarna topla voda se bo pripravljala samo preko plinskega kotla (zaradi legionelnega
pregrevanja).
Za namestitev toplotne črpalke je naročnik v sodelovanju s projektantom sočasno izvajal potrebne
postopke za izkoriščanje toplotne energije podzemne vode za ogrevanje vrtca Bled [7]:
 Izvedena je bila testna vrtina z ocenjeno količino črpanja vode do 5 l/s (GEO VRTALEC
s.p., oktober 2012). Kasneje se je izkazalo, da vrtina ni bila izvedena na pravi lokaciji, saj
teh količin vode ni bilo možno doseči.
 Izdelano je bilo Hidrogeološko poročilo, Strokovne osnove za izdelavo vrtin na območju
vrtca na Bledu (Geolab Oliver Pavc s.p., maj 2014).
 Izdelan je bil Rudarski načrt izkopa in osnovne podgradnje, Projekt raziskovalno-črpalne
in ponikovalne vrtine za izkoriščanje toplotne energije podzemne vode za ogrevanje vrtca
Bled (Geologija d.o.o. Idrija, maj 2014).(slika 27).
 Pridobljeno je bilo dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (MOP, ARSO, Ljubljana,
30.6.2014).
 Izdelano je bilo zaključno hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za rabo vode,
po predhodno izvedenem črpalnem preizkusu v črpalni vrtini in nalivnem preizkusu v
ponikovalni vrtini.
 Pridobljeno je bilo vodno dovoljenje, v količini 2,5 l/s (MOP, ARSO, Ljubljana,12.3.2015).
 Pridobljeno je bilo spremenjeno vodno dovoljenje v količini 5,0 l/s (MOP, ARSO,
Ljubljana, 6.3.2017).

Slika 27: Lokacija predvidenih vrtin po
projektu [7]

Slika 28: Izdelava vrtin [3]
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Prisilno prezračevanje objekta

Za prezračevanje prenovljenih igralnic, kuhinje in skupnih prostorov bodo v pritličju, nadstropju
in mansardi nameščene prezračevalne naprave. Novo prezračevanje v objektu mora obravnavati
ločeno kuhinjo in ločeno ostale prostore.
3.9.

Plinska inštalacija

Za potrebe ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode in kuhanje se obstoječe plinsko trošilo
zamenja za novo.
3.10.

Elektro inštalacije

Inštalacije v prostorih, ki niso predmet rekonstrukcije, se ohranja nespremenjene. V teh prostorih
je v sklopu energetske sanacije predvidena samo zamenjava svetilk. Za prostore nadstropja je
predvidena zamenjava inštalacij do posameznih prostorov, kjer se veže na obstoječo inštalacijo.
Za prostore, ki so predmet rekonstrukcije je predvidena zamenjava elektro inštalacij v celoti.
Energetska sanacija objekta v okviru elektro inštalacij obsega poleg priključitve in prilagoditve
inštalacij zaradi gradbenih posegov (strelovodna inštalacija) oziroma strojnih inštalacij
(namestitev toplotne črpalke, ustreznih prezračevanih naprav idr.), predvsem segment svetilk.
Povečuje se obstoječi elektro priključek moči 54 kW, 3*80 A, na 86 kW, 3x125 A, ostali
priključki ostanejo nespremenjeni. Naknadno je bila, po dogovoru z Elektro Gorenjska,
dogovorjena prestavitev obstoječe transformatorske postaje (TP), oziroma ukinitev stare
jamborske TP in postavitev nove TP ter pripadajočega 20kV priključnega daljnovoda (slika 29).

Slika 29: Lokacija nove TP na V strani objekta [3]
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3.11.

Zunanja ureditev in prometna ureditev

Razdelitev odprtega prostora Vrtca Bled je predvidena na tri podobmočja:




odprt prostor na zahodnem delu obravnavanega območja, ki obsega igrišče za najmlajše,
dostopno cesto s parkirnimi mesti ter igrišče ob glasbeni šoli (stari vrtec),
osrednje igrišče ter ledeniško moreno na južnem delu obravnavanega območja in
ureditev poti, ki omogoča dostop do vhoda v vrtec na vzhodnem delu obravnavanega
območja.

Pred izvedbo ureditve dostopa na vzhodnem delu, predvsem pred izvedbo izkopa za nove oporne
zidove, je predvideno sodelovanje statika in geomehanika, ki bosta definirala naklon izkopa in
druge geotehnično zaščitne ukrepe.
Na osrednjem igrišču je predvideno preoblikovanje obstoječe tlakovane terase v organsko
oblikovane tlakovane površine, namestitev urbane opreme (klopi, pitniki, senčila, igrala), ureditev
vegetacije, ograj, ostale opreme in odvodnjavanja. S tem bo omogočena realizacija pouka na
prostem, preko ledeniške morene bo speljana učna pot (slika 30 in slika 31).

Slika 30: Osrednje igrišče z ledeniško
moreno [3]
3.12.

Oprema

3.13.

Splošno

Slika 31: Odvodnjavanje igrišča [3]

Elementi notranje in zunanje opreme ter opreme kuhinje morajo po projektu upoštevati normative
in tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca, varnostne standarde, slovenske nacionalne
standarde s področja pohištva v vrtcih oziroma izobraževalnih zavodih, vse veljavne pravilnike
in zakone povezane s pripravo živil, zahteve o zelenem javnem naročanju, za lesene elemente pa
uporabiti les, ki izvira iz zakonitih virov.
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Oprema kuhinje

Kuhinja se popolnoma preuredi v skladu z aktualnimi standardi in zahtevami tehnologije kuhinje
ter montira nova gostinska tehnološka oprema. Oprema kuhinje obsega vso potrebno tehnološko
opremo po projektu za prostore sprejema živil, priprave zelenjave, priprave mesa, fine priprave
hrane, priprave močnatih jedi in hladne kuhinje, termične kuhinje, prostor za čistila, prostor za
odpadke, vozičke, skladišča živil, hladilnice, prostore za pomivanje kuhinjske posode, za izdajo
čiste posode ter sanitarije in garderobe osebja.

Slika 32: Oprema kuhinje [3]
Popis sklopa opreme kuhinje zajema naslednjo opremo:
hladilnica, zamrzovalnica, hladilnik za meso, za jajca in za drugo hrano, hitri ohlajevalnik in
zmrzovalnik, hladilna komora za organske odpadke, ventilacijska napa, mlin za mletje mesa,
plinski parno - konvekcijski aparat, plinska prekucna ponev, plinski kotli in štedilniki, pomivalni
stroji, naprava za delno demineralizacijo vode, transportni vozički, stroji za lupljenje gomoljk in
za rezanje zelenjave, aparati za suho in mokro sekljanje, mletje, in mešanje tekočih in suhih
produktov, strgalniki, pasirke, različne rezalne plošče, vozički za ločevanje odpadkov, vozički za
pranje zelenjave, vozički za posode, servirni vozički, delovne mize, delovni pulti za čisto in za
umazano posodo, mize za pomivanje posode, hlajeni pulti, tehtnice, omare, police regalov ter
sanitarni kompleti.
3.15.

Notranja oprema

V projektu notranje opreme in označevanja vrtca Bled so obdelani vsi funkcionalni prostori:
igralnice, prostori za zaposlene, prostori za individualno delo, hodniki in garderobe, umivalnice,
servisni prostori, sanitarije in telovadnica (slika 33, 34, 35 in 36). Elementi notranje opreme
obsegajo omare, mize, regale, stole, garderobna stojala, igralne niše, ogledala, panoje, police in
potrebne obloge površin.
Oprema za notranje prostore je projektirana lesena, iz iverala in vezane plošče breza, lakirana z
mat lakom, na delih, ki so izpostavljeni vodi, se uporabi ultrapas enakega izgleda, z vgradnimi
elementi (umivalniki, predali, omaricami na ključ ipd.), mizami na kolesih z zavorami, s
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funkcionalnimi oblogami sten, vse montirano v isti ravnini oziroma poravnano z linijo akustičnih
oblog, vsi zunanji vogali pohištva in opreme zaobljeni.

