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2 UVOD
2.1 UVODNO POJASNILO
Občina Mengeš načrtuje izgradnjo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane z zunanjo športno
rekreacijsko ureditvijo, ki bo v prvi vrsti služila potrebam izvajanja športne vzgoje na Osnovni šoli
Mengeš, v drugi pa bo središče športne in kulturne dejavnosti Občine Mengeš, kjer bodo svoje mesto
našli raznovrstni športni klubi, rekreativne dejavnosti in kulturne prireditve. V njej se bodo poleg
šolskih obveznosti odvijali treningi različnih športnih panog, prijateljske, šolske, občinske, državne in
mednarodne tekme, rekreativna športna vključevanja občanov ter druge kulturne prireditve.
Nizkoenergijska večnamenska športna dvorana bo locirana poleg Osnovne šole Mengeš. Novozgrajeni
objekt bo z obstoječo osnovno šolo povezan s podzemnim povezovalnim hodnikom.
Zemljišče, predvideno za novogradnjo, v sklopu katere je predvidena tudi preureditev in razširitev
obstoječega parkirišča na severni strani dvorane, ter ureditev zunanjih športnih igrišč na južni strani
dvorane, se nahaja v kraju Mengeš, na parc. št.: 7/20 (del), 7/21 (del), 11/8 (del), 11/11, 11/19 (del),
11/28 (del), 11/30, 11/31, 11/32 (del), vse k.o. Mengeš. Skupna gradbena parcela znaša 24.610 m².
Občina Mengeš se, podobno kot drugi slovenski kraji s pozitivnim demografskim prirastom, srečuje s
prostorsko stisko na osnovni šoli. Pogoji za nemoteno delo in izobraževanje postajajo iz leta v leto
slabši, pri čemer se bo po demografskih napovedih število otrok, vpisani v devetletko, še povečevalo.
Število otrok, ki se vpišejo v 1. razred devetletke narašča na letni ravni. Razmere postajajo
problematične kljub dejstvu, da se je k šoli v letu 2017 zgradil prizidek, ki je rešil nekatere najnujnejše
prostorske stiske, še zdaleč pa ne vseh. S projektom izgradnje nizkoenergijske večnamenske športne
dvorane Mengeš, občina investitorka rešuje tudi prostorsko stisko osnovne šole. Obstoječa
telovadnica osnovne šole se bo po izgradnji preoblikovala v kuhinjo z jedilnico, knjižnico in kabinete.
V času izvedbe športnih, kulturnih ter drugih družabnih prireditev, v občini ni zagotovljenih ustreznih
površin za izvajanje ligaških tekem, kulturnih in drugih programov, prav tako ni zagotovljenega
ustreznega števila sedišč in stojišč za gledalce.
Način sodobnega večnamenskega projektiranja športnih dvoran omogoča uporabniku gostiti več
različnih športnih in tudi kulturnih dogodkov znotraj ene stavbe. S tem je omogočen optimalen
izkoristek dvorane, tudi za popoldanske dejavnosti, ki ustvarjajo dohodek.
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2.2 PREDSTAVITEV INVESTITORJA
Občina Mengeš samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki so določene
z zakonom oziroma jih določi s splošnim aktom.
Slika 2-1: Organizacijska shema občine

Vir: Občina Mengeš
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»Nizkoenergijska večnamenska športna dvorana Mengeš«

INVESTITORJA

IN

IZDELOVALCA

PROJEKTNE

IN

INVESTICIJSKE

DOKUMENTACIJE TER UPRAVLJALCA
2.3.1
Naziv

INVESTITOR
OBČINA MENGEŠ

Naslov

Slovenska cesta 30

Odgovorna oseba

1234 Mengeš
župan Franc Jerič

Telefon

01 723 70 81

E-mail

obcina.menges@menges.si

Matična številka

5880483000

Identifikacijska številka za DDV

SI74039059

Transakcijski račun

IBAN SI56 0110 0010 0001 698 (Banka
Slovenije Ljubljana)
IBAN SI56 0110 0600 0054 828 (UJP)

Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov Urban Kolar

Kontaktna oseba za pripravo investicijskih dokumentov

Urban Kolar

Telefon

01 724 71 00

E-mail

urban.kolar1@menges.si

2.3.2 IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

KOŠOROKGARTNER
Parmova 51b

ARHITEKTI

d.o.o.

1000 Ljubljana
Vrsta dokumentacije

PGD, »NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA
ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ«, št.
2017/05/PGD

Datum dokumentacije

December 2017

Odgovorni projektant

Gregor Košorok, univ.dipl.inž.arh.
ZAPS 1512
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INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

»Nizkoenergijska večnamenska športna dvorana Mengeš«

MILT d.o.o.
Jurčičeva cesta 17,
1293 Šmarje-Sap

Vrsta dokumentacije

Investicijski program
»Nizkoenergijska večnamenska športna
dvorana Mengeš«

Datum dokumentacije

Februar 2019

Odgovorni izdelovalec IP

Lidija Dovgan Žvegla, univ. dipl. ekon.

Telefon

041 660 604

E-mail

lidija.zvegla@milt.si

2.3.4
Naziv

UPRAVLJALEC

Naslov

Osnovna šola Mengeš
Šolska ulica 11
1234 Mengeš

Ravnatelj

Milan Burkeljca

Telefon

01 724 76 10

E-mail

o-menges.lj@guest.arnes.si
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2.4 POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP
DIIP z naslovom »Nizkoenergijska večnamenska športna dvorana Mengeš«, je izdelala Občina Mengeš
oktobra 2016. Dokument izpostavlja ključne razloge za investicijo:
1. Prostorska problematika Osnovne šole Mengeš, premajhni prostori šolske kuhinje in jedilnice,
utesnjene garderobe za učence, premajhna knjižnica in ostali prostori.
2. Prostorska stiska se bo glede na napoved demografskih gibanj še stopnjevala.
3. Z demografsko rastjo se bo povečevala tudi potreba po dodatnih učilnicah, garderobah,
kabinetih….
4. Gradnja prizidka, ki naj bi se končala septembra 2017, bo omilila težave, a jih ne bo odpravila.
5. Problem bi se lahko rešil z novo telovadnico kot večnamensko športno dvorano, ki bi bil z
obstoječo šolo povezan. Obstoječa telovadnica bi se preuredila v manjkajoče šolske prostore.
Namembnost predmetnega objekta je večnamenska športna dvorana, v kateri bo primarno potekal
pouk telesne vzgoje za učence OŠ Mengeš, v popoldanskem in večernem času bodo dvorano
uporabljala različna društva za izvajanje športnih aktivnosti. Nekajkrat letno bodo v dvorani potekale
različne športne in kulturne prireditve.
Območje, predvideno za gradnjo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane, je razdeljeno na tri
funkcionalne enote, katerih razporeditev od S proti J je sledeča:
-

Parkirne površine na severu,
Športna dvorana, vzhodno od obstoječega objekta OŠ Mengeš,
Športna igrišča na jugu.

Namen in cilj, opredeljen v DIIP-u, je reševanje problematike pomanjkanja prostora za izvajanje
športne vzgoje. Cilj je, da se z izgradnjo reši prostorska stiska OŠ Mengeš.
Dokument opredeljuje dve možni varianti, varianto »brez investicije« in varianto »z investicijo«.
Rešitev prostorske stiske v primeru, da se gradnja ne bi izvedla, bi bila v iskanju nadomestnih
prostorov za izvajanje športne vzgoje zunaj šole, kar ni ustrezna rešitev. Edina druga možna rešitev bi
bila v uvedbi izmenskega urnika, ki pa prav tako ni primerna rešitev za devetletko. Dokument DIIP kot
edino ustrezno rešitev navaja varianto »z investicijo«.
Vrednost investicije je ocenjena na 4.853,10 EUR z DDV.
Terminski načrt izvedbe je ocenjen na začetek gradnje poleti 2017 in zaključek v letu 2019.
Dokument zaključuje z ugotovitvijo, da je investicija nujna zaradi reševanja problematike
pomanjkanja prostora pri izvajanju športne vzgoje. Hkrati z reševanjem prostorske stiske bodo
občani, društva in ostali zainteresirani dobili na voljo prostor za izvajanje popoldanskih oziroma
večernih športnih aktivnosti.
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3 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
V Investicijskem programu so povzete in strnjene vse ključne prednosti izgradnje nizkoenergijske
večnamenske športne dvorane Mengeš z zunanjo športno rekreacijsko ureditvijo na predvideni
lokaciji ob Osnovni šoli Mengeš.
Osnovni problem, ki ga Občina Mengeš skuša rešiti, je pomanjkanje prostora za izvajanje športnega in
osnovnega izobraževalnega programa na Osnovni šoli Mengeš.
Občina Mengeš je problem delno rešila z izgradnjo vzhodnega prizidka OŠ Mengeš, ki je šolo
obogatila s šestimi novimi učilnicami, kabineti, skladiščem, posebnima učilnicama za gospodinjstvo in
tehnični pouk ter prezračevalnim sistemom. Kljub temu prostorska stiska šole zaradi nenehnega
prihoda novih učenk in učencev, predvsem zaradi priseljevanja mladih družin v Občino Mengeš, še ni
rešena. Demografske projekcije nakazujejo, da se bo število otrok, vpisanih v prvi razred devetletke
še povečevalo. Z izgradnjo nove, nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš, bi se
obstoječa telovadnica v sklopu šole preuredila v jedilnico, knjižnico in kabinete. To bi zelo
razbremenilo prostorsko stisko, hkrati pa nudilo prostor za športna in kulturna udejstvovanja tudi
vsem ostalim krajanom vseh starostnih skupin.
Ne gre le za pridobitev pomembnega vsestranskega športnega in kulturnega objekta v centru Občine
Mengeš, ta lokacija je ključna zato, ker se s tem projektom posledično rešuje pomanjkanje prostora
na OŠ Mengeš. Širitev jedilnice je nujno potrebna, saj otroci čakajo na kosilo več kot eno šolsko uro,
časa, da kosilo pojejo v miru, pa nimajo dovolj, saj na njihovo mizo čakajo že drugi učenci. Zaradi
dolgih vrst in hrupa, je s tem moten tudi pouk v kletnih učilnicah.
Z ureditvijo novih prostorov za šolsko knjižnico bo poleg lažje izposoje knjig zagotovljeno več prostora
za organizacijo različnih aktivnosti in razstav povezanih s knjigami, branjem in drugimi vsebinami, ki
so sedaj namenjene zelo omejenem številu učenk in učencev. Prav tako pomembni so tudi kabineti za
pedagoške in strokovne delavce, saj kvalitetna organizacija pouka zahteva vse več učnih priprav ter
individualnih obravnav učenk in učencev.
Glede na vse navedbe zgoraj, je prostorska stiska v OŠ Mengeš, kljub izgradnji prizidka v letu 2017, še
vedno problematična. V primeru, da bi se izgradnja športne dvorane selila na drugo lokacijo, bi bilo
potrebno nujno ukrepanje za zagotovitev dodatnih šolskih prostorov. To bi znatno podaljšalo izvedbo
in povišalo finančno obremenitev občine s pripravo novih projektov, nesmiselno in neracionalno
gradnjo na dveh lokacijah ter dodatnimi stroški, ki pa nikakor ne bi bili razumni in opravičljivi. S tem
zaključujemo, da je lokacija izgradnje idealna tako z vidika OŠ Mengeš kot tudi kraja samega, saj bo
na predvideni lokaciji nudila tudi dodatne ozelenjene športne površine, namenjene vsem krajanom.
Projekt PGD in PZI so izdelali:
• PGD, »NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ«, št. 2017/05/PGD,
KošorokGartner Arhitekti d.o.o., Parmova 51b, 1000 Ljubljana, Gregor Košorok, univ. dipl. inž.
arh., ZAPS 1512, december 2017, junij 2018.
• PZI, »NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ«, št. 2017/05/PZI,
KošorokGartner Arhitekti d.o.o., Parmova 51b, 1000 Ljubljana, Gregor Košorok, univ. dipl. inž.
arh., ZAPS 1512, oktober 2018.
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Finančni del dokumentaciji je izdelan na podlagi projektantskih popisov iz PZI projektne
dokumentacije in projektantskih ocen, vključno z ostalimi, že ustvarjenimi stroški investicije in oceno
vseh prihodnih stroškov.
Vrednost celotne investicije po stalnih cenah, vključno z že porabljenimi sredstvi za pripravo celotne
IDZ, PGD in PZI dokumentacije, ki se je začela pripravljati v letu 2009, znaša 5.132.070,52 EUR brez
DDV oz. 6.261.126,03 EUR z DDV.
Vrednost investicije po stalnih cenah, ki bo bremenila Občino Mengeš po letu 2019, znaša
4.685.289,37EUR brez DDV oz. 5.716.053,03 EUR z DDV.
Ob upoštevanju povračila nepovratnih sredstev Eko sklada v višini 844.641,50 EUR, za kar je že
podpisana pogodba, bo skupni strošek investicije po letu 2019 4.871.411,43 EUR z DDV.
Povzemanje vrednosti tekočih cen ne igra bistvene vloge pri preučevanju same investicije, saj se
vpliv inflacije zaradi kratkega obdobja izvajanja ne bo zrcalil v prejetih ponudbah izvajalcev. Vrednost
celotne investicije po tekočih cenah znaša 5.212.911,73 EUR brez DDV oz. 6.261.126,03 EUR z DDV.
Vrednost investicije po tekočih cenah od leta 2019 znaša 4.685.289,37 EUR brez DDV oz.
5.716.053,03 EUR z DDV.
Investicija se bo zaključila z zaključkom gradnje, izstavljeno situacijo ob dokončanju, opravljenim
tehničnim pregledom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem, in sicer najkasneje novembra 2020.
Pridobljena nepovratna sredstva Eko sklada bodo povrnjena v prvi polovici leta 2021.
Izračun finančne in ekonomske upravičenosti je pokazal, da so finančni kazalniki, kot sta neto sedanja
vrednost in interna stopnja donosnosti, negativni, saj investicija ni dobičkonosna in ne prinaša
bistvenih finančnih prihodkov. Na drugi strani pa so v ekonomski analizi prikazane družbene koristi
investicije, ki investicijo prikazujejo s pozitivnimi družbeno ekonomskimi kazalniki, ki gradnjo uvrščajo
med upravičeno in nujno potrebno investicijo.
Pri preučevanju variante »z investicijo« in »brez investicije« smo v vseh pogledih ugotovili, da je
edina smiselna varianta »z investicijo«.

3.1 SEDANJE STANJE
Osnovni problem, ki ga Občina Mengeš skuša rešiti, je pomanjkanje prostora za izvajanje športnega in
osnovnega izobraževalnega programa na Osnovni šoli Mengeš.
Avgusta 2017 je bila slavnostna otvoritev vzhodnega prizidka OŠ Mengeš, ki je šolo obogatila s
šestimi novimi učilnicami, kabineti, skladiščem, posebnima učilnicama za gospodinjstvo in tehnični
pouk ter prezračevalnim sistemom. Tako je Osnovna šola Mengeš postala ena od petih največjih šol v
Sloveniji. Kljub temu prostorska stiska šole zaradi nenehnega prihoda novih učenk in učencev,
predvsem zaradi priseljevanja mladih družin v Občino Mengeš, še ni rešena. Demografske projekcije
nakazujejo na dejstvo, da se lahko število otrok, vpisanih v devetletko, poviša iz 736 otrok, vpisanih v
leti 2016, na 850 in več. Reševanje prostorske stiska bi lahko rešili z izgradnjo nove, nizkoenergijske
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večnamenske športne dvorane Mengeš. Obstoječa telovadnica šole bi se preuredila v jedilnico,
knjižnico in kabinete.

3.2 NAMEN IN CILJI INVESTICIJE
Pri regionalnem razvoju občine ima eno najpomembnejših vlog izobraževalna infrastruktura, ki
predstavlja ključni steber v razvoju občanov. Zrcaljenje le tega presega okvirje same občine in se v
kasnejšem obdobju pozitivno odraža na območju celotne regije oziroma države. Za doseganje
celovitega razvoja otrok je pomembna tudi športna vzgoja in zadostno gibanje. To je mogoče doseči
tako v okviru šolskega programa kot obšolskih športnih dejavnostih, za kar so nujno potrebne
primerne in zadostne notranje in zunanje športne površine.
Namen investicije je zagotoviti zadostno, varno in prijetno šolsko okolje učencem, učiteljem in
ostalim krajanom občine ter omogočiti ustrezne infrastrukturne pogoje za kvalitetno izvajanje
športnih, kulturnih in drugih družbenih dejavnosti (športna tekmovanja, treningi, rekreacija, športna
vzgoja, športne prireditve, družabna srečanja, kulturni dogodki idr.). Posredno je namen same
investicije tudi povečanje šolskih prostorov na račun dosedanje telovadnice, kjer bi se v nadaljevanju
uredili jedilnica, kabineti in knjižnica. Investicija je namenjena v prvi vrsti učencem OŠ Mengeš,
ostalim otrokom, ki se udejstvujejo pri različnih športih, mladini, študentom, rekreativcem ter vsem
ostalim krajanom.

Cilj investicije:
-

-

Zagotoviti ustrezne notranje športne prostore za izvajanje različnih športnih dejavnosti;
Omogočanje hkratne vadbe več razredom ali športnim skupinam;
Zagotavljanje dovolj velikega prostora na tribunah za gledalce s fiksnimi in izvlečnimi tribunami;
Ureditev zadostnih zunanjih športnih površin;
Zagotoviti zadostni parkirni prostor;
Z novo športno dvorano, namenjeno učencem, omogočiti preureditev obstoječe šolske
telovadnice v nujno potrebne šolske prostore (jedilnico, kabinete in knjižnico);
Pridobitev prostorov za izvajanje kulturnih, športnih, izobraževalnih in drugih prireditev, ki imajo
pozitivni učinek na športni, kulturni in gospodarski razvoj in prispevajo h kakovostnejšemu
življenju,
Krepiti društveno življenje, interesno združevanje krajanov in spodbujanje k športnim
dejavnostim,
Povečanje deleža redno športno dejavnih krajanov vseh starosti in s tem izboljšanje zdravja in
telesne pripravljenosti;
Povečanje prepoznavnosti športa kot pomembnega družbenega dejavnika;
Povečanje deleža gibalno aktivnega prebivalstva v občini Mengeš;
Povečanje dodane vrednosti bivalnega prostora v Občini Mengeš;
Zagotavljanje rasti športne kulture in ozaveščenosti občanov,
Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev,
Zvišanje kakovosti bivanja krajanov.
Skrb za okolje zaradi energijsko varčnega objekta.
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3.3 SPISEK STROKOVNIH PODLAG
Projektna dokumentacija:
PGD »NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ«, KOŠOROKGARTNER
ARHITEKTI d.o.o., Parmova 51b, 1000 Ljubljana, Gregor Košorok, univ.dipl.inž.arh., št. 2017/05/PGD,
december 2017.
PZI »NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ«, KOŠOROKGARTNER
ARHITEKTI d.o.o., Parmova 51b, 1000 Ljubljana, Gregor Košorok, univ.dipl.inž.arh., št. 2017/05/PZI,
oktober 2018.
Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Mengeš (Uradni list RS št. 5/2013 in 6/2013)
Pravilniki in uredbe:
Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Investicijska dokumentacija:
DIIP: »Nizkoenergijska večnamenska športna dvorana Mengeš«, Občina Mengeš, oktober 2016

Ostalo:
-

Letno poročilo (poslovno poročilo) Osnovne šole Mengeš za leto 2017.

3.4 UGOTOVITVE RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA
VARIANTE "BREZ" INVESTICIJE IN VARIANTE "Z" INVESTICIJO
3.4.1

Varianta »brez« investicije

Občina Mengeš skuša svojim krajanom nuditi kar se da širok spekter športnih možnosti. Športni park,
Trim steza in številne pohodniške poti so ob lepem vremenu polno obiskani, medtem ko so notranji
prostori za tako veliko občino, kot je Mengeš, precej skromni. Telovadnica OŠ Mengeš in TVD
Partizan sta edini dvorani, kjer se lahko izvajajo dvoranske športne aktivnosti, kar je premalo.
Upoštevati je potrebno, da gre za telovadnice majhnih dimenzij, ki že dolgo več ne pokrivajo zahtev
rastočega kraja.
Neizgradnja nizkoenergijske večnamenske športne dvorane ne bi vplivala samo na nezmožnost
izvajanja športnih aktivnosti pri naraščajočem demografskem trendu, pač pa tudi in predvsem na
veliko prostorsko stisko Osnovne šole Mengeš. V prvi vrsti je izgradnja športne dvorane predvidena
uporabi za namene osnovne šole. V primeru, da ostane stanje tako, kot je in se investicija ne bi
izvedla, bi morala občina ali:
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zagotoviti dodatne prostore za potrebe osnovne šole, izven obstoječe lokacije, kar bi
pomenilo logistično izredno zahtevno in odgovorno nalogo, saj gre za osnovnošolce v starosti
od pet do največ štirinajst let. To bi pomenilo, da bi se veliko otrok namesto hoje peš moralo
voziti s šolskim avtobusom. To ne bi samo povečalo izpostavljenost otrok v prometu pač pa
tudi negativno vplivalo na okolje in onesnaženost;
uvesti dvoizmenski pouk, kar glede na študije slabo vpliva na učence.

Demografski dejavniki
Tabela 3-1: Osnovna šola Mengeš, število otrok, vpisanih v prvi razred devetletke
Stalno prijavljeni
Leto rojstva

Skupaj

Dečki

Začasno prijavljeni

Deklice

Dečki

Deklice

2017

87

35

42

6

4

2016

83

52

26

4

1

2015

95

53

36

3

3

2014

131

66

62

2

1

2013

91

48

43

0

0

2012

115

52

54

7

2

2011

108

54

44

5

5

2010

99

47

48

2

2

2009

91

43

43

3

2

2008

114

51

56

5

2

2007

91

45

42

1

3

2006

92

49

43

0

0

2005

92

47

37

4

4

2004

84

42

39

2

1

2003

66

36

27

3

0

Vir: Podatki o populaciji za šolski okoliš, MIZŠ
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Diagram 3-1: Število učencev do leta 2020, brez upoštevanja migracij
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Vir: Prostorska problematika na OŠ Mengeš

Gledano primerjalno na statistiko rojenih otrok z njihovim stalnim prebivališčem v šolskem okolišu
ter na šolsko statistiko o številu vpisanih otrok, ugotovimo, da je število otrok, vpisanih v OŠ Mengeš,
višje od števila rojenih. To bi lahko nakazovalo na dejstvo, da se v občino naseljujejo mlade družine z
majhnimi otroki, ki niso bili zajeti v statistiko kraja ob rojstvu.
Šolska statistika daje jasen trend o nenehnem naraščanju števila vpisanih otrok. S tem raste število
učencev v posameznih oddelkih, sočasno se povečuje potreba po zadostnih servisnih prostorih, kot
so telovadnica, kuhinja, jedilnica in drugo.
Vodstvo šole se je že večkrat obrnilo na Občino Mengeš kot ustanoviteljico s pozivom, da se je
potrebno čim prej opredeliti do problema naraščanja števila vpisanih otrok v devetletko in s tem tudi
naraščanja prostorske stiske.
Varianta »brez« investicije torej ne predstavlja le neke nepomembne neizvedbe dodatnih ugodnosti
za krajane, pač pa opustitev nujno potrebne širitve OŠ Mengeš.
Izvedba investicije na drugi lokaciji bi bila prav tako neprimerna, saj se na šoli srečujejo z
neprimernimi delovnimi pogoji, ne samo pri pouku športne vzgoje pač pa tudi npr. pri kosilu, ki ga
učenkam in učencem razdelijo v štirih urah, pri čemer morajo otroci v vrsti stati 20 minut, da pridejo
na vrsto, pojesti pa ga morajo v 4-5 minutah. S selitvijo športne dvorane na drugo lokacijo se ti šolski
prostorski problemi ne bodo rešili.
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Varianta »z« investicijo

Varianta »z« investicijo predstavlja izgradnjo nove, nizkoenergijske večnamenske športne dvorane z
zunanjo športno rekreacijsko ureditvijo.
Z izgradnjo športne dvorane, ki bo povezana z osnovno šolo, bo učencem omogočen kakovostnejši
pouk športne vzgoje, poleg tega pa bodo učenci pridobili s preureditvijo dosedanje, premajhne in
dotrajane telovadnice, večjo jedilnico, knjižnico in kabinete za individualne pristope učiteljev do
učencev.

3.4.3

Izbor variante

Ker je bilo že v prejšnjem delu predstavljeno, varianta »brez« investicije ni ne primerna ne dopustna.
Edina smiselna rešitev je varianta »z« investicijo. Izbrana je investicija v izgradnjo nizkoenergijske,
večnamenske športne dvorane Mengeš ob OŠ Mengeš z zunanjo športno rekreacijsko ureditvijo.