Slika 33: Notranja oprema v učilnici [3]

Slika 34: Notranja oprema v telovadnici [3]

Slika 35: Notranja oprema v garderobi [3]

Slika 36: Notranja oprema v sanitarijah [3]

3.16.

Zunanja oprema

Oprema za zunanje površine (slika 37 in slika 38) obsega raznovrstna zunanja igrala, za različne
starostne skupine in drugo urbano opremo (klopi, smetnjake, peskovnike, lesene terase, sisteme
za senčenje igralnih površin).

Slika 37: Lesene terase in zunanja igrala na osrednjem igrišču, J stran objekta [3]
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Slika 38: Gradnja osrednjega igrišča, J stran objekta [3]
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STROŠKI INVESTICIJE
Splošno

Stroške investicije sem analiziral po vsebinskih sklopih:
- GOI dela in zunanja ureditev
- Oprema
- Ostali stroški
V prvem sklopu so zajeta GOI dela in zunanja ureditev in znotraj tega še razčlenjeni stroški po
vsebini, ki jih je naročnik opredelil v razpisih: rekonstrukcija, energetska sanacija, zunanja
ureditev.
V drugem sklopu so zajete oprema kuhinje, notranja oprema in zunanja oprema.
V tretjem sklopu so zajeti ostali stroški: stroški nadzorov (projektantski nadzor, nadzor po
gradbenem zakonu, koordinacija varstva pri delu), stroški investicijske in projektne
dokumentacije ter drugi stroški (obveščanje in informiranje javnosti, čiščenje in beljenje začasnih
prostorov, kamor se je vrtec med gradnjo preselil).
Vse tri opredeljene sklope sem analiziral skladno s časovnim potekom investicije in sicer na:
 ocenjeno vrednost investicije iz IP [10] (v prilogi A prikazano v stolpcu »IP«)
 ocenjeno vrednost investicije po projektantski oceni in vrednostih iz nIP [4] (v prilogi A
prikazano v stolpcu »nIP«)
 ocenjeno vrednost investicije po recenziji projektov [7]
 vrednost investicije po pogodbah z izvajalci [7]
 vrednost manj, več in dodatnih del med gradnjo, iz aneksov k pogodbam z izvajalci [7]
 končno, obračunsko vrednost investicije [7]
(v prilogi A prikazano v stolpcu
»dejansko«)
Vse vrednosti po navedenih sklopih sem zbral v prilogi A: Rekapitulacija stroškov projekta, iz
katere so razvidna tudi odstopanja vrednosti investicije skozi časovno obdobje gradnje.
Nazorni prikaz razlik v stroških investicije skozi časovno obdobje projekta sem prikazal v
preglednici 2: Pregled stroškov projekta. V tej preglednici sem prikazal le dva bistvena sklopa,
t.j. načrtovanje in gradnjo in jih analiziral skozi tri časovna obdobja, in sicer vrednost investicije
po IP, vrednost investicije po nIP in dejansko oz. končno vrednost investicije.
4.2.

Vrednost investicije po IP, nIP in projektantski oceni

Vrednost investicije po IP iz oktobra 2012, ki je obravnavala le energetsko sanacijo, je znašala
444.056,31 EUR brez DDV.
Ocenjena vrednost investicije po nIP in projektantski oceninje znašala 2.236.105,20 EUR brez
DDV.
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Projektantska ocena vrednosti investicije po recenziji projektov

Po recenziji dokumentacije je končna vrednost investicije znašala 2.339.917,43 EUR brez DDV.
To znaša 7,33% več kot po investicijskem programu oziroma projektantski oceni.
Naročnik je z namenom zmanjšanja tveganj upošteval predloge za izboljšavo in tudi
racionalizacijo PZI projekta, kljub povečanju vrednosti investicije.
4.4.

Vrednosti investicije po pogodbah izvajalcev

Po pogodbah, podpisanih s strani posameznih izvajalcev, je vrednost znašala 2.088.716, 24 EUR
brez DDV, kar je 6,59% manj kot po investicijskem programu oziroma projektantski oceni in
12,97% manj kot po vrednosti investicije po recenziji.
V postopku javnega razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca del se je izkazalo, da so cene
gradbenih del na trgu nižje in je bila posledično vrednost izvedbe del za naročnika nižja, kot jo je
ocenil projektant.
4.5.

Vrednosti sprememb med gradnjo

Z upoštevanjem vseh sprememb med gradnjo, se je vrednost investicije zvišala za 205.082,51
EUR brez DDV, kar znaša 9,82% več kot je bila vrednost pogodbenih del.
Kot je navedel Žemva Š. na 595 strani, do odstopanj lahko pride zaradi [11] :
 spremembe cene in prodajnih pogojev na trgu,
 spremembe tehnologije izvedbe ali spremembe materialov,
 spremembe količine dela,
 nastopa nepredvidenih del,
 napak v predpostavki za kalkulacijo,
 zaradi računskih napak v kalkulaciji.
4.5.1.

Vrednosti sprememb GOI del in ZU

Vrednost vseh manj, več in dodatnih del je znašala 9,70% več kot je bila vrednost pogodbenih
del.
Po začetku izvajanja del se je izkazalo, da je potrebno izvesti dodatna in več dela za zaključek
vseh del, kar je bilo urejeno z Aneksom št. 2 k Pogodbi za »Energetsko sanacijo Vrtca Bled«, v
vredosti 152.281,17 EUR brez DDV.
Opis vseh manj, več in dodatnih del sem povzel iz poročil nadzornika in je v nadaljevanju
prikazan kronološko, tako kot so dela časovno nastajala in ne po posameznih segmentih GOI del.
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4.5.1.1.