3.5 OCENA VREDNOSTI
Tabela 3-2: Vrednost investicije, stalne cene
VREDNOST V STALNIH CENAH V EUR

POSTAVKA INVESTICIJE
brez DDV

z DDV

DDV

delež

1. Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela,
dvorana

2.986.575,59

3.643.622,21

657.046,63

58,19%

2. Zunanja ureditev

1.089.096,34

1.328.697,54

239.601,19

21,22%

469.104,00

572.306,88

103.202,88

9,14%

81.513,44

99.446,40

17.932,96

1,59%

505.781,15

617.053,00

111.271,85

9,86%

5.132.070,52

6.261.126,03

1.129.055,51

100,00%

446.781,15

545.073,00

98.291,85

8,71%

4.685.289,37

5.716.053,03

1.030.763,66

91,29%

3. Oprema
4. Gradbeni nadzor (2% od 1.in 2.)
5. Dokumentacija, ostalo
SKUPAJ

Skupaj že vloženo pred 2019
Predmet vlaganj v letih 2019-2020
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Tabela 3-3:Vrednost investicije, tekoče cene
VREDNOST V TEKOČIH CENAH V EUR

POSTAVKA INVESTICIJE
brez DDV

z DDV

DDV

delež

1. Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela,
dvorana

3.029.099,61

3.695.501,53

666.401,91

58,11%

2. Zunanja ureditev

1.112.958,22

1.357.809,03

244.850,81

21,35%

479.893,39

585.469,94

105.576,55

9,21%

84.199,41

102.723,28

18.523,87

1,62%

3. Oprema
4. Gradbeni nadzor (2% od 1.in 2.)
5. Dokumentacija, ostalo
SKUPAJ

506.761,10

618.248,54

111.487,44

9,72%

5.212.911,73

6.359.752,33

1.146.840,58

100,00%

446.781,15

545.073,00

98.291,85

8,57%

4.766.130,59

5.814.679,32

1.048.548,73

91,43%

Skupaj že vloženo pred 2019
Predmet vlaganj v letih 2019-2020

Tabela 3-4: Dinamika financiranja po letih, stalne cene
DINAMIKA PO LETIH V STALNIH CENAH V EUR Z DDV
POSTAVKA INVESTICIJE

že investirano
pred 2019

Predmet vlaganj v letih 2019-2020
2019

2020

skupaj

1. GOI dela, dvorana, zunanja
ureditev

0,00

1.450.980,39

3.521.339,36

4.972.319,75

2. Oprema

0,00

0,00

572.306,88

572.306,88

3. Gradbeni nadzor

0,00

29.019,61

70.426,79

99.446,40

4. Dokumentacija in ostalo

545.073,00

20.000,00

51.980,00

71.980,00

SKUPAJ

545.073,00

1.500.000,00

4.216.053,03

5.716.053,03

Tabela 3-5: Dinamika financiranja po letih, tekoče cene
DINAMIKA PO LETIH V TEKOČIH CENAH V EUR Z DDV
POSTAVKA INVESTICIJE

že investirano
pred 2019

Predmet vlaganj v letih 2019-2020
2019

2020

skupaj

1. GOI dela, dvorana, zunanja
ureditev

0,00

1.450.980,39

3.602.330,17

4.972.319,75

2. Oprema

0,00

0,00

585.469,94

585.469,94

3. Gradbeni nadzor

0,00

29.019,61

73.703,68

102.723,28

4. Dokumentacija in ostalo

545.073,00

20.000,00

53.175,54

73.175,54

SKUPAJ

545.073,00

1.500.000,00

4.314.679,33

5.814.679,33
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3.6 VIRI FINANCIRANJA
Tabela 3-6: Viri financiranja, stalne cene
Že vloženo pred 2019 Predmet vlaganj 2019z DDV
2020

Vir
Občina Mengeš
Eko sklad-nepovratna spodbuda
SKUPAJ ZNESEK INVESTICIJE OBČINE MENGEŠ

SKUPAJ

545.073,00

5.716.053,03

6.261.126,03

0,00

844.641,50

844.641,50

545.073,00

4.871.411,53

5.416.484,53

Glede na trenutno že pridobljena nepovratna sredstva, bo morala Občina Mengeš v svojem
proračunu za gradnjo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš zagotoviti še
4.871.411,53 EUR (z vključenim DDV).

3.7 UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Izgradnja nove, nizkoenergijske večnamenske športne dvorane z zunanjo športno rekreacijsko
ureditvijo ima več zornih kotov upravičenosti investicije:
1. Koristi za učence in zaposlene OŠ Mengeš:
o Izgradnja nizkoenergijske večnamenske športne dvorane na lokaciji ob Osnovni šoli
Mengeš je nujno potrebna zaradi potreb učencev in zaposlenih, ki bodo s tem
pridobili kakovosten zunanji in notranji prostor za izvajanje športne vzgoje,
o Izboljšala se bo kakovost učenja in prehranjevanja v sklopu drugih šolskih dejavnosti
zaradi preureditve obstoječe telovadnice v nujno potrebne šolske prostore,
o Izboljšala se bo kakovost bivanja vseh občanov, saj bodo pridobili nizkoenergijsko
športno dvorano, v kateri se bodo v popoldanskih in večernih urah izvajale športne
aktivnosti za krajane, poleg tega se bodo vršile različne kulturne in športne prireditve
na ravni širše občine,
o Učenci in krajani bodo pridobili kakovostne in urejene zunanje športne in zelene
površine.

3.8 TERMINSKI PLAN
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije ter Občina Mengeš sta v letu 2009 izvedla natečaj za
projekt idejne zasnove (IDZ) »Nizkoenergijska večnamenska športna dvorana pri OŠ Mengeš in
celovita ureditev širšega javnega odprtega prostora in rekreacijskega območja ob Pšati«.
V nadaljevanju je arhitekturni biro, ki je bil zmagovalec natečaja, nadaljeval s pripravo projekta in
njegovim umeščanjem v prostor. Pri tem so sledili zahtevam naročnika o določenih spremembah in
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prilagoditvah. Eden od razlogov prilagajanja projektov je bila nujno potrebna izgradnja novega
prizidka k OŠ Mengeš .
Dokončen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je bil izdelan decembra 2017 in
dopolnjen junija 2018. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 22.8.2019.
Projekt za izvedbo s popisi del je bil izdelan oktobra 2018.
Predviden načrt nadaljnjih postopkov investicije je prikazan v nadaljevanju.

Tabela 3-7: Časovni načrt izvedbe investicije
AKTIVNOSTI
ZAČETEK AKTIVNOSTI
(mesec/leto)

KONEC ATIVNOSTI
(mesec/leto)

Izdelava projektne dokumentacije IDZ

2009

oktober 2009

Izdelava projektne dokumentacije PGD

2010

Junij 2018

Izdelava DIIP-a

september 2016

oktober 2016

Izdelava projektne dokumentacije PZI

2018

oktober 2018

Izdelava Predinvesticijske zasnove

februar 2018

marec 2018

Priprava razpisne dokumentacije
Izvedba razpisa
Odločitev o izvajalcu
Podpis pogodbe
Izvedba gradbenih del
Gradbeni nadzor
PID, tehnični pregled in uporabno
dovoljenje
Zaključek

februar 2019
marec 2019
maj 2019
maj 2019
Junij 2019
Junij 2019
november 2020

marec 2019
april 2019
maj 2019
maj 2019
november 2020
november 2020
november 2020

november 2020

november 2020

4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA
4.1 ANALIZA STANJA NA RAVNI SLOVENIJE
Številni kazalniki (delež športno dejavnih prebivalcev, število športnih organizacij, število medalj na
največjih tekmovanjih, nove vadbene in tekmovalne športne površine itd.) kažejo, da je šport v
Republiki Sloveniji v zadnjih 15 letih doživel vsestransko rast in kakovostni razvoj. Pomembno so k
temu pripomogli ukrepi države in lokalnih skupnosti. Drugi podporni dejavniki so bili vloga športa na
različnih družbenih področjih (zlasti vzgojno-izobraževalni sistem), samoiniciativa društvene
organiziranosti športa, razmah zasebništva v športu, interes prebivalcev in slovenskega gospodarstva
za zasebno financiranje športa. Slovenci smo prvi glede na uporabo naravnih športnih površin in eni
najbolj športno dejavnih prebivalcev Evropske unije. Športno dejavnih je 64 % prebivalcev, redno pa
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se s športom ukvarja 39 % prebivalcev (vir: Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 2023).
V nadaljevanju so izpostavljeni nekateri segmenti športa in njihovo stanje na ravni države, ki so
povzeti iz Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023.

Šport v vzgojno-izobraževalnem sistemu
V slovenskih vrtcih se področje, ki je del kurikulum za vrtce, imenuje gibanje, v celotni navpičnici
vzgojno-izobraževalnega sistema pa imajo učenci in dijaki obvezen predmet šport oziroma športna
vzgoja v različnem obsegu tedenskih ur (1 do 3 ure po 45 minut). Na prvih dveh stopnjah bolonjskega
študija so predmeti z različnimi poimenovanji, ki vključujejo športne vsebine, vključeni le v nekatere
študijske programe kot izbirni predmeti. Šolska predmeta šport oziroma športna vzgoja predstavljata
edino redno športno dejavnost za celotno populacijo otrok (od 6. do 15. leta) ter za velik delež
mladine (nekaj več kot 95% mladih med 15. in 17. letom oziroma okrog 80 % mladih med 17. in 19.
letom), zato sta njuna obseg in kakovost izjemnega pomena za zdrav razvoj, oblikovanje zdravega
življenjskega sloga in ustrezno socializacijo otrok in mladine. V preteklem desetletju se je prvič
zmanjšalo število ur športne vzgoje v nekaterih tehniških in poklicnih šolah, z uvedbo bolonjske
reforme je bila iz rednih študijskih programov izključena športna vzgoja, kar je v popolnem nasprotju
s potrebami današnje mladine. Med otroki in mladino je vse bolj prisoten t.i. sedeči način življenja,
izjemno se povečuje delež prekomerno težkih in debelih, zmanjšuje pa se njihova gibalna
kompetentnost. Strateški cilji, ki bi jih naj uresničilo ministrstvo, pristojno za izobraževanje do leta
2023, so zato usmerjeni v zagotavljanje ustrezne količine vadbe za vse otroke in mladino ter
izboljšanje njene kakovosti.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
V preteklem desetletju zaznavamo izrazit porast deleža otrok in mladostnikov s prekomerno telesno
težo, upadajo pa tudi gibalne sposobnosti, posebej tiste, ki so povezane z dalj časa trajajočim delom,
zato so strateški cilji do leta 2023 usmerjeni v dnevno zagotavljanje vsaj ene ure dovolj intenzivne in
kakovostno vodene športne vadbe. Zaradi vpliva gibanja in športa na različne vidike razvoja mladega
človeka, je v nacionalnem programu športa 2014–2023 izpostavljena prednostna skrb za vse pojavne
oblike športne dejavnosti otrok in mladine. S temi programi se želijo uresničevati priporočila številnih
resolucij, npr. priporočil Svetovne zdravstvene organizacije, ki zahtevajo, da mora imeti vsak otrok in
mladostnik vsaj uro kakovostne športne vadbe dnevno. Zato je nujno aktivno vključevanje različnih
področij:
•
•
•
•
•
•

šolstva (redni pouk, športni dnevi, interesni športni programi in šolska športna tekmovanja;
skrb za šolanje mladih športnikov),
zdravja (politike prehranjevalnih navad),
prometa (zagotavljanje varnih poti, ki naj omogočajo dostop v šolo peš, s kolesom, skirojem
ali rolerji),
dela,
družine,
socialnih zadev (omogočanje družinskega prostočasnega udejstvovanja), turizma (brezplačna
ponudba v turističnih središčih).
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Športna rekreacija
Športna rekreacija je smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje, športne vzgoje
otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti ter prav tako programov
tekmovalnega športa (športniki naj bi po zaključeni tekmovalni karieri ostali športno dejavni).
Predstavlja športno dejavnost odraslih vseh starosti oziroma družin s ciljem ohranjanja zdravja,
dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave. Športna rekreacija zato predstavlja
dejavno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa ljudi. V
preteklem desetletju beležimo pomemben razvoj športne rekreacije. Športna dejavnost Slovencev se
je zvišala; zaradi vpliva mamic na preživljanje prostega časa družine je zlasti pomembna številčnejša
navzočnost žensk v športni rekreaciji. Povečala se je tudi ponudba programov športne rekreacije.
Tukaj je gibalo razvoja zlasti zasebna ponudba. Vendar ne smemo prezreti, da športna rekreacija
temelji na finančnih prispevkih prebivalstva, zato v preteklosti niso bili vzpostavljeni pogoji za enak
dostop do nje vsem prebivalcem Republike Slovenije.