Dodatna dela

 Iz načrta obstoječega stanja objekta ni bilo nikjer razvidno, da je razvod ogrevanja od
kotlovnice do posameznih vertikalnih dvižnih vodov speljan v kinetah pod nivojem
gotovega poda pritličja. Jeklene razvodne cevi, izolirane z minimalno toplotno izolacijo,
so bile dotrajane, saj so bile stare že skoraj 40 let. Poleg tega so bili betonski pokrovi
kinet višinsko moteči za izvedbo energetske sanacije novih finalnih tlakov. Zato se je
naročnik odločil razvod v kinetah ukiniti in izvesti novega v nivoju pod stropom
pritličja. Stari cevni razvod in pokrovi kinet so bili odstranjeni.
 Zaradi dodatne varnosti je bilo nujno na pločevinastih strehah frčad dobaviti in
zmontirati dvostopenjske cevne snegolove.
 V delu mansarde je bil obstoječi strop nižji kot je to bilo prikazano v načrtu obstoječega
stanja. Zato je bilo potrebno zaradi zagotovitve predpisane višine prostorov ta del stropa
odstraniti in ga konstrukcijsko izvesti na projektirani višini po PZI načrtu arhitekture.
Posledično je bilo zaradi tega potrebno v predmetnem območju obstoječo elektro polico
dvigniti nad novi nivo spuščenega stropa.
 Na vertikalnih robovih sten v kuhinji je bilo nujno dobaviti in zmontirati kotnike za
zaščito vogalov pred mehanskimi poškodbami.
 Določena lesena požarna vrata, za katere ne bi dobili požarnega certifikata, je bilo
potrebno spremeniti na kovinsko izvedbo.
 Določene okenske sheme so se dimenzijsko povečale.
 Zaradi neravnosti obstoječih betonskih sten, povečini v pritličju, je bilo potrebno le te
ometati s strojnimi ometi.
 S PZI projektom ni bil predviden nikakršen poseg v obstoječe sanitarije nadstropja. Ob
izvedbi sondaže obstoječega stanja vodovodnih in kanalizacijskih razvodov je bilo
ugotovljeno, da so le ti zaradi starosti (skoraj 40 let) in utrujenosti materialov precej
dotrajani. Na tej osnovi se je naročnik odločil sočasno z izvedbo rekonstrukcije in
energetske sanacije prenoviti tudi te sanitarije.
 Tekom izvedbe del je bilo ugotovljeno, da je zaradi dotrajanosti nujno potrebno
zamenjati kanalizacijske vertikale v nadstropju.
 Zaradi zatečenega stanja na terenu in zaradi nemotene izvedbe del na zunanji ureditvi
je bilo potrebno prestaviti plinski priključek in hkrati izvesti nova odcepa za sosednji
objekt starega vrtca in objekt vrtca Bled. Enako se je prilagodil tudi vodovodni
priključek, z izvedbo novega vodomernega jaška.
 Za določena projektirana okna se je izkazalo, da ni certificirane rešitve, zato so bili
potrebni dodatni elektro motorji.
 Zaradi manjše kapacitete vodnega vira (vrtine) je bilo potrebno izvesti nekaj dodatnih
del v kotlovnici.
 Zaradi energetske potratnosti obstoječega prezračevalnega sistema v nadstropju se je
naročnik odločil sistem zamenjati z novim.
 Zaradi na terenu ugotovljenih geotehničnih in hidroloških razmer je bilo potrebno
izvesti drenažni sistem na vzhodni strani objekta.
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 Na osnovi uskladitev med naročnikom, uporabnikom in projektanti, predvsem pa zaradi
zagotovitve večje požarne varnosti objekta, je prišlo do spremenjenih popisov in shem
za nekatera vrata in dodatne požarne opreme vrat v stopniščih.
 Zaradi ukinitve jamborske trafo postaje in izvedbe nove, je bilo potrebno izvesti
gradbena dela za trafo postajo in gradbena dela pri izvedbi kabelske kanalizacije za
dovod do trafo postaje ter gradbena dela na kabelski kanalizaciji za nizkonapetostni
priključek, od lokacije jamborske trafo postaje do nove TP.
 Zaradi premajhne višine tlakov v kuhinji ni bilo možno povsod izvesti talnega
ogrevanja, zato se je dodatno izvedlo kalorifersko ogrevanje.
4.5.1.2.

Več dela

 Ob izvedbi ponikalnega preizkusa na mestu samem je bil ugotovljen manjši koeficient
pronicanja tal od projektno predvidnega. Zaradi tega in v izogib poplavni nevarnosti, so
se na južni strani dvorišča izvedli dodatni ukrepi. Izvedla se je še ena ponikovalnica,
povezava med ponikalnicama in povečanje kapacitete drenažnega jarka.
 V mansardi je bilo potrebno zaradi preperelosti in tudi poenotenja višin odstraniti
območje obstoječega estriha.
 Nastala so več dela zaradi rušenja dela instalacijskih kinet v pritličju objekta.
 Na določenih stenah je bilo potrebno odstraniti stenske obloge, ki niso bile označene v
načrtu obstoječega stanja.
 Zaradi razgibane geometrije strehe in zaradi ugotovitev na mestu samem ob izvedbi del
je prišlo do več del na segmentu tesarskih del (vgrajene konstrukcije) ter krovskih in
kleparskih del.
4.5.1.3.

Manj dela

 Zaradi spremembe termoizolacije oz. spremembe višin tlakov se je opustila izveda
tlakov v delu pritličja.
 Obstoječi mešani kanal na severni strani se je uporabil za meteorno kanalizacijo, delno
se je ohranil tudi obstoječi meteorni kanal na južni strani.
 Nadstrešek pri objektu starega vrtca se ni porušil.
4.5.2.
4.5.2.1.

Vrednosti sprememb opreme
Oprema kuhinje

Na podlagi dogov med naročnikom, uporabnikom in izbranim izvajalcem se je izvedla
racionalizacija dobave opreme kuhinje. Bistvo racionalizacije je bila uporaba določenih
obstoječih kuhinkskih strojev namesto dobave novih.
Vrednost izvedenih del se je zmanjšala za 7.368,00 EUR brez DDV, kar znaša 6,70% manj kot je
bila vrednost pogodbenih del.
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4.5.2.2.

Notranja oprema

Na podlagi dogovorjenih dodatnih potreb uporabnika je bila naročena dodatna notranja oprema.
Vrednost dodatnih del se je povečala za 8.033,70 EUR brez DDV, kar znaša 6,57% več kot je bila
vrednost pogodbenih del.
4.5.2.3.

Zunanja oprema

Pri zunanji opremi ni bilo sprememb.
4.5.3.
4.5.3.1.

Vrednosti sprememb ostalih stroškov
Spremembe vrednosti stroška nadzorov

Zaradi časovnega podaljšanja izvedbe del so posledično nastali večji stroški nadzorov, tako
projektantskega kot tudi nadzora po GZ in koordinacije VPD.
Vrednost stroškov se je povečala za 17.908,66 EUR brez DDV, kar znaša 40,80% več kot je bila
vrednost pogodbenih del.
4.5.3.2.

Spremembe vrednosti stroška projektne in investicijske dokumentacije

Dodatni stroški projektne dokumentacije so nastali zaradi prestavitve trafo postaje s potrebnimi
elektro vodi, zaradi sprememb projekta zunanje ureditve in izdelave dokumentacije projekta za
razpis.
Vrednost stroškov se je povečala za 18.036,39 EUR brez DDV, kar znaša 14,66% več kot je bila
vrednost pogodbenih del.
4.5.3.3.

Spremembe vrednosti zaradi drugih stroškov

Sprememb na tem področju ni bilo. V fazi ocene stroškov iz investicijskega programa so bili
upoštevani le stroški za informiranje in obveščanje javnosti, kot so bili predpisani zaradi
sofinaciranja energetske sanacije objekta. Pri sklepanju pogodb je naročnik že lahko dejansko
ocenil vrednost drugih stroškov, zato posledično spremembe med gradnjo niso nastale.
4.6.