Šport starejših
Po demografskih napovedih bo do leta 2060 vsak tretji prebivalec Republike Slovenije starejši od 65
let, skoraj vsak sedmi prebivalec pa bo starejši od 80 let. Po drugi strani se število mladih zmanjšuje.
Staranje družbe bo imelo neizogibne družbene spremembe in bo v prihodnosti udejstvovanje
prebivalcev v športne dejavnosti predstavljalo pomembno področje razvoja športa in širše družbe.
Šport starejših lahko opredelimo kot športno-rekreativno dejavnost ljudi nad 65. letom starosti. To je
običajno obdobje, ko se ljudje upokojijo, zaradi staranja pa se spremenijo nekatere biološke lastnosti
človekovega organizma, zato starejši pogosteje obolevajo. Za družbo lahko predstavlja šport starejših
pomembno sredstvo za zmanjševanje izdatkov za javno zdravstveno blagajno, saj učinki kakovostne
telesne vadbe zmanjšujejo obolevnost. Delež starejših, ki se ukvarjajo s športom, se je v preteklem
desetletju dvignil na 38%, vendar pa je ta delež izrazito nižji kot v starostni skupini prebivalcev med
55 in 64 letom, ki znaša 62,3%.

4.2 ANALIZA STANJA V OBČINI MENGEŠ
Trenutno sta v občini krajanom na razpolago telovadnici OŠ Mengeš in Partizan, pri čemer sta obe
dvorani razmeroma majhni in primerni za manjše skupine. Urejene in primerne za športne dejavnosti
so tudi zunanje športne površine - trim steza, številne pohodniške poti ter športni park Mengeš, ki
omogoča igranje tenisa na petih zunanjih igriščih, nogometa, košarke, odbojke, malega nogometa,
rokometa, balinanja na trosteznem igrišču, rolanja na večnamenski asfaltirani ploščadi ipd.
Za razvojem občine ne zaostajajo tudi športna društva, ki skrbijo za športno udejstvovanje starih in
mladih v Mengšu. V občini imajo zelo širok spekter športnih društev, od namiznega hokeja do
smučarjev skakalcev, ki imajo na Zalokah pod Gobavico smučarske skakalnice, ki jih je načrtoval sam
inženir Bloudek. Vsako leto je organiziranih veliko število športnih prireditev, ki poskrbijo za športno
udejstvovanje občanov in druženje. Prav zaradi športne privrženosti krajanov Občine Mengeš, je
potreba po novi športni dvorani velika.
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4.3 USKLAJENOST PROJEKTA Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI NA RAVNI EU IN SLOVENIJE
Zdravje in telesna dejavnost sta tako tesno povezana, da je izboljšanje telesne dejavnosti ključni del
Bele knjige o strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in
debelostjo iz leta 2007. Za izvajanje te strategije je več držav članic pokazalo pripravljenost za
vlaganje v telesno dejavnost kot načina za izboljšanje zdravja, številne organizacije pa so se zavezale
projektom, ki spodbujajo vadbo za boljše zdravje.

Zaradi vpliva gibanja in športa na različne vidike razvoja mladega človeka Resolucija o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 pravi, de je šport temeljna pravica
vsakega človeka, tako otroka, mladostnika, odraslega človeka, starostnika, znotraj teh skupin pa tudi
vseh oseb s posebnimi potrebami. Športna dejavnost je pomembna za blaginjo prebivalcev Republike
Slovenije. Zaradi vpliva na razvoj mladega človeka in s tem tesno povezanega oblikovanja zdravega
življenjskega sloga ter pridobivanja socialnih kompetenc, predstavlja športna dejavnost otrok in
mladine prednostno vsebino nacionalnega programa športa, prav tako pa je izjemnega pomena
redna športno rekreativna dejavnost odraslih, ki ne sme podleči diskriminaciji na podlagi socialnoekonomskega statusa. Javna sredstva morajo biti namenjena temu, da bo šport lažje dostopen
posameznikom, športnikom vseh starosti in vključenim v različne pojavne oblike športa. Z Resolucijo
se med drugim zasleduje tudi načelo trajnostnega razvoja. To načelo nacionalni program športa
zasleduje predvsem na področju športnih objektov oziroma naravnih površin za šport, kjer se
predvideva vzdrževanje in obnavljanje po načelih trajnostnega razvoja, zlasti uravnoteženega
ravnanja z okoljem. Z nacionalnim programom športa se želi omejiti možne negativne vplive športa
na okolje in družbo ter spodbuditi razvoj športa, ki bo prispeval k trajnostnemu razvoju naše družbe.
Ta je tesno povezan s pojmom pozitivne zapuščine športa in temelji na treh stebrih: gospodarskem
razvoju, družbenem razvoju in varstvu okolja. Temeljni cilji Resolucije do leta 2023 so:
•
•
•
•
•
•

povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije na 70 %,
v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije povečati delež redno
športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije za 5 odstotnih točk,
povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih za 3 odstotne
točke,
povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih za 3 %,
obdržati število vrhunskih športnikov,
povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.

Na področju športa EU spodbuja telesno vadbo ter izmenjavo dobrih praks med državami EU in
deležniki. Smernice EU za telesno dejavnost (2008) so namenjene medsektorskim nacionalnim
politikam. Priporočila Sveta iz leta 2013 v zvezi s telesno dejavnostjo za krepitev zdravja spodbujajo:
•
•

pripravo učinkovitih politik na tem področju,
spremljanje napredka in trendov na področju telesne vadbe in politik.

Tudi zdravstvena politika EU spodbuja telesno vadbo. Evropska platforma za prehrano, telesno
dejavnost in zdravje je forum za obravnavo perečih vprašanj.

MILT d.o.o., Jurčičeva cesta 17, 1293 Šmarje-Sap

Stran 26 od 93

Investicijski program

»Nizkoenergijska večnamenska športna dvorana Mengeš«

Bela knjiga
Bela knjiga o športu je bila eden od glavnih prispevkov Evropske komisije na temo športa in njegove
vloge v vsakodnevnem življenju državljanov Evropske unije (EU). Priznala je vpliv, ki ga ima lahko
šport na druge politike EU. Opredelila je tudi potrebe in posebne značilnosti sveta športa. Odprla je
prihodnje možnosti za šport na ravni EU ob upoštevanju zakonodaje EU, načela subsidiarnosti in
neodvisnosti športnih organizacij. Bela knjiga obravnava 3 teme:
-

»družbeno vlogo športa«, tj. kaj predstavlja šport kot družbeni pojav,
»gospodarsko razsežnost športa«, tj. prispevek športa k rasti in ustvarjanju delovnih mest v
EU;
»organizacijo športa«, tj. vlogo javnih, zasebnih, gospodarskih in športnih organizacij in
organov pri upravljanju športa.

Strategija Evropa 2020
Šport predstavlja 1,76 % deleža v gospodarstvu EU in 2,12 % delovnih mest. Pomembno prispeva k
reševanju problema brezposelnosti mladih in socialne vključenosti in je ena od prednostnih tem
strategije Evropa 2020. Šport se je v gospodarski krizi pokazal kot odporen sektor.
S predvideno izgradnjo nove nizkoenergijske večnamenske športne dvorane v občini Mengeš se bo
vsem navedenim smernicam in določilom v občini zagotovo lažje sledilo. Zagotovljena bo dodatna
možnost organiziranja in vključevanja v rekreativne programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje
in zdravje otrok, mladine in ostalih občanov ter hkrati kvalitetnejši potek šolskega izobraževalnega
programa na področju športa. Obenem se bo omogočilo športnikom, rekreativcem in organiziranim
rekreativnim in športnim skupinam redno in kakovostnejše izvajanje športnih aktivnosti.

Na tem mestu velja omeniti še dejstvo, da bo novozgrajena športna dvorana skladna z Akcijskim
načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020 (AN URE 2020), kjer si Slovenija, skladno
z zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti, zastavlja nacionalni cilj izboljšanja energetske
učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu 2020 ne bo
presegla 7,125 mio toe (82,86 TWh). To pomeni, da se glede na leto 2012 ne bo povečala za več kot 2
%. Ukrepi v akcijskem načrtu AN-URE 2020 so načrtovani v sektorjih gospodinjstev, javnem sektorju,
gospodarstvu in prometu. Večina ukrepov predstavlja že obstoječe ukrepe, ki so v izvajanju in s
katerimi so bili do sedaj vmesni cilji doseženi. Nov akcijski načrt pa prinaša predvsem v javnem
sektorju še nekaj novih ukrepov, saj je treba izpolniti obveznost, da se vsako leto prenovi 3 %
površine državnih stavb. Cilj države je zagotoviti, da bodo vse nove stavbe, ki so v lasti in rabi javnih
organov, skoraj nič energijske od leta 2018, v drugih sektorjih pa od leta 2020. Dodatni ukrepi so
predvideni v gospodarstvu, saj je učinkovita raba energije vse bolj pomemben dejavnik izboljševanja
konkurenčnosti gospodarstva.
Projekt bo izveden s posebnim poudarkom na visoki energijski učinkovitosti novogradnje ter
koriščenju obnovljivih virov energije, tako da gre za izvedbo skoraj nič energijske stavbe. Ciljna
kategorija nizkoenergijske stavbe z zahtevami po visoki učinkovitosti stavbe, koriščenju naprednih
inženirskih rešitev in visoko kakovostjo del na toplotnem ovoju stavbe ter na energetskem sistemu in

MILT d.o.o., Jurčičeva cesta 17, 1293 Šmarje-Sap

Stran 27 od 93

Investicijski program

»Nizkoenergijska večnamenska športna dvorana Mengeš«

instalacijah, vpliva pozitivno na dolgoročne stroške obratovanja in vzdrževanja stavbe ter ima izredno
pozitivne učinke za uporabnike stavbe ter v širšem smislu za celotno lokalno skupnost.

5 TEHNIČNO - TEHNOLOŠKI OPIS INVESTICIJE
Občina Mengeš se kot investitorka zaveda pomembnosti izgradnje nove, nizkoenergijske
večnamenske športne dvorane z zunanjo športno in rekreacijsko ureditvijo. S tem namenom se je
tudi projektno pripravljala celostna rešitev, ki bo poleg nove nizkoenergijske športne dvorane
razbremenila prostorsko stisko v OŠ Mengeš. Preureditev obstoječe telovadnice v nove šolske
prostore ni predmet te investicije in tega investicijskega programa.
V nadaljevanju povzemamo tehnično-tehnološki opis investicije iz:
-

Tehnično poročilo PGD, »NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ«,
št. 2017/05/PGD, KošorokGartner Arhitekti d.o.o., Parmova 51b, 1000 Ljubljana, Gregor
Košorok, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1512.

5.1 SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE
Predmetno zemljišče oz. novogradnja nizkoenergijske večnamenske športne dvorane (v nadaljevanju
NVŠD), v sklopu katere je predvidena tudi preureditev in razširitev obstoječega parkirišča na severni
strani dvorane, ter ureditev zunanjih športnih igrišč na južni strani dvorane, se nahaja v kraju
Mengeš, na parc. št.: 7/20 (del), 7/21 (del), 11/8 (del), 11/11, 11/19 (del), 11/28 (del), 11/30, 11/31,
11/32 (del), vse k.o. Mengeš.
Večji del zemljišča, predvidenega za gradnjo NVŠD je trenutno urejeno kot zunanje asfaltno športno
igrišče osnovne šole in ga bo potrebno pred začetkom gradnje NVŠD odstraniti. Prav tako bo zaradi
višinske denivelacije, v sklopu gradnje, potrebno odstraniti večji del obstoječega asfaltiranega
parkirišča. Preostali del zemljišča, na katerem je predvidena gradnja, predstavljajo zelene površine z
drevesno vegetacijo.
V neposredni bližini se nahaja objekt OŠ Mengeš, h kateremu je bil v letu 2017 zgrajen nov prizidek.
Predmet posega je novogradnja športne dvorane s podzemnim povezovalnim hodnikom med novo
predvideno športno dvorano in obstoječim objektom osnovne šole. Poleg objekta športne dvorane je
predmet posega tudi preureditev in razširitev obstoječega parkirišča na severni strani predmetnega
objekta ter ureditev zunanjih športnih igrišč na južni strani novo predvidene športne dvorane.
Dostop na obravnavano zemljišče je za motorna vozila omogočen z javne prometne površine parc. št.
2951 (Šolska ulica) na S strani predmetnega zemljišča, preko parc.št. 8 in 2925/59 (most), obe k.o.
Mengeš. Poleg omenjenega dostopa za vozila, so do objekta možni še trije dostopi za pešce in sicer iz
smeri Kulturnega doma, iz smeri športnega objekta Harmonija ter iz smeri Gobavice.
Območje predvideno za gradnjo, se nahaja znotraj območja varovanja kulturne dediščine:
-

Arheološko območje Osnovna šola Mengeš (EŠD 9707)
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Arheološko območje Gobavica (EŠD 9718)
Območje mengeških gradov (EŠD 9518)

Vse posege je zato potrebno izvajati skladno s projektnimi pogoji ZVKDS.

5.1.1

TIPOLOGIJA ZAZIDAVE

Predmetna gradnja predstavlja samostojni objekt, ki se na objekt OŠ navezuje preko podzemnega
povezovalnega hodnika. Novogradnja v največji možni meri izkorišča danosti lokacije. Zasnova in
oblikovanje NVŠD izhaja iz zahtev naročnika, funkcije predmetnega objekta, usmeritev ZVKDS glede
na bogato arheološko področje, same konfiguracije terena, oblike in velikosti parcele, zahtevanih
odmikov od sosednjih objektov in potoka Pšate, razgledov na dani lokaciji ter določil, ki jih narekujejo
prostorski akti. Objekt se funkcionalno in višinsko prilagaja objektu OŠ, glede na stavbno maso, barvo
in strukturo pa tvori samostojno in prepoznavno celoto. Teren na predmetni lokaciji se rahlo spušča
proti jugu, višinska razlika med skrajnima točkama znaša 2,3 m, zato se temu dejstvu prilagaja tudi
arhitektura predmetne gradnje. Glede na topografijo terena, bo pritlična etaža deloma vkopana na S
strani objekta. Bodočim uporabnikom zasnova objekta omogoča kvaliteten in neposreden stik z
naravo in zunanjimi športnimi igrišči.

5.1.2

KOMPOZICIJA, GABARITI, RAZPOREDITEV PROGRAMOV

Predmetni objekt je večnamenska športna dvorana, etažnosti P+N+G (galerija). Glavni vhod v objekt
je predviden preko dostopne rampe na nivoju nadstropja in sicer na severni strani objekta.
Dostop do galerije je mogoč preko stopnic na tribunah. Dostop do kleti je omogočen preko dveh
notranjih enoramnih stopnišč, dvigala oz. zunanjega dostopa ob zahodni fasadi. V pritlični etaži
objekta se nahajajo: povezovalni hodnik med športno dvorano in OŠ, garderobe za učitelje razredne
stopnje, kabinet učiteljev športne vzgoje, pripadajoče skupne sanitarije za pedagoge, sanitarije za
invalide, 3x garderobe za učence, prostor za čistila, strojnica, sanitarni blok za učence ter shramba za
športne rekvizite. Večji del pritlične etaže zavzema športna dvorana s 3 vadbenimi prostori. V
nadstropni etaži se nahajajo glavna vhodna avla, prostor za prodajo kart, dostop na tribune, tribune,
sanitarije za obiskovalce, sejna soba ter prostor za čistila. Na galeriji je predviden prostor za stojišča
ter manjša kabina za poročevalce.
Na južni strani dvorane je predvidena ureditev dveh športnih igrišč za potrebe izvajanja šolskih
športnih dejavnosti.

5.1.3

OBLIKOVANJE ZUNANJE PODOBE OBJEKTA

Predmetna gradnja je oblikovana skladno s funkcijo objekta in z okoliškimi objekti ter skladno z
določili prostorskih aktov za to ureditveno območje. Gabariti objekta so usklajeni z gabariti okoliških
objektov ter določili, ki jih predpisujejo prostorski akti. Navzven je objekt športne dvorane zasnovan
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kot enostaven volumen v beli fasadni barvi, ki se na južni, vzhodni in zahodni fasadi z večjimi
steklenimi površinami odpira proti zeleni okolici. Podzemni povezovalni hodnik je v celoti vkopan.
Zunanja ureditev poteka tudi preko povezovalnega hodnika, tako da le-ta z zunanje strani ni viden.

5.2 LOKACIJA
5.2.1 OBSTOJEČE STANJE LOKACIJE
Večji del zemljišča, predvidenega za gradnjo NVŠD je trenutno urejeno kot zunanje asfaltno športno
igrišče osnovne šole in ga bo potrebno pred začetkom gradnje NVŠD odstraniti. Manjši del zemljišča
na katerem je predvidena gradnja podzemnega povezovalnega hodnika med NVŠD in OŠ
predstavljajo zelene površine.
V neposredni bližini se nahaja objekt osnovne šole.
Preostali del okolice predstavljajo zelenice z drevesno vegetacijo. Predviden poseg v prostor, v
največji možni meri ohranja obstoječo drevesno vegetacijo. Kljub temu bo potrebno zaradi velikosti
posega, nekaj dreves še pred začetkom gradnje odstraniti.

5.2.2 OBSTOJEČA PROMETNA UREDITEV IN DOSTOP
Dostop na obravnavano zemljišče je za motorna vozila omogočen z javne prometne površine parc. št.
2951 (Šolska ulica) na S strani predmetnega zemljišča, preko parc.št. 8 in 2925/59 (most), obe k.o.
Mengeš. Poleg omenjenega dostopa za vozila, so do objekta možni še trije dostopi za pešce in sicer iz
smeri Kulturnega doma, iz smeri športnega objekta Harmonija ter iz smeri Gobavice.

5.2.3 OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMLJENOST
Obravnavano zemljišče je komunalno urejeno. Objekt se priključuje na obstoječo komunalno
infrastrukturo. Vsi priključki se nahajajo znotraj predmetnega območja.
Na obstoječem parkirišču odvajanje meteornih vod ni urejeno, na preostalem območju predvidene
gradnje je kanalizacijski sistem izveden deloma. Obstoječ javni kanal deluje v mešanem sistemu.
Poteka od vhoda v obstoječo OŠ v smeri proti jugu in je del kanalizacijskega sistema občine Mengeš.
Nanj so priključene sanitarne vode iz objekta šole ter meteorne vode, zajete preko peskolovov s
strehe in pripadajočih manipulativnih površin. Odvodnjavanje obstoječega asfaltnega igrišča je
urejeno preko točkovnih požiralnikov z LTŽ vtočno rešetko. Vode, zajete preko požiralnikov se vodijo
po internem meteornem kanalizacijskem sistemu, ki je priključen na obstoječ mešan kanal.
Obravnavano območje ima urejeno oskrbo s pitno vodo in izvedeno hidrantno mrežo za primer
potrebe pri gašenju požara.
Zaradi gradnje objekta NVŠD bo potrebno prestaviti obstoječi NN kabel, ki napaja OŠ in ki poteka po
lokaciji predvidene novogradnje dvorane. Obstoječi NN kabel se izvleče in uvede v novo traso, ki bo
skupna za novopredvideni objekt in OŠ.
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PRIKLJUČITEV OBJEKTA NA JAVNO CESTO IN OSTALO INFRASTRUKTURO

5.2.4.1 Priključek na javno prometno površino
Dostop na obravnavano zemljišče je za motorna vozila omogočen z javne prometne površine parc. št.
2951 (Šolska ulica) na S strani predmetnega zemljišča, preko parc.št. 8 in 2925/59 (most), obe k.o.
Mengeš.

5.2.4.2
Rešitev odvajanja meteornih in sanitarnih vod je rešena z izvedbo interne kanalizacijske mreže, ki bo
delovala v ločenem sistemu.

Fekalne vode
Odpadne in fekalne vode se bodo preko sistema notranje in zunanje kanalizacije vodile v obstoječ
fekalni jašek mešanega javnega kanala, ki se nahaja na parc. št. 11/19, k.o. Mengeš. Glede na nivo
obstoječega kanalizacijskega sistema, bo potrebno vse odpadne in fekalne vode iz objekta
prečrpavati. Predvideni črpalni jašek sanitarne kanalizacije se nahaja na parc. št. 11/19, k.o. Mengeš.

Meteorne vode
Meteorne vode s parkirišč in pripadajočih manipulativnih površin se bo preko zadrževalnika in lovilca
olj, ki se nahaja na parc. št. 11/31, k.o. Mengeš, vodilo v potok Pšata. Prav tako se bodo v Pšato
vodile meteorne vode s S dela strehe športne dvorane. Meteorne vode s športnih igrišč se bo vodilo v
ponikovalno polje, ki bo umeščeno znotraj lokacije obstoječih asfaltnih igrišč. Prav tako se bo v
ponikovalno polje vodilo meteorne vode z J dela strehe športne dvorane. Preliv iz ponikovalnega
polja bo speljan v obstoječ mešan kanal, ki se nahaja na parc. št. 11/37, k.o Mengeš (v investitorjevi
lasti).

5.2.4.3 Vodovod
Obravnavano območje ima urejeno oskrbo s pitno vodo in izvedeno hidrantno mrežo za primer
potrebe po gašenju požara. Predmetni objekt se bo na javno vodovodno omrežje priključeval na parc.
št. 11/11, k.o. Mengeš in sicer preko novega vodomernega jaška iz katerega bosta speljana ločena
priključka za dvorano in OŠ. Sočasno z gradnjo predmetnega objekta bo potrebno zgraditi tudi nov
vodovod V in J od športne dvorane – po predhodno izdelanem projektu (Hidroinženiring d.o.o.).
Zaradi denivelacije terena bo potrebno obnoviti vodovodni priključek za OŠ, ki poteka pod parkirišči
na S strani območja. Zaradi izvedbe podzemnega povezovalnega hodnika med dvorano in OŠ pa se
ukine vodovodna povezava do nadzemnega hidranta na JV vogalu OŠ (hidrant se po novem napaja iz
vodovoda, ki se izvede po projektu Hidroinženiringa).

5.2.4.4 Električno omrežje
Zaradi racionalizacije stroškov pri obračunu električne energije in omrežnine je predviden priklop
novega objekta športne dvorane Mengeš na obstoječe odjemno mesto Osnovne šole Mengeš.
MILT d.o.o., Jurčičeva cesta 17, 1293 Šmarje-Sap

Stran 31 od 93

Investicijski program

»Nizkoenergijska večnamenska športna dvorana Mengeš«

Napajanje novega objekta je predvideno iz obstoječega odjemnega mesta Osnovne šole Mengeš.
Potrebna je povečava obstoječega odjemnega mesta za 103kW in prestavitev le tega iz vetrolova šole
v transformatorsko postajo TP Mengeš vrtec. Vgradita se dva izvoda in sicer za Osnovno šolo Mengeš
in novo športno dvorano, kar pomeni, da sta predvidena dva napajalna kabla vsak za svoj objekt. Od
TP proti in mimo območja za nov objekt potekajo ob cesti obstoječi NN kabli. Ob trasi obstoječih NN
kablov se izvede nova kabelska kanalizacija za nov interni dovodni el. kabel do novega objekta.
Položijo se rezervne cevi za možnost izgradnje NN vodov v kasnejših fazah. Zaradi gradnje
predmetnega objekta bo potrebno prestaviti obstoječi NN kabel, ki napaja OŠ – elektrarna. Ta kabel
poteka po lokaciji predvidene novogradnje dvorane (pod obstoječimi asfaltnimi igrišči). Obstoječi NN
kabel se odkoplje in uvede v novo traso.

Potek električnega omrežja je podrobneje prikazan v načrtu 4.1 Načrt električnih inštalacij in
električne opreme in načrtu 4.2 Načrt električnih inštalacij in električne opreme – NN priključek in
prestavitev NN ter načrtu 3.2. Drugi gradbeni načrti – Komunalna in zunanja ureditev.

5.2.4.5 Ogrevanje
Predmetni objekt bo nizkoenergijski, zato so primarne potrebe po energiji za ogrevanje minimalne.
Objekt se bo ogreval s pomočjo toplotne črpalke (TČ) voda-voda. V ta namen sta bili predhodno
izvedeni testni vrtini, ki sta pokazali zadosten pretok podtalne vode. Vrtini se nahajata na parc. št.
11/8, k.o. Mengeš. Kot rezerva, v primeru kakršnihkoli okvar na sistemu TČ, bo imel objekt tudi
plinski priključek. Le-ta bo omogočal, da se lahko sistem v najkrajšem možnem roku, prilagodi na
ogrevanje z zemeljskim plinom. Podometna plinska omarica s požarno pipo in plinskim števcem, bo
montirana na zunanji steni objekta in sicer neposredno ob izhodu na V fasadi. Plinski priključek za
športno dvorano se bo priključeval neposredno na obnovljen plinovod za potrebe OŠ in sicer na parc.
št. 11/11, k.o. Mengeš. Za celotni objekt je predvideno talno ogrevanje v kombinaciji s
prezračevalnim sistemom z rekuperacijo. TČ bo skrbela tudi za pripravo tople sanitarne vode.