Končna vrednost investicije

Vrednost končne investicije je znašala 2.303.640,45 EUR brez DDV kar predstavlja v primerjavi
z ocenjeno vrednostjo investicije po nIP le 3,02% povečanja celotne vrednosti investicije.
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Financiranje investicije

V investicijski dokumentaciji so bili predvideni naslednji viri financiranja [4]:
Preglednica 1: Viri financiranja (nIP, tabela 4: str.14)
Delež (%)
plan finančnih virov
občinski viri - proračun
ministrstvo za infrastrukturo in prostor (EU-Kohezijski sklad)
kredit (SID banka)
viri skupaj

3,55%
16,45%
80,00%
100,00%

Skupna vrednost investicije je znašala 2.810.441.35 EUR z DDV. Financirana je bila iz
načrtovanih virov, v naslednji višini:
 417.383,01 EUR iz nepovratnih sredstev, pridobljenih na javnem razpisu Ministrstva za
infrastrukturo in prostor za »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti
lokalnih skupnosti«,
 2.029.446,59 EUR iz predvidenega kredita SID banke,
 351.604,87 EUR iz proračunskih sredstev Občine Bled.
Realizirani zunanji finančni viri so bili enaki načrtovanim, financiranje iz proračunskih sredstev
Občine Bled pa se je zaradi povečanja vrednosti investicije zvišalo za 261.626,23 EUR.
Preglednica 2: Stroškovni potek projekta

Stroškovni potek projekta
€ 3.000.000
€ 209.980
€ 2.500.000

€ 146.606

Stroški

€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 2.600.462

€ 2.352.731
€ 1.000.000
€ 500.000

€ 18.000
€ 515.000

€-

IP

NIP

DEJANSKO

Načrtovanje (projektna in
investicijska dokumentacija)

€ 18.000

€ 146.606

€ 209.980

Gradnja

€ 515.000

€ 2.352.731

€ 2.600.462

Gradnja

Načrtovanje (projektna in investicijska dokumentacija)
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ČASOVNI POTEK IZVEDBE INVESTICIJE
Splošno

V nalogi bom časovni potek izvedbe investicije prikazal v naslednjih časovnih obdobjih:
 po investicijskem programu [10],
 po projektni dokumentaciji in novelaciji investicijskega programa [4],
 časovno obdobje izbire izvajalca [7],
 po terminskih planih iz pogodb izvajalcev posameznih del [7],
 dejanski časovni potek izvedbe [7].
V prilogi B: Časovni potek projekta sem zbral celoten dejanski časovni potek projekta, od ideje
do primopredaje objekta, skozi vse sklope del in z navedbo vseh pomembnih aktivnosti znotraj
posameznih sklopov del, tudi z upoštevanjem posameznih GOI in inštalacijskih del po
terminskem planu izvajalca del.
Nazorni prikaz časovnih odstopanj sem prikazal v časovnici projekta (preglednica 3). V tej
preglednici sem prikazal le tri bistvene faze:
 fazo načrtovanja,
 fazo izbire izvajalca in
 fazo gradnje
ter jih analiziral skozi tri časovna obdobja, po:
 »IP« (po investicijskem programu)
 »nIP« (po projektni dokumentaciji in novelaciji investicijskega programa) in
 »dejansko« časovnico projekta.
5.2.

Časovni potek po investicijskem programu

Za projekt »Energetske sanacije in rekonstrukcije vrtca Bled« je naročnik v juliju 2011 izdelal
posnetek obstoječega stanja, v oktobru 2011 pa še projekt IDZ. K izdelavi idejnega projekta je
naročnik pristopil aprila 2012, istega leta je bil pripravljen tudi projekt PGD.
V oktobru 2012 sta bila izdelana DIIP in IP za energetsko sanacijo vrtca Bled.
V IP je bila predvidena izvedba javnega naročila in podpis pogodbe z izvajalcem do marca 2014.
Izvedbena dela bi predvidoma potekala med aprilom in septembrom leta 2014.
5.3.

Časovni potek po projektni dokumentaciji in novelaciji investicijskega programa

V tem časovnem obdobju je bil začetek enak kot v prejšnjem, po IP. Takoj po zaključku projekta
PGD se je izdeloval projekt PZI, ki je bil zaključen v avgustu 2013. Na podlagi PZI projekta se
je novembra 2013 izdelala novelacija investicijskega programa nIP. V novelaciji investicijskega
programa je bila predvidena izvedba javnega naročila in podpis pogodbe z izvajalcem v februarju
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2014. Izvedbena dela bi predvidoma potekala med marcem in decembrom leta 2014. Konec
decembra 2014 je bila planirana pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta v uporabo.
5.4.

Časovno obdobje izbire izvajalca

Naročnik je moral javni razpis za izbiro izvajalcev del za sklop 1 (rekonstrukcija in energetska
sanacija Vrtca Bled) in tudi za sklop 2 (oprema kuhinje) ponoviti zaradi pritožb neizbranih
ponudnikov (prva objava 14.3.2014, druga objava 3.4.2014 in 15.4.2014) [12]. Razlog so bile
napake v določenih postavkah popisa.
Posledično je bila pogodba z izvajalcem za SKLOP 1 podpisana dne 19.6. 2014, pogodba z
izvajalcem za SKLOP 2 (oprema kuhinje) pa je bila zaradi vložene revizije postopka podpisana
šele 1.9. 2014.
Recenzija projektne dokumentacije je potekala od novembra 2013 do marca 2014, kar je
posledično vplivalo na zamik pričetka postopka izbire izvajalca v marec 2014.
5.5.

Časovni potek po terminskih planih iz pogodb izvajalcev

5.5.1.

GOI dela

Faza gradnje obsega 4 aktivnosti [13]:
• izvedbo pripravljalnih del,
• gradnjo objekta,
• pridobitev uporabnega dovoljenja,
• primopredajo zgrajenega objekta.
Ob uvedbi v delo so bili potrjeni sledeči roki izvedbe del:
• Pričetek del na objektu : 30.06.2014
• Tehnični pregled objekta: 14.11.2014
• 30.11.2014: izpolnjeni pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja, na osnovi
odpravljenih pomanjkljivosti izvajalca GOI del po zapisniku o tehničnem pregledu
objekta.
Z aneksom k pogodbi so bili pogodbeni roki podaljšani:
• Tehnični pregled objekta: 28.11.2014
• 30.12.2014: izpolnjeni pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja, na osnovi
odpravljenih pomanjkljivosti izvajalca GOI del po zapisniku o tehničnem pregledu
objekta.
Izvajalec je pričel z deli na objektu skladno z načrtovanim dnem 30.6.2014. Glede na predloženi
terminski plan izvajanja del je izvajalec zamujal predvsem na začetku, ker ni pravočasno
angažiral izvajalcev posameznih del. Med izvajanjem del je zato moral v nadaljevanju iskati
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časovne rezerve. Posledično je moral dvakrat novelirati terminski plan in ga dokončno uskladiti
do zahtevanega, z aneksom k pogodbi podaljšanega roka za dokončanje del.
Izvajalec je najprej začel z izvedbo rušitvenih in demontažnih del. Bistvenih odstopanj od
projektne dokumentacije na tem segmentu ni bilo. V glavnem so se vsa rušitvena in demontažna
dela izvedla v juliju 2014 (slika 39, 40, 41, 42, 43 in 44). Izvajalec je koncem julija 2014 pričel z
izvedbo del na strehi objekta (krovska in kleparska dela, tesarska dela), najprej z izvedbo novih
frčad na severni strani. Druga obrtniška dela se v juliju 2014 še niso izvajala. Julija so se pričele
izvajati elektro in strojne instalacije.
Fotodokumentacija izvajanja del, julij 2014:

Slika 39: Izvedba južne fasade [3]

Slika 40: Izvedba kuhinje- J stran [3]

Slika 41: Odprtina za nove stopnice [3]

Slika 42: Izvedba telovadnice v mansardi [3]

Slika 43: Odstranjeni stari tlaki v pritličju [3]

Slika 44: Izvedba vzhodne fasade [3]
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V avgustu so se izvedle statične ojačitve gradbenih konstrukcij (slika 47), nova meteorna in
odpadna kanalizacija. Izveden je bil pokriti del dostopne poti v pritličju (slika 48). Izvajala so se
krovsko-kleparska dela in tesarska dela - vgrajene konstrukcije na strehi objekta (slika 45 in slika
46), vse skladno s projektom. Potek del je delno oviralo slabo vreme.
Do konca avgusta 2014 so bili izvedeni novi estrihi v pritličju objekta objekta, kar je bil
pomemben segment v energetski sanaciji objekta, z novo toplotno izolacijo, vse skladno s
projektno dokumentacijo.
Izvajala so se groba dela na področju elektro in strojnih instalacij. Izvedena je bila raziskava
podzemne vode. Končno poročilo je izvajalec vrtine dostavil sredi avgusta.
Fotodokumentacija izvajanja del, avgust 2014:

Slika 45: Izvedba strehe na J strani [3]

Slika 46: Nova frčada v mansardi [3]

Slika 47: Ojačitve konstrukcije v pritličju
[3]

Slika 48: Nova dostopna pot-pokriti del
[3]
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September 2014:
Izvedla se je nova dostopna pot od parkirišča do vrtca na vzhodni strani. Izvedla se je kabelska
kanalizacija za novi nizkonapetostni elektro priključek. Izvajala so se krovsko-kleparska dela in
tesarska dela - vgrajene konstrukcije na strehi objekta (slika 49 in slika 50). Potek del je delno
oviralo slabo vreme. Pričela se je montaža oken in vrat na fasadi ter izvedba fasaderskih del.
Izvajale so se predelne stene, keramičarska dela, dokončana je bila izvedba estrihov v celotnem
objektu in ključavničarska dela, ki so obsegala notranje stopniščne ograje, zunanje kovinske
konstrukcije novih teras in nadstrešnic, nosilne elemente ograj balkonov in drugo. Pričela se je
izvedba spuščenih stropov in nadaljevala dela na področju elektro in strojnih instalacij.
Fotodokumentacija izvajanja del, september 2014:

Slika 49: Fasada in streha na J strani [3]

Slika 50: Fasada in streha na Z strani [3]
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Oktober 2014:
Kar zadeva energetsko sanacijo objekta, so se v oktobru 2014 zaključile izvedbe krovsko kleparskih del in tesarskih del - vgrajene konstrukcije na strehi objekta, vse skladno z
dokumentacijo. Zaključena je bila tudi montaža oken in vrat na fasadi objekta. Zaključena so bila
strojna instalacijska dela, tako da se je z dnem 15.10.2014 pričelo s poskusnim zagonom talnega
ogrevanja objekta, vse po predpisanem protokolu do faze polaganja finalnih tlakov.

November 2014:
V mesecu novembru 2014 je bil po terminskem palnu iz pogodbe predviden tehnični pregled
14.11.2014. Zaradi zamude pri izvajanju del je bil tehnični pregled objekta s strani komisije za
tehnični pregled objekta, izveden 27.11.2014. Po odpravi vseh pomankljivosti je bilo uporabno
dovoljenje izdano in pravnomočno 19.12.2014. Uporabnik se je vselil v objekt 22.11.2014.

5.5.2.

Oprema kuhinje

Na osnovi podpisane pogodbe je bil izvajalec KOGAST SISTEMI , d.o.o., dne 4.9.2014 uveden
v delo.
Ob uvedbi v delo so bili potrjeni sledeči roki izvedbe del:
• Pričetek del na objektu : 20-23.10.2014
• Končanje del: najpozneje do 30.10.2014
• Tehnični pregled objekta: 14.11.2014
• 30.11.2014: izpolnjeni pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja
Rok dokončanja del je bil skladno z aneksom podaljšan do 28.11.2014. Razlog je bil predvsem
zaradi dolgotrajnega postopka javnega razpisa (pritožbe, revizija postopka idr.) in posledično se
je planirani pričetek del na objektu časovno zamaknil. Zagon in preizkus opreme ter poučevanje
osebja je bilo izvedeno 26.11.2014.
Tehnični pregled objekta je bil izveden 27.11.2014, uporabno dovoljenje je bilo pravnomočno
19.12.2014.
Po odpravljenih vseh pomanjkljivostih je bila 11.3.2015 izvedena primopredaja del z izvajalcem
opreme kuhinje.
5.5.3.

Notranja in zunanja oprema

Na osnovi podpisane pogodbe z dne 30.10.2014 je bil izvajalec notranje opreme JELKA Beltinci,
d.o.o., uveden v delo.
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Na osnovi podpisane pogodbe z dne 28.10.2014 je bil izvajalec zunanje opreme FLORA d.o.o.,
Medvode, uveden v delo.
Ob uvedbi v delo so bili za oba izvajalca potrjeni sledeči roki izvedbe del:
•
•
•
•

Pričetek del na objektu : 6.11. - 10.11.2014
Končanje del: 27.11.2014
Datum sprejema: 22.12.2014 (vselitev uporabnika)
Datum izročitve: 11.03.2015 (primopredaja del)

Tehnični pregled objekta je bil izveden 27.11.2014, uporabno dovoljenje je bilo pravnomočno
19.12.2014. Izvajalca sta pred primopredajo izvedla usposabljanje uporabnika glede uporabe
opreme.
Po odpravljenih vseh pomanjkljivostih je bila 11.3.2015 izvedena primopredaja del z izvajalcema
notranje in zunanje opreme.
5.6.

Dejanski časovni potek

Na predvideni časovni potek izvedbe projekta so v veliki meri vplivali predvsem postopki oddaje
javnih naročil in uspešnost teh. V novelaciji investicijskega programa je bila predvidena izvedba
javnega naročila in podpis pogodbe z izvajalcem do meseca marca leta 2014, ki pa se je dejansko
zamaknila za več kot tri mesece. Naročnik je moral v postopku javnega naročila dopolnjevati
razpisno dokumetacijo, za drugi sklop - oprema kuhinje, pa je moral počakati na zaključek
revizijskega postopka.
Dejansko je izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del potekala v obdobju od 30.06.2014
in vse do 19.12.2014, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Predviden čas izvedbe se je
dejansko podaljšal za 19 dni.
Izvedba opreme kuhinje se je pričela šele v oktobru 2014 ter se je skladno s spremembo
terminskega plana GOI del podaljšala do 19.12.2014, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.
Predviden čas izvedbe se je dejansko podaljšal tudi za 19 dni.
Pri izvajalcih notranje in zunanje opreme ni bilo časovnih zamikov izvedbe del, ker so bile
pogodbe podpisane v obdobju zaključevanja investicije in so bili datumi izvedbe že prilagojeni
končnemu stanju.
Naročniku se je dejansko zamaknil rok pričetka izvedbe investicije za tri mesece zaradi postopkov
javnih naročil, sama izvedba del pa le za 19 dni.
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TVEGANJA – PREDVIDENA in REALIZIRANA
Splošno

Pri analizi tveganj so bili v fazi investicijske dokumentacije ugotovljeni vsi parametri, ki so po
svoji velikosti in pomembnosti ključni za celotno investicijo in katerih majhna sprememba lahko
močno vpliva na končni rezultat in s tem tudi upravičenost investicije.
V investicijski dokumentaciji [4] so bile podane tri kritične skupine tveganj s posameznimi
dejavniki, stopnjo tveganja, oceno vpliva, posledico tveganja in s podanimi priporočili ukrepov
za zmanjšanje tveganja.
V preglednici xy sem prikazal tveganja projekta, povzeta po IP, ki pa sem jih na podlagi
razpoložljive dokumentacije naročnika [7], dopolnil s podatki o realizaciji tveganj.
6.2.

Pojasnilo analize tveganj

Za izvedbo investicije je bila že izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno
dovoljenje, tako da tveganj na tem področju ni bilo. Prav tako je bila že imenovana projektna
skupina, ki jo je naročik imenoval za izvedbo celotnega projekta. Pri oblikovanju tega projektnega
tima je pomembna predvsem sestava in izkušenost projektnega tima.