5.2.4.6 Telekomunikacije
Obstoječe telekomunikacijsko kabelsko omrežje na obravnavanem območju je vezano na telefonsko
centralo Mengeš. Do obstoječih objektov je omrežje zgrajeno z optičnimi in bakrenimi kabli v
zemeljski izvedbi v zaščitnih ceveh in kabelski kanalizaciji. Obstoječa kapaciteta TK omrežja na
obravnavanem območju je 20 uvodnih bakrenih parov in 2 optična vlakna zaključena v OŠ Mengeš,
Šolska ulica 11, Mengeš. Za priklop novega objekta je potrebno zagotoviti 2 optična vlakna.
Prestavitev in zaščita se izvede po priloženem situacijskem načrtu. Iz obstoječega jaška TK KJ 4 se
zgradi nova kabelska kanalizacija 2xPVC 110mm do novega jaška TK KJ 5A v katerega je potrebno
zajeti obstoječe cevi s pripadajočimi kabli. Nova trasa KK ne pomeni bistvenega podaljšanja trase.
Prestavitev optičnega kabla se izvede tako, da se ga v pomožnem jašku pri OŠ prekine, uvleče v novi
del KK in ponovno spoji. Za prestavitev bakrenega kabla se iz spojke SP v kab. jašku TK KJ 3 do TKI na
šoli uvleče nov kabel in ponovno spoji po obstoječih podatkih in zaključi na krone letvice v obstoječi
omarici. Prekinitev prometa se mora izvajati po dogovoru s predstavnikom Osnovne šole Mengeš in
predstavnikom Telekoma. Nova športna dvorana bo predvidoma vključena na optično omrežje
Telekoma Slovenije KKF006 vezano na FL Mengeš. Iz jaška TK_KJ OPT do komunikacijske omare v
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novem objektu je potrebno uvleči 4 vlakenski optični kabel. Objekt ne bo vključen na bakreno
omrežje, zato povečava tega omrežja ni potrebna.

5.3 FUNKCIONALANA ZASNOVA
5.3.1 NAMEMBNOST OBJEKTA
Obravnavano zemljišče sodi v prostorsko enoto Mengeš ME 35 CDi, ki po osnovni namenski rabi
predstavlja stavbno zemljišče, po podrobnejši namenski rabi pa območje centralnih dejavnosti za
izobraževanje. Namembnost predmetnega objekta je večnamenska športna dvorana, v kateri bo
primarno potekal pouk telesne vzgoje za učence OŠ, v popoldanskem in večernem času bodo
dvorano uporabljala razna društva za izvajanje športnih aktivnosti. Nekajkrat letno, bo občina
uporabljala dvorano za različne športne in kulturne prireditve.

5.3.2 PROGRAMSKA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA
Območje predvideno za gradnjo NVŠD, je razdeljeno na štiri funkcionalne enote, katerih razporeditev
od S proti J je sledeča:
-

parkirišča na severu
športna dvorana v sredini
športna igrišča na jugu
ostale zelene površine, preko katerih se objekt navezuje na neposredno okolico.

Glavni dostop do objekta je predviden s strani parkirišč, torej S strani. V objekt se vstopa v nadstropni
etaži skozi vhod z vetrolovom, ki ga formirata dve med seboj zamaknjeni steni. Skozi vetrolov
vstopimo v vhodno avlo s pogledom na ploščad med dvorano in OŠ. Neposredno ob avli se nahaja
prodajalna kart ter dostop do sanitarij in sejne sobe, ki so umeščene pod fiksnim delom tribun. Na
sprednji strani avle, kjer se odpira pogled v dvorano je preko vzdolžnega podesta mogoč direkten
dostop na tribune. Na vrhu fiksnih tribun se nahaja prostor za stojišča ter manjša kabina za
poročevalce in režijo. V pritlične prostore je iz avle mogoče dostopati preko enoramnega stopnišča,
ki se nahaja neposredno za prodajalno kart oz. stopnišča na skrajno vzhodni strani objekta. Dostop v
kletno etažo je mogoč tudi z zunanje strani, prek vhoda ob Z fasadi. Invalidnim osebam je namenjeno
notranje dvigalo, ki se nahaja neposredno ob prodajalni kart. V pritlični etaži objekta se nahajajo:
povezovalni hodnik med športno dvorano in OŠ, garderobe za učitelje razredne stopnje, kabinet
učiteljev športne vzgoje, pripadajoče skupne sanitarije za pedagoge, sanitarije za invalide, 3x
garderobe za učence, prostor za čistila, strojnica, sanitarni blok za učence ter shramba za športne
rekvizite. Večji del pritlične etaže zavzema športna dvorana s 3 vadbenimi prostori. Dvorana se preko
večjih steklenih sten odpira proti J, V in Z. Na strehi objekta je predvidena vgradnja večjega števila
svetlobnih kupol, katerih funkcija bo tudi odvod dima in toplote v primeru požara ter nočno
pohlajevanje objekta v letnem času.
Na južni strani dvorane je predvidena ureditev dveh večnamenskih igrišč za potrebe izvajanja šolskih
športnih dejavnosti.
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5.3.3 KOMUNIKACIJE V OBJEKTU
Predmetni objekt je troetažen (P+N+G-galerija). Dostop do objekta je speljan preko klančine. Vhod v
dvorano je predviden na nivoju nadstropja, na severni strani objekta. Iz nivoja nadstropja je mogoč
dostop do galerije preko tribun. V pritlične prostore je iz avle mogoče dostopati preko enoramnega
stopnišča, ki se nahaja neposredno za prodajalno kart oz. stopnišča na skrajno vzhodni strani objekta.
Dostop v pritlično etažo je mogoč tudi z zunanje strani, prek vhoda ob zahodni fasadi. Za invalide je
prehajanje med etažami zagotovljeno z osebnim dvigalom, ki se nahaja neposredno ob prodajalni
kart.

5.3.4 ZUNANJA UREDITEV
Ker se predmetna gradnja nahaja na območju arheološke dediščine, je potrebno pri zunanji ureditvi
upoštevati vse zahteve, ki izhajajo iz projektnih pogojev oz. soglasja ZVKDS!
Zunanja ureditev obsega:
- preureditev in razširitev obstoječega parkirišča na S strani območja,
- izvedbo tlakovanih površin in prehodov pred in ob športni dvorani,
- izvedbo športnih igrišč na južni strani športne dvorane (stadion s tekaškimi stezami, igrišče za
mali nogomet, košarko oz. odbojko ter skok v daljino),
- zatravitev in zasaditev preostalega dela parcele z avtohtono vegetacijo (tam kjer je možno, se
ohranijo obstoječa drevesa).
Parkirišča se v celoti izvede v asfaltu z betonskimi robniki ob straneh. Vse peščeve površine v okolici
dvorane se izvede v betonu – izvedba plošč na licu mesta.
Za tekaško stezo se uporabi tartan, medtem ko se košarkarsko igrišče in nogometno igrišče izvede v
asfaltu. Prostor med igrišči in tekaško stezo na V oz. Z strani se zatravi. Za doskočišče skoka v daljino
se uredi pokrita površina iz mivke. Višinske razlike terena so z ustreznimi klančinami urejene tako, da
je dostop omogočen tudi gibalno oviranim osebam.
Urbana oprema vključuje razsvetljavo in pitnik, ki je lociran na JZ vogalu dvorane, neposredno ob
dostopni poti.
Razsvetljava vključuje visoke svetilke, nizke strebričke, vgradne in talne luči ter ambientalne
osvetljevalne trakove.
FOZP – faktor odprtih zelenih površin, ki zajema zelene površine in tlakovane površine namenjene
pešcem je 0,57.

5.3.5

PROMETNA UREDITEV

5.3.5.1 Priključek na javno prometno površino
Dostop na obravnavano zemljišče je omogočen iz javne prometne površine parc. št. 2951 (Šolska
ulica) na S strani predmetnega zemljišča, preko parc.št. 8 in 2925/59 (most), obe k.o. Mengeš.
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5.3.5.2 Dovozna in urgentna cesta
Glavni dovozni in urgentni dostop do predmetnega objekta je predviden iz javne lokalne ceste, parc.
št. 2951, preko parc. št. 8 in 2925/59 (most), obe k.o. Mengeš.
5.3.5.3 Mirujoči promet
Skladno z odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš
št. 5/2013, 11. oktober 2013) - skupni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih
mest in garaž, je za predmetni objekt potrebno zagotoviti 1PM/30m2 bruto površine objekta. Pri tem
mora biti 5% PM namenjenih invalidom. Na podlagi navedenih zahtev, je za predmetni objekt tako
potrebno zagotoviti 108 PM, od katerih mora biti 5 PM namenjenih izključno invalidom. Zaradi
specifičnih prostorskih omejitev, je na predmetni lokaciji mogoče zagotoviti maksimalno 71 PM (od
tega 5% oz. 4 PM za invalide). Preostala parkirna mesta se zagotovi na bližnjem parkirišču pri
Kulturnem domu Mengeš, parc. št. 210/1 in 210/5, obe k.o. Mengeš (obe v investitorjevi lasti).
Prometna ureditev parkirišča je krožna – enosmerna, in sicer poteka po zgornji strani v smeri proti OŠ
in po spodnji strani v smeri proti Pšati. Izvoz iz obravnavanega zemljišča poteka naprej, pravokotno
na cesto.
Dovozna pot do parkirnih mest in obračališče sta protiprašno obdelani oz. tlakovani. Na tlakovanem
delu se uredi ustrezno odvodnjavanje. Meteorne vode s parkirnih površin se bodo preko
zadrževalnika in lovilca olj odvajale v potok Pšata.

5.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU
5.4.1 ZAHTEVNOST OBJEKTA
Športna dvorana - ZAHTEVEN OBJEKT
5.4.2 KLASIFIKACIJA OBJEKTA
Klasifikacija celotnega objekta:
- Športna dvorana, CC-SI 12650
5.4.3 DRUGE KLASIFIKACIJE
Načrt gradbenih konstrukcij je izdelan v skladu s pravili Evrokodov. Načrt elektro inštalacij je izdelan
na podlagi:
-

Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije, skupaj z vsemi
prilogami;
Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št.
41/09) ter Tehnično smernico TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije;
Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09) ter Tehnično
smernico TSG-N-003:2013, Zaščita pred delovanjem strele.

Projektne rešitve v elaboratu študije požarne varnosti temeljijo na naslednjih predpisih oziroma
drugih normativnih dokumentih:
-

Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 03/2007, 09/2011, 83/2012)
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/2006, 97/2010)
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Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005, 126/2007, 108/2009,
57/2012, 110/2013 in 19/2015)
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/2004, 10/2005, 83/2005,
14/2007, 12/2013)
Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/2013, 49/2013)
Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008) in ostale zakonske predpise in
normative, ki so navedeni v nadaljevanju študije požarne varnosti.

VELIKOST OBJEKTA

Etažnost: P+N+G (dvorana) K (povezovalni trakt)
Tlorisne dimenzije:

klet:

12,75 m x 3,25 m (podzemni povezovalni hodnik)

pritličje:

56,49 m x 51,50 m (dvorana)

nadstropje:

56,49 m x 51,50 m (dvorana)

galerija:

56,49 m x 51,50 m (dvorana)

Streha in naklon:

trokapnica (minimalni naklon, 3%)

Kritina:

PVC hidroizolacijska folija

Kota+/- 0.00:

316,83m nmv

Kota pritličja:

±0,00 - 316,83 mnv

Kota nadstropja:

+3,325 - 320,155 mnv

Kota galerije:

+6,185 - 323,015 mnv

Višina atike glede
na koto ±0,00:

+12,90 m = 329,73 mnv (kota slemena objekta OŠ = 332,60 mnv)

Kota urejenega terena
na nivoju pritličja:
-0,02 m = 316,81 mnv
Kota urejenega terena
ploščadi pred glavnim vhodom: +2,43 m = 319,26 mnv
Poseg je v celoti prikazan v grafičnih prilogah.
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NETO POVRŠINE PROSTOROV V POSAMEZNIH ETAŽAH
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BRUTO POVRŠINE PO POSAMEZNIH ETAŽAH

Vse površine so izračunane skladno s SIST ISO 9836!

5.4.7

NETO PROSTORNINE PROSTOROV V POSAMEZNIH ETAŽAH

5.4.8

BRUTO PROSTORNINE PROSTOROV V POSAMEZNIH ETAŽAH

Vse površine so izračunane skladno s SIST ISO 9836!

5.4.9

PODATKI O POVRŠINAH ZA MIRUJOČI PROMET IN IZRAČUN PARKIRNIH MEST

Na parkirišču ob športni dvorani je predvidenih 71 parkirnih mest (od tega cca 5% PM oz. 4 PM za
invalide). Preostalih 37 PM se zagotovi na parkirišču pri Kulturnem domu Mengeš.
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5.5 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
5.5.1 KONSTRUKCIJA
Objekt NVŠD se konstrukcijsko deli na dva med seboj povezana sklopa. Na stiku med obema
sklopoma (podzemni povezovalni hodnik – dvorana) je predvidena izvedba dilatacije. Prvi sklop
predstavlja podzemni povezovalni hodnik, ki bo v celoti (talna plošča, obodne stene, streha) narejen
iz armiranega betona. Drugi sklop predstavlja športna dvorana z vsemi spremljevalnimi prostori.
Stene kletne etaže dvorane bodo iz armiranega betona do višine pritličja oziroma nivoja okoliškega
terena. Celotna konstrukcija nad vkopanim delom bo izvedena iz lesene skeletne konstrukcije,
polnjene s toplotno izolacijo. Dimenzija stojk skeletne konstrukcije bo 8 x 28 cm. Podporo nosilne
konstrukcije strehe predstavljajo stebri iz lepljenega lesa, dim. 90 cm x 24 cm, ki so pozicionirani tako
na južni, kot tudi severni strani dvorane. Primarno nosilno konstrukcijo strehe tvorijo lepljeni leseni
nosilci dim. 24 cm x 240 cm. Zaradi omejene možnosti transporta na konkretno lokacijo, bo
posamezen nosilec razdeljen na 2 krajna segmenta dolžine 7,8 m in osrednji element, dolžine 22,0 m.
Vsi elementi strešne konstrukcije morajo biti trdnostnega razreda GL28h. Posamezni elementi se
bodo med seboj spajali preko jeklene plošče, ki bo skrita v sredini nosilca. Sekundarno strešno
konstrukcijo predstavljajo prefabricirani leseni strešni elementi, okvirnih dimenzij 15,0 m x 2,8 m, ki
se jih polaga direktno na lesene nosilce. Nosilno podporo steklenim stenam na južni, vzhodni in
zahodni fasadi, predstavljajo leseni podporni stebri iz lepljenega lesa dim. 12 cm x 32 cm. Vse
medetažne konstrukcije in stopnišča bodo izvedena v armiranem betonu. Prav tako je v betonu
predvidena izvedba fiksnih tribun. Temeljna plošča pod dvoranskim delom objekta bo debeline cca.
15 cm, pod fiksnimi tribunami (večje obremenitve) pa 30 cm. Neposredno pod nosilnimi zunanjimi
stenami bodo temeljne plošče dodatno ojačane s pasovnimi temelji dim. 100 cm x 80 cm. Temeljna
plošča pod veznim traktom bo v celoti debeline 20 cm.

5.5.2 STREHA
Streha objekta NVŠD bo izvedena po sistemu gotovih prefabriciranih strešnih elementov okvirnih
dimenzij 15,0 m x 2,8 m in skupne debeline 30 cm – 40cm. Spoje med posameznimi elementi se
dodatno zaščiti s PVC hidroizolacijsko folijo. Posamezni element ima naslednjo sestavo: ‐ PVC
hidroizolacijska folija ‐ Filc proti kondenzaciji ‐ OSB plošča ‐ Nosilna lesena konstrukcija elementa,
vmes toplotna izolacija ‐ Akustični voal ‐ Akustična izolacija ‐ Finalna akustična obloga Streha bo imela
naklone v treh smereh. Naklon se zagotovi z naklonskimi elementi, ki se jih položi direktno na
primarne nosilce. Glede na standarde za lesene konstrukcije, je potrebno zagotoviti minimalen
naklon 3%. Odvodnjavanje meteornih vod s strehe je predvideno s podtlačnim sistemom. Na strehi
objekta je predvidenih 9 vtočnikov in dva vertikalna voda za odvajanje meteorne vode.

5.5.3 FASADA
Fasada bo klasična, obdelana s tankoslojnim ometom bele do svetlo sive barve. Posamezne dele
južne vzhodne in zahodne fasade bo prekrivala steklena fasadna stena na leseni podkonstrukciji.
Preostali del južne fasade bo izveden po sistemu lesene prezračevane fasade. Povezovalni trakt med
dvorano in OŠ bo v celoti vkopan.
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5.5.4 STAVBNO POHIŠTVO
Stavbno pohištvo na celotnem objektu bo izvedeno v lesu oz. aluminiju (na izpostavljenih mestih).
Večji del stekel v steklenih fasadnih stenah bo izveden kot fiksna zasteklitev, manjši del pa bo možno
odpirati za potrebe izhoda (vrata) in potrebe prezračevanja. Na strehi objekta je predvidena vgradnja
13 svetlobnih kupol in svetlobnega traku. Kupole bodo poleg zagotavljanja osvetlitve, služile tudi za
odvod dima in toplote v primeru požara ter za naravno pohlajevanje objekta poleti (ponoči) oz. ob
večjih prireditvah.

5.5.5 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV
Večina sten v notranjosti bo barvanih v belo barvo. Stene fiksnih tribun bodo izvedene kot vidni
beton. Vse stene, ki ne bodo obdelane v vidnem betonu bodo belo opleskane s pralno barvo. Vse
sanitarije bodo do višine vratnih podbojev obložene s keramiko. Stropovi servisnih prostorov bodo
izvedeni v vidnem betonu oz. mavčno-kartonski izvedbi (spuščeni stropovi), opleskani belo. Strop
dvorane bodo tvorili prefabricirani strešni elementi. Na spodnji strani elementov je predvidena
akustična stropna obloga bele barve. Tlak glavne dvorane bo izveden z lesenim športnim podom.
Tlaki v vseh preostalih prostorih bodo izvedeni kot brušen AB estrih oz. beton, premazan s prozornim
epoksidnim premazom (alternativa PVC). V enaki tehniki bodo izvedene tudi fiksne tribune.

5.5.6

FINALNE OBDELAVE – IZBOR PREDVIDENIH MATERIALOV

5.5.6.1 Strešna kritina
Športna dvorana bo krita s PVC hidroizolacijsko folijo, ki je že del prefabriciranih strešnih elementov.
5.5.6.2 Fasadne obloge
Celotni fasadni ovoj športne dvorane bo izveden v kombinaciji klasične kontaktne fasade, steklenih
fasadni sten z leseno podkonstrukcijo ter lesene prezračevane fasade.
5.5.6.3 Notranje obloge - obdelave sten in stropov, obešeni stropovi
Večina sten v notranjosti bo barvanih ali v vidnem betonu. Vse stene, ki ne bodo obdelane v vidnem
betonu bodo belo opleskane s pralno barvo. Vse sanitarije bodo do višine vratnih podbojev obložene
s keramiko. Stropovi bodo izvedeni v vidnem betonu oz. mavčno-kartonski izvedbi (spuščeni
stropovi), opleskani belo. Na spodnji strani strešnih elementov je kot finalni sloj predvidena akustična
obloga iz lesno-cementnih vlaken.
5.5.6.4 Tlaki
Tlak glavne dvorane bo izveden z lesenim športnim podom. Tlaki v nadstropju bodo izvedeni kot
brušen AB estrih oz. beton, premazan s prozornim epoksidnim premazom. V enaki tehniki bodo
izvedene tudi fiksne tribune. V sanitarijah bo po tleh položena keramika. V vseh preostalih prostorih
bo finalni tlak predstavljala PVC talna obloga.
5.5.6.5 Hidroizolacije
Hidroizolacije bo potrebno izvajati na vseh delih, kjer nosilna konstrukcija prihaja v stik s terenom.
Hidroizolacija se zaključi minimalno 30cm nad nivojem urejenih tal zunanje ureditve. S hidroizolacijo
bo prav tako potrebno zaščititi vse elemente strehe. Za stene, temelje in streho podzemnega
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povezovalnega hodnika je predvidena uporaba dvoslojne polimer-bitumenske hidroizolacije. Streha
glavnega dela objekta bo krita s PVC hidroizolacijsko folijo.
5.5.6.6 KANALIZACIJA
Rešitev odvajanja meteornih in sanitarnih vod je rešena z izvedbo interne kanalizacijske mreže, ki bo
delovala v ločenem sistemu. Fekalne vode Odpadne in fekalne vode se bodo preko sistema notranje
in zunanje kanalizacije vodile v obstoječ fekalni jašek mešanega javnega kanala, ki se nahaja na parc.
št. 11/19, k.o. Mengeš. Glede na nivo obstoječega kanalizacijskega sistema, bo potrebno vse odpadne
in fekalne vode iz objekta prečrpavati. Predvideni črpalni jašek sanitarne kanalizacije se nahaja na
parc. št. 11/19, k.o. Mengeš. Meteorne vode s parkirišč in pripadajočih manipulativnih površin se bo
preko zadrževalnika in lovilca olj, ki se nahaja na parc. št. 11/31, k.o. Mengeš, vodilo v potok Pšata.
Prav tako se bodo v Pšato vodile meteorne vode s S dela strehe športne dvorane. Meteorne vode s
športnih igrišč se bo vodilo v ponikovalno polje, ki bo umeščeno znotraj lokacije obstoječih asfaltnih
igrišč. Prav tako se bo v ponikovalno polje vodilo meteorne vode z J dela strehe športne dvorane.
Preliv iz ponikovalnega polja bo speljan v obstoječ mešan kanal, ki se nahaja na parc. št. 11/37, k.o
Mengeš (v investitorjevi lasti).

5.5.7

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ

A) NVŠD MENGEŠ – TLAKI PRITLIČJE
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B) NVŠD MENGEŠ – TLAKI NADSTROPJE

C) NVŠD MENGEŠ – TLAKI GALERIJA

D) NVŠD MENGEŠ – STREHA
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E) NVŠD MENGEŠ – ZUNANJE STENE
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F) NVŠD MENGEŠ – NOTRANJE STENE

5.6 GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR
Objekt NVŠD Mengeš sodi med objekte v javni rabi, v katerih je potrebno skladno s Pravilnikom o
zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, št. 97/2003, spremembe Ur.l. RS, št. 33/2007 in 77/2009 Odl.US: U-I138/08-9), zagotavljati neoviran dostop brez arhitektonskih ovir. Dostop brez arhitektonskih ovir je
na nivoju nadstropja omogočen preko zunanje dostopne klančine, ki poteka ob severni strani objekta
ali skozi vhod na zahodni strani objekta. Neoviran dostop v pritlično etažo je omogočen z osebnim
dvigalom oz. skozi vhod neposredno ob zahodni fasadi.
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Slika 5-1: Situacija, nizkoenergijska večnamenska športna dvorana Mengeš
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Slika 5-2: Tloris pritličja

Slika 5-3: Vzdolžni prerez
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Slika 5-4: Prečni prerez
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Slika 5-5: Tloris galerije
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Slika 5-6: Tloris nadstropja
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6 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA
ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE
Vhodni podatki za analizo zaposlenih za varianto »z« investicijo glede na varianto »brez investicije«
ostajajo enaki, saj se bistvene sestavine investicije, ki bi vplivale na to analizo niso spremenile.
Nove zaposlitve s to obravnavano investicijo niso predvidene. Na OŠ Mengeš imajo trenutno
zaposlenih 8 čistilcev, od tega enega za polovični delovni čas in dva hišnika, od tega enega prav tako
za polovični delovni čas. Število zaposlenih se ne bo povečalo, glede na potrebe pa se bo povečal
obseg dela polovično zaposlenih delavcev.
Izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba del je bila oz. bo oddana zunanjim izvajalcem,
izbranimi v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN - 3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18). Vodenje
projekta bo investitor zagotovil z obstoječimi kadri oziroma po potrebi z zunanjimi pogodbenimi
delavci.
Naročnik predvideva, da bo izvajanje posameznih aktivnosti pri vodenju oziroma spremljanju
investicije, ki jih ne bo izvajal sam (strokovni nadzor in varnost pri delu), poveril za to usposobljenim
organizacijam, ki bodo izbrane na osnovi javnega naročila skladno z ZJN - 3.
Število zaposlenih se zaradi izvedbe investicije pri investitorju ne bo povečalo.
V projekt bodo v času gradnje objekta vključeni tudi glavni izvajalec del in morebitni podizvajalci oz.
partnerji ter nadzornik oz. nadzorni inženir, ki bodo izbrani na podlagi javnega naročila.
Investicija sama po sebi ne predvideva dodatnega zaposlovanja.