Kot je opisal Stare, A. na 248 strani [14], je težav za nastanek tveganj v samem projektnem timu
veliko, npr.:
 neustrezna ocena trajanja in stroškov projekta,
 opustitev nekaterih aktivnosti iz plana,
 slaba opredelitev in zanemarjanje projektnih ciljev,
 premalo članov projektnega tima,
 nesoglasja v projektnem timu,
 šibka motiviranost in odsotnost članov projektnega tima,
 neučinkovitost, neizkušenost in nestrokovnost projektnega menedžerja oz. vodje in
drugih članov tima,
 napake pri izvajanju ter
 neustrezna informacijska podpora v projektu.
Pomemben dejavnik tveganj je bila realizacija pridobitve kredita s strani SID banke. V primeru,
da občina teh sredstev ne bi pridobila, bi odstopila tudi od pogodbe o sofinanciranju s strani MzIP
in investicije ne bi izvedla.
Postopki oddaje javnih naročil so vplivali na izvedljivost projekta. Presežen je bil predvideni
časovni okvir, niso pa bila presežena načrtovana sredstva za izvedbo projekta, saj je naročnik pri
oceni vrednosti projekta upošteval takratne razmere na trgu.
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Za objekt je bil že definiran upravljavec, to je Vrtec Bled, ki ima izkušnje s tovrstnim
upravljanjem. Izvedljivost torej tudi s tega pogleda ni bila ogrožena.
Tudi v obdobju obratovanja investicijskega projekta v ekonomski dobi so bili planirani nižji
stroški investicijskega vzdrževanja, v višini 25.000 EUR/leto.
Iz preglednice xy izhaja, da pri obravnavani investiciji ni bilo večjih tveganj, edino večje tveganje
je predstavljalo finančno tveganje.
V fazi izvedbe investicije je bil pomemben dejavnik tveganj zadostna proizvodnja toplote iz
obnovljivih virov energije (OVE), saj vrtina za izkoriščanje podtalnice ni bila izvedena pred
pričetkom izvajanja del.

Preglednica 4: Tveganja projekta
skupina tveganja

dejavnik tveganja

I.

1.

priprava in
izvedba
investicije

2.

3.

4.

»se nadaljuje ...«

ocena
pojasnitev
stopnje
dejavnika
tveganja
0zanemarljivo
1 - majhno
2 - srednje
3 - veliko
neskladnost
0
investicija je
investicije z
vključena v
NRP
NRP
strokovnost
0
projektno
projektne
dokumentacijo
dokumentacije
je pripravilo
podjetje, ki ima
dolgoletne
izkušnje s
projektiranjem
predšolske
infrastrukture
izkušenost in
0
podobne
strokovna
investicije je
usposobljenost
izbrani vodja že
odgovornega
izvajal
vodje projekta
spremenjena
1
obstaja majhna
zakonodaja
verjetnost
tveganja, da bi
se zakonodaja v
naslednjih 2
letih spremenila

posledice
tveganja

priporočilo
realizirana
ukrepa za
tveganja
zmanjšanje
stopnje tveganja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- investicija ne
bi zadovoljevala
standardom;
- podaljšal bi se
rok izvedbe
zaradi
prilagoditve
novi zakonodaji

spremljanje
zakonodaje v
vseh fazah
izvedbe izvedbe

Ni bilo
sprememb
zakonodaje.
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»... nadaljevanje Preglednice 4«

II.

financiranje
investicije

5.

negativno
javno mnenje
o investiciji

0

6.

izbor
strokovnega
izvajalca GOI
del in nadzora

2

7.

vremenski
pogoji v času
gradnje

1

slabi vremenski
pogoji lahko
otežijo izvedbo
del, vendar
nimajo večjega
vpliva

8.

financiranje
deleža občine
iz občinskega
proračuna
sofinanciranje
v obliki
kredita

0

sredstva za
delež občine so
v proračunu
zagotovljena
možnost ne
odobritve
dolgoročnega
kredita

10. sofinanciranje
s strani MzIP

0

9.

III. obratovanje
11. povečanje
investicijskega
stroškov
projekta v
vzdrževanja
ekonomski
dobi
12. izkušenost
upravljavca

2

1

0

investicija je
bila javnosti
dobro
predstavljena,
zato ni
pričakovati
negativnega
javnega mnenja
slab izbor
izvajalca del
lahko povzroči
zamudne roke,
slaba končna
kakovost
izvedenih del
pa je lahko
odvisna od
slabega
nadzornika

že podpisana
pogodba o
sofinanciranju,
sredstva so
zagotovljena
nepredvideni
stroški
vzdrževanja
(naravne
nesreče)
Upravljavec
ima dolgoletne
izkušnje z
upravljanjem
občinske
infrastrukture

-

-

- investicija se
nebi izvedla v
predvidenem
roku;
- slaba končna
kvaliteta
izvedenih del;
- dodatni stroški
zaradi
popravkov in
dodatnih
gradbenih del

- kvalitetna
razpisna
dokumentacija;
- jasni pogoji, ki
jih mora
ponudnik
izpolniti;
- preveritev
referenc
ponudnikov v
postopku izbire;
- stalni nadzor
nad izvajalci;
- izbira
preverjenega
nadzornika
- zagotoviti
zaščito pred
vremenskimi
neprilikami

Zaradi napake
naročnika v
razpisni
dokumentaciji
(enačbe v
popisu del) in
revizijskega
postopka, se
je zamaknila
izbira
izvajalcev del
skupno za tri
mesece.
Nadzornik je
bil ustrezno
izbran.
Realizacija je
bila skladna z
oceno
tveganja.

-

-

- investicija se
ne bi izvedla v
roku;
- slaba končna
kvaliteta
izvedenega
objekta
-

investicija se ne
izvede

-

povečanje letnih
stroškov
vzdrževanja

-

- sodelovanje z
banko;
- kvalitetna
investicijska
dokumentacija;
- plan črpanja
kredita po
sprostitvi
obveznosti do
drugih virov
financiranja
-

Realizirani so
bili
priporočeni
ukrepi za
zmanjšanje
tveganja, zato
tveganj ni
bilo. Kredit je
bil v celoti
odobren.
-

- racionalnejšo
Realizirani
vzdrževanje;
priporočeni
- iskanje cenejših rešitev
ukrepi za
zmanjšanje
tveganja
-

Starič, A. 2020. Spremljava investicijskega projekta s strani naročnika.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

7
7.1.

45

SPREMLJANJE CIJEV PROJEKTA
Splošno

Cilje projekta, ki so bili opredeljeni s pogodbo o sofinanciranju [7], je moral naročnik doseči v
roku dveh let po zaključku projekta.
Naročnik je moral skladno s pogodbo o sofinanciranju spremljati in dosegati načrtovane kazalnike
in o njih poročati še v obdobju petih let po zaključku projekta.
Način spremljanja kazalnikov projekta je potekal z uporabo podatkov iz energetskega
knjigovodstva [7], ki ga je naročnik zagotovil za te namene. V bazo energetskega knjigovodstva
so se tekoče vnašali mesečni podatki o porabi in stroških posameznih energentov, ki so podlaga
za različne analize, tudi spremljanje kazalnikov projekta. Baza podatkov iz energetskega
knjigovodstva zajema podatke o rabi električne energije, ogrevanja, tudi porabe vode, za vse javne
objekte, ki jih naročnik vključi v energetsko knjigovodstvo.
Za potrebe spremljanja kazalnikov predvidene proizvodnje OVE po sanaciji, pa je bilo
predvideno odčitavanje iz kalorimetra.
7.2.