7 OCENA VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO STALNIH IN
TEKOČIH CENAH
7.1 NAVEDBA OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO INVESTICIJSKE VREDNOSTI
Osnove in izhodišča, ki so se upoštevali pri oceni investicijske vrednosti so:
•
•
•

PGD, »NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ«, št. 2017/05/PGD,
KošorokGartner Arhitekti d.o.o., Parmova 51b, 1000 Ljubljana, Gregor Košorok, univ. dipl. inž.
arh., ZAPS 1512, december 2017, junij 2018.
PZI, »NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ«, št. 2017/05/PZI,
KošorokGartner Arhitekti d.o.o., Parmova 51b, 1000 Ljubljana, Gregor Košorok, univ. dipl. inž.
arh., ZAPS 1512, oktober 2018.
Računovodski izkazi, sklenjene pogodbe, analiza trga;
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Preračun stalnih cen v tekoče cene je narejen skladno z Jesensko napovedjo gospodarskih
gibanj 2018 (UMAR, september 2018), ki napoveduje, da naj bi se povprečna inflacija v letu
2019 gibala na ravni 2,1 %, v letu 2020 pa na ravni 2,3 %.

7.2 OCENA VREDNOSTI CELOTNEGA PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH1
Tabela 7-1: Vrednost investicije v stalnih cenah
VREDNOST V STALNIH CENAH V EUR

POSTAVKA INVESTICIJE
brez DDV
1. Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela,
dvorana
Gradbena dela
Obrtniška dela
Elektro instalacije
Strojne instalacije
2. Zunanja ureditev
Zunanja prometna in komunalna ureditev
Zunanja igrišča

1+2 SKUPAJ
3. Oprema

z DDV

DDV

delež

2.986.575,59

3.643.622,21

657.046,63

58,19%

582.835,18
1.624.858,77
314.257,44
464.624,20

711.058,92
1.982.327,69
383.394,08
566.841,52

128.223,74
357.468,93
69.136,64
102.217,32

11,36%
31,66%
6,12%
9,05%

1.089.096,34

1.328.697,54

239.601,19

21,22%

820.529,52
268.566,82

1.001.046,02
327.651,52

180.516,50
59.084,70

15,99%
5,23%

4.075.671,93

4.972.319,75

896.647,82

79,42%

469.104,00

572.306,88

103.202,88

9,14%

Oprema dvorane
Vgradna oprema športne dvorane
Premična oprema športne dvorane
Zunanja oprema
Vgradna zunanja oprema
Premična zunanja oprema
Ostala oprema
Računalniška oprema
Pohištvo

443.530,00
421.180,00
22.350,00
7.194,00
4.776,00
2.418,00
18.380,00
5.900,00
12.480,00

541.106,60
513.839,60
27.267,00
8.776,68
5.826,72
2.949,96
22.423,60
7.198,00
15.225,60

97.576,60
92.659,60
4.917,00
1.582,68
1.050,72
531,96
4.043,60
1.298,00
2.745,60

8,64%
8,21%
0,44%
0,14%
0,09%
0,05%
0,36%
0,11%
0,24%

4. Gradbeni nadzor (2% od 1.in 2.)

81.513,44

99.446,40

17.932,96

1,59%

5. Dokumentacija, ostalo

505.781,15

617.053,00

111.271,85

9,86%

PGD, PZI in ostalo*
PID in projektantski nadzor
ostalo**

446.781,15
29.000,00
30.000,00

545.073,00
35.380,00
36.600,00

98.291,85
6.380,00
6.600,00

8,71%
0,57%
0,58%

5.132.070,52

6.261.126,03

1.129.055,51

100,00%

446.781,15

545.073,00

98.291,85

8,71%

4.685.289,37

5.716.053,03

1.030.763,66

91,29%

SKUPAJ
Skupaj že vloženo pred 2019

Predmet vlaganj v letih 2019-2020

Postavke gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ki zajemajo gradbena, inštalacijska, strojna in
elektro dela, so ovrednotene glede na popise s projektantskimi predračuni in zajemajo trenutne tržne
cene. Zunanja ureditev bo razpisana skupaj z GOI deli športne dvorane. Ovrednotena je ločeno zaradi
boljše preglednosti na dveh postavkah, od katerih sodijo med komunalno in prometno ureditev
parkirišča z ureditvijo ožje okolice dvorane z vsemi priključki, med igrišča pa ureditev košarkarskega
in rokometnega igrišča s tekaško stezo in zeleno okolico.
Oprema športne dvorane je razdeljena na :
1

Morebitna centna odstopanja so zaradi zaokroževanj pri preračunavanju računalniškega programa na več
decimalk in ne predstavljajo bistvenih odstopanj samega Investicijskega programa.
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vgradno športno opremo, ki med drugim vključuje parket, vključno z zarisom črt in
lakiranjem, tribune, koši, delilne zavese, pripomočke za rokomet, odbojko in nogomet,
gimnastično opremo, stenske obloge, letvenike, zaščitne mreže idr.
Premično opremo, ki vključuje grede, koze, klopi, semaforje in podobno opremo;
Zunanjo vgradno opremo, ki vključuje dva košarkarska koša in dva rokometna gola
Zunanjo premično opremo za atletiko s štartnimi bloki in atletskimi ovirami,
Računalniško opremo z računalniki, projektorji in drugo podporno opremo ter
Pohištvo z lesenimi omaricami in drugimi pohištvenimi elementi.

Postavka nadzora je ovrednotena v višini dveh odstotkov vseh GOI del vključno z zunanjo ureditvijo in
zajema poleg nadzora po GZ (Ur.l.RS št. 61/17) tudi svetovalni inženiring.
Delitev stroškov na ostalo* zajema vse že izplačane postavke priprave projekta, kot so arheološke
raziskave, študije, dokumentacije, geodetske meritve, pravno svetovanje idr., medtem ko so pod
postavko ostalo** zajeti še ne izvedeni stroški s področja geodezije, upravnih postopkov, priprave
dokumentacije idr.

Tabela 7-2: Vrednost investicije v tekočih cenah
VREDNOST V TEKOČIH CENAH V EUR

POSTAVKA INVESTICIJE
brez DDV
1. Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela,
dvorana
Gradbena dela
Obrtniška dela
Elektro instalacije
Strojne instalacije
2. Zunanja ureditev
Zunanja prometna in komunalna ureditev
Zunanja igrišča

1+2 SKUPAJ
3. Oprema
Oprema dvorane
Vgradna oprema športne dvorane
Premična oprema športne dvorane
Zunanja oprema
Vgradna zunanja oprema
Premična zunanja oprema
Ostala oprema
Računalniška oprema
Pohištvo

4. Gradbeni nadzor (2% od 1.in 2.)

z DDV

DDV

delež

3.029.099,61

3.695.501,53

666.401,91

58,11%

587.756,78
1.648.279,70
318.657,49
474.405,64

717.063,28
2.010.901,23
388.762,14
578.774,88

129.306,49
362.621,53
70.104,65
104.369,24

11,28%
31,62%
6,11%
9,10%

1.112.958,22

1.357.809,03

244.850,81

21,35%

838.214,37
274.743,85

1.022.621,53
335.187,50

184.407,16
60.443,65

16,08%
5,27%

4.142.057,83

5.053.310,56

911.252,72

79,46%

479.893,39

585.469,94

105.576,55

9,21%

453.731,19
430.867,14
22.864,05
7.359,46
4.885,85
2.473,61
18.802,74
6.035,70
12.767,04

553.552,05
525.657,91
27.894,14
8.978,54
5.960,73
3.017,81
22.939,34
7.363,55
15.575,79

99.820,86
94.790,77
5.030,09
1.619,08
1.074,89
544,20
4.136,60
1.327,85
2.808,75

8,70%
8,27%
0,44%
0,14%
0,09%
0,05%
0,36%
0,12%
0,24%

84.199,41

102.723,28

18.523,87

1,62%

5. Dokumentacija, ostalo

506.761,10

618.248,54

111.487,44

9,72%

PGD, PZI in ostalo*
PID in projektantski nadzor
ostalo**

446.781,15
29.582,16
30.397,79

545.073,00
36.090,24
37.085,30

98.291,85
6.508,08
6.687,51

8,57%
0,57%
0,58%

5.212.911,73

6.359.752,33

1.146.840,58

100,00%

446.781,15

545.073,00

98.291,85

8,57%

4.766.130,59

5.814.679,33

1.048.548,73

91,43%

SKUPAJ
Skupaj že vloženo pred 2019

Predmet vlaganj v letih 2019-2020

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur.l.RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) je potrebno za investicije, katerih dinamika
investiranja je daljša od enega leta, oceno investicijskih stroškov prikazati ločeno po stalnih in tekočih
cenah, pri čemer se pri tekočih cenah upošteva vpliv inflacije. Po definiciji Uredbe so »tekoče cene«
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cene, kakršne pričakujemo med izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne rasti cen
(inflacije); pri analizi delno realiziranih investicij so tekoče cene dejansko realizirane cene investicije
na podlagi situacij oziroma obračunov del in drugih računov.
Tekoče cene so pri izračunu od stalnih cen višje zaradi napovedanega vpliva inflacije, kar pa pri sami
izvedbi investicije ne bo imelo večjega vpliva, saj se bo gradnja končala v manj kot dveh letih, zato se
bodo v ponudbah izvajalcev odražale trenutne tržne cene, ki se jih kasneje tekom gradnje ne bo več
prilagajalo.

Tabela 7-3: Napoved inflacije 2018-2020, UMAR

7.3 OCENA UPRAVIČENIH IN NEUPRAVIČENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN
TEKOČIH CENAH
Ocenjena vrednost investicije je v celoti upravičena. Občina Mengeš bo investicijo financirala z
lastnimi sredstvi in nepovratnimi sredstvi Eko sklada.

8 LOKACIJA IZVEDBE PROJEKTA
8.1 ANALIZA LOKACIJE
8.1.1

Makrolokacija

Občina Mengeš je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 22,453 km². Po površini se med
slovenskimi občinami uvršča na 197. mesto. Skoraj polovica površja predstavlja hribovje, druga,
nekoliko večja polovica pa ravnino. Hribovje se najvišje povzpne v Debelem vrhu (nad Dobenem) 594
m. Neposredno nad Mengšem je najvišja Gobavica (435 m), kjer stoji Mengeška koča, ki je zelo
obiskana turistična točka, pod njo pa poteka rekreacijska trim steza. Ob severnem vznožju Gobavice
so postavljene tudi tri smučarske skakalnice, ki so bile v zadnjih letih tudi obnovljene. Ob južnem
vznožju je zelo lepa in zanimiva pot do Cegvenškega jezera z raznovrstnimi redkimi rastlinami in
živalmi.
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Ravninski svet, ki se rahlo nagiba od severozahoda proti jugovzhodu, se nahaja na nadmorski višin
med 248 in 302 m. Na njem ležijo vsi trije večji kraji, Mengeš, Loka in Topole, četrti, Dobeno pa se
nahaja v hribovju. Nad krajem Loka se nahaja Grad Jablje. Grad je bil prvič omenjen že v 14. stoletju.
Med letoma 1999 in 2006 je bil temeljito obnovljen in je med slovenskim predsedovanjem Evropski
uniji služil kot eden glavnih protokolarnih objektov. Danes ima v njem prostore Center za evropsko
prihodnost (CEP), sicer pa je objekt na spisku kulturnih spomenikov Slovenije. Od gradu pelje pešpot
na Spodnje, Srednje in Zgornje Dobeno ter Rašico. Neposredno pod gradom je vodna jama, iz katere
teče eden izmed pritokov potoka Šumberk, ki se nato izliva v reko Pšato.

Slika 8-1: Občina Mengeš

Vir: http://www.kam.si/obcine/menges.html
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Slika 8-2: Občina Mengeš v sliki

Vir: Občina Mengeš (http://www.menges.si/)

Skozi Občino Mengeš teče 28,4 km dolga reka Pšata. Izvira na južnem robu Kamniško-Savinjskih Alp,
izliva se zahodno od naselja Dol pri Ljubljani kot desni pritok Kamniške Bistrice.
Na poplavnem področju Pšate je najznačilnejši travniški tip rastja, saj porašča njegov največji
del. Stalna vlažnost zelo vpliva na lastnosti prsti in s tem posredno tudi na videz in sestavo
vegetacije. V njeni sestavi prevladujejo vlagoljubne in močvirne rastlinske vrste. Med njimi so v
zeliščnem sloju razne vrste šašev, ločkov, močvirski