Spremljanje ciljev projekta

Energetski cilji projekta iz pogodbe o sofinanciranju so bili:
 predviden prihranek toplote: 162,63 MWh/leto
 predviden prihranek električne energije: 6,8 MWh/leto
 predvidena proizvodnja OVE po sanaciji: 92,3 MWh/leto
Vsi ključni ukrepi energetske sanacije Vrtca Bled so bili izvedeni:
 izvedba toplotne izolacije ovoja stavbe (fasade, menjava/vgradnja oken, vrat, toplotna
izolacija)
 stropa proti podstrešju ter ostalo (toplotna izolacija kleti oz. tal, sanacija toplotnih
mostov)
 energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni in prezračevalni sistemi ter
 vgradnja obnovljivih virov energije (vgradnja toplotnih črpalk).
7.3.

Spremljanje kazalnikov projekta

Kazalniki projekta iz pogodbe o sofinanciranju so se pričeli spremljati v letu 2015, saj se je
investicija zaključila koncem leta 2014 oz. v prvi polovici 2015. Naročnik je naslednjih pet let,
vsako leto konec meseca januarja, pošiljal letna poročila o doseganju zastavljenih kazalnikov za
posamezno leto [7].
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Proizvodnja toplote iz OVE v začetku ni bila dosežena, zaradi težav z vrtino za izkoriščanje
podtalnice, oziroma nezadostno količino načrpane vode, kar je posredno vplivalo tudi na dosežene
prihranke primarne energije za ogrevanje. Težave z vrtinami za koriščenje OVE so se uredile v
naslednjem letu, ko je bila v celoti izkoriščena tudi toplotna črpalka voda-voda.
Začetno nedoseganje prihrankov toplote so povzročile tudi zelo nizke zunanje temperature v
zimskih mesecih naslednjega leta, posledično pa je bilo potrebno napravo upravljati z višjimi
temperaturnimi režimi, zaradi zagotavljanja ustreznega standarda ugodja v objektu.
Naročnik je izpolnil tudi obveze iz pogodbe o sofinanciranju glede informiranja in obveščanja
javnosti.
Preglednica 5: Primerjava doseženih letnih kazalnikov z načrtovanimi, v pet letnem obdobju
NAČRTOVANI
KAZALNIKI

DOSEŽENI 2015 DOSEŽENI 2016 DOSEŽENI 2017 DOSEŽENI 2018 DOSEŽENI 2019
opis
prihranka MWh
%
MWh
%
MWh
%
MWh
%
MWh
%
MWh
%
/ leto načrtovanih / leto doseženih / leto doseženih / leto doseženih / leto doseženih / leto doseženih
1

6,8

100

29,73*

105,6*

8,5

124,5

10,29

151,3

7,29

107,2

7,18

105,6

2

162,63

100

88,94

55

128,8

79,2

82,8

50,9

119,16

87,6

104,71

76,6

3

92,3

100

20,6

22

66,5

72

140,4

152,1

93,68

101,5

112,2

121,6

ton /
%
ton /
%
ton /
leto načrtovanih leto doseženih leto
4

34,5

100
*

1.
2.
3.
4.

11,69*

149*

30,8

%
ton /
%
ton /
doseženih leto doseženih leto
84,2

22,7

negativna vrednost

Doseženi prihranki električne energije [MWh/obdobje]:
Doseženi prihranki toplote [MWh/obdobje]:
Proizvodnja OVE [MWh/obdobje]:
Zmanjšanje toplogrednih plinov [ton/obdobje]:

62,1

28,21

%
ton /
%
doseženih leto doseženih
90,2

25,25

80,4
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ZAKLJUČEK

Idealno izvedbo investicije je v gradbeništvu težko doseči, saj na samo realizacijo ciljev vpliva
preveč dejavnikov, ki jih mora obvladovati projektni vodja, ta pa je pravzaprav le človek. Pa
vendar je izbira usposobljene projektne skupine in predvsem projektnega vodje, s potrebnim
znanjem in izkušnjami, ki ima še obilo energičnosti, motivacije, vztrajnosti, trme ter sposobnosti
reševanja problemov, zelo pomemben dejavnik za uspešno izvedbo investicije.
V diplomski nalogi sem predstavil izvedbo investicijskega projekta »ENERGETSKA
SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA VRTCA BLED«, iz vidika naročnika, z analizo štirih
glavnih vsebin:
 Obseg del
 Stroški investicije
 Časovni potek investicije
 Tveganja
Analiziral sem vse dogodke tekom izvedbe projekta ter prikazal odstopanja in spremembe ter
tveganja, katere je zaznal naročnik v fazi od ideje do pričetka uporabe objekta, s poudarom na
stroškovni in časovni analizi projekta.
Naročnik se je zelo približal svojim planom, tako časovno kot tudi stroškovno. Menim, da mu je
z usposobljeno projektno skupino uspelo predvsem sprotno zaznavanje in reševanje odstopanj,
sprememb in tveganj, ki so kompenzirala večje posledice. Z izvedbo recenzije projektne
dokumentacije in ustreznega sosledja ter prekrivanja izvedbe posameznih aktivnosti, je
zmanjšal tako časovna kot tudi finančna tveganja.
Časovno je bil projekt izpeljan le z manjšo zamudo, ki pa z ustrezno organizacijo logistike ni
vplivala na potek izobraževanja otrok. Stroškovno pa je projekt presegel načrtovane stroške le za
3%, zato ga lahko glede na neznano stanje pri rekonstrukcijah objektov, opredelimo kot
uspešnega.
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PRILOGA A:

REKAPITULACIJA STROŠKOV PROJEKTA

A

PRILOGA B:

ČASOVNI POTEK PROJEKTA

B

PRILOGA A: REKAPITULACIJA STROŠKOV PROJEKTA
ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA VRTCA BLED:
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV INVESTICIJE PO RAZPISANIH VSEBINSKIH
SKLOPIH IN ČASU

po IP

po nIP in (PZI)

po recenziji PZI

oktober 2012

oktober 2013

marec 2014

REKONSTRUKCIJA VRTCA BLED
1. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (V NAČRTU ARHITEKTURE) ZA REKONSTRUKCIJO
SKUPAJ – VREDNOST REKONSTRUKCIJE

odstopanja
po recenzijiindeks

po pogodbi z
izvajalcem (s
popustom)

odstopanja
od recenzije
do pogodbe

19/06/2014

po aneksu za
dodatna, več in
manj dela
25/11/2014

KONČNI
OBRAČUN

odstopanja
od pogodbe
do končnega
obračuna

24/04/2015

620.738,59 EUR

710.675 EUR

643.279,49

45.907,29

689.186,78

ENERGETSKA SANACIJA VRTCA BLED
1. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (V NAČRTU ARHITEKTURE) ZA ENERGETSKO SANACIJO
2. INSTALACIJSKA DELA (ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA)
3. INSTALACIJSKA DELA (STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA)
SKUPAJ – VREDNOST ENERGETSKE SANACIJE

329.652,60 EUR
185.910,00 EUR
279.527,50 EUR
795.090,10 EUR

340.260
192.617
284.570
999.447

EUR
EUR
EUR
EUR

387.881,71
207.248,00
312.908,19

52.698,49
17.297,90
19.685,00

440.580,20
224.545,90
332.593,19

ZUNANJA UREDITEV VRTCA BLED
1. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (V NAČRTU ARHITEKTURE) PZI ZA ZUNANJO UREDITEV
2. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (V NAČRTU KRAJINSKE ARHITEKTURE)
SKUPAJ – VREDNOST ZUNANJE UREDITVE

37.356,00 EUR
259.279,68 EUR
296.635,68 EUR

45.073 EUR
268.430 EUR
313.503 EUR

54.784,39
178.118,46

16.692,50

54.784,39
194.810,96

987.747,19 EUR
259.279,68 EUR
185.910,00 EUR
279.527,50 EUR
1.712.464,37 EUR
2.089.206,53 EUR

1.130.658,43
268.430,49
192.617,18
284.570,50
1.876.276,60 EUR
2.289.057,45 EUR

114,47%
103,53%
103,61%
101,80%
109,57%

1.085.945,59
178.118,46
207.248,00
312.908,19
1.570.113,81
1.915.538,85

96,05%
66,36%
107,60%
109,96%
83,68%

98.605,77
16.692,50
17.297,90
19.685,00
152.281,17
185.783,03

1.184.551,36
194.810,96
224.545,90
332.593,19
1.722.394,98
2.101.321,88

109,08%
109,37%
108,35%
106,29%
109,70%

368.660,00 EUR
182.000,00 EUR
162.260,00 EUR
24.400,00 EUR

368.660,00 EUR
182.000,00 EUR
162.260,00 EUR
24.400,00 EUR

100,00%

303.421,43 EUR
134.096,30
149.091,66
20.233,47

82,30%

18.790,07
8.988,96
9.801,11

322.211,50 EUR
125.107,34
158.892,77
20.233,47

106,19%

154.980,83 EUR

154.980,83 EUR

100,00%

215.181,00

138,84%

34.011,27
910,97

259.033,97

120,38%

32.204,00 EUR

32.204,00 EUR

75.438,97

120.976,83 EUR
1.800,00 EUR

120.976,83 EUR
1.800,00 EUR

9.906,40
1.189,50
22.004,40

2.236.105,20 EUR
491.943,14 EUR
2.728.048,34 EUR

2.399.917,43 EUR
527.981,83 EUR
2.927.899,26 EUR

CELOTNA INVESTICIJA - GOI DELA IN ZU
1. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - CELOTA
2. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (ZUNANJA UREDITEV - KRAJINSKA ARHIT)
3. INSTALACIJSKA DELA (ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA)
4. INSTALACIJSKA DELA (STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA)
SKUPAJ – VREDNOST GOI DELA IN ZU
SKUPAJ VREDNOST GOI DELA IN ZU z DDV 22%

422.131,15 EUR

OPREMA
OPREMA KUHINJE- pogodba 1.9.2014
NOTRANJA OPREMA-pogodba 30.10.2014
ZUNANJA OPREMA- pogodba 28.10.2014
OSTALI STROŠKI
Projektantski nadzor-naročilo 17.7.2014

14.754,10 EUR

Nadzor po Gradbenem zakonu (GZ)-pogodba 13.6.2014
Koordinacija VPD pri izvedbi-pogodba 13.6.2014
Investicijska in projektna dokumentacija
Drugo (obveščanje javnosti, drugi stroški)
SKUPAJ – VREDNOST INVESTICIJE
DDV
Skupaj vrednost investicije z DDV

436.885,25 EUR
96.114,75 EUR
533.000,00 EUR

53.590,40
150.110,21
11.480,39
107,33%
107,33%
107,33%

2.088.716,24 EUR
459.517,57 EUR
2.548.233,81 EUR

87,03%

205.082,51
45.118,15 EUR
250.200,66 EUR

172.114,61
11.480,39
2.303.640,45 EUR
506.800,90 EUR
2.810.441,35 EUR

110,29%

PRILOGA B: ČASOVNI POTEK PROJEKTA
ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA VRTCA BLED:
Aktivnosti

Leto 2012

pred
l. 2012

Ideja

X - januar
2009

Razširjen energetski pregled

X - februar
2009

1

2

3

4

5

6

7

Leto 2013
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Leto 2014
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Leto 2015
8

9

10

11

12

1

2

3

4

X - september,
oktober 2011

Izdelava projektne dokumentacije
IDZ

X
IDP
Xdopolnite
v

X
PGD

X
PZI
X
PID
X19.11.201
3
pogodba

Recenzija projektne dokumentacije

Izdelava investicijske dokumentacije

X

X

X

Xzaključek
recenzije

X
DIIP, IP
X
nIP
X20.03.201
3
pogodba

Pogodba o sofinanciranju projekta s strani MzIP

X30.10.201
3
pogodba
aneks

X13.08.201
4
pogodba

Pridobitev kredita za financiranje projekta

X16.01.201
3

Pridobitev gradbenega dovoljenja

X
20.06.201
4
pogodba

Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca gradbenih del
(datum pogodbe)

X 14.10.2014
X 25.11.2014
pogodba aneks1 pogodba
podaljšan rok
aneks2 izvedbe
dodatna dela
X
18.08.201
4
pogodba

Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca opreme
(datum pogodbe)
oprema kuhinje

X 15.10.2014
pogodba aneks zmanjšanje del
X 30.10.2014
pogodba

notranja oprema
X 28.10.2014
pogodba
zunanja oprema
X
17.07.201
4
naročilnic
a

Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca nadzora
(datum pogodbe)
projektantski nadzor
X
13.06.201
4
pogodba
gradbeni nadzor

XX30.06.201 07.07.201
4 začetek 4 konec

Izvedba GOI del
pripravljalna dela

rekonstrukcija in energetska sanacija vrtca
Bled (GOI)
rušitve

betonska dela

kanalizacija

X01.07.201
4 začetek

X

XX25.07.201 12.08.201
4 začetek 4 konec
XX25.07.201 06.08.201
4 začetek 4 konec
X25.07.201
4 začetek

X

X25.09.201
4 konec

X28.07.201
4 začetek

X

X

X -20.10.2014
konec

X28.07.201
4 začetek

X

X

X -23.10.2014
konec

X17.09.201
4 začetek

X -30.10.2014
konec

X15.09.201
4 začetek

X -31.10.2014
konec

X04.08.201
4 začetek

X

X

X26.08.201
4 začetek

X

X -17.10.2014
konec

X04.08.201
4 začetek

X

X

X -04.11.2014
konec

X21.07.201
4 začetek

X

X

X

X -10.11.2014
konec

rekonstrukcija in energetska sanacija vrtca
Bled (inštalacijska dela (električne
inštalacije in oprema)

X28.07.201
4 začetek

X

X

X

X -15.11.2014
konec

rekonstrukcija in energetska sanacija vrtca
Bled (inštalacijska dela (strojne inštalacije
in oprema)

X28.07.201
4 začetek

X

X

X

X -15.11.2014
konec

zidarska dela

krovsko kleparska dela in lesene
konstrukcije

ključavničarska dela

okna in vrata

fasada

montažna dela

keramičarska dela

dvigalo

zunanja ureditev

oprema kuhinje

X24.09.201
4 konec

X
18.08.201
4
pogodba

X

X

notranja oprema

X 30.10.2014
pogodba

zunanja oprema

X 28.10.2014
pogodba

tehnični pregled

X -13.11.2014
konec

X
X
X
X odprava
11.03.201
X 27.11.2014
odprava odprava
pomankljiv
5
dokončanje del
pomanklji pomanklji
osti
primopre
vosti
vosti
daja
X
X
X
X odprava
11.03.201
X 27.11.2014
odprava odprava
pomankljiv
5
dokončanje del
pomanklji pomanklji
osti
primopre
vosti
vosti
daja
X
X
X
X odprava
11.03.201
X 27.11.2014
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pomankljiv
5
dokončanje del
pomanklji pomanklji
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primopre
vosti
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X 27.11.2014

X
22.12.2014

sprejem objekta - vselitev uporabnika

odprava pomankljivosti

uporabno dovoljenje

primopredaja objekta

X 17.11.2014
do 27.11.2014

X
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X
24.04.201
5

5

6

7

8
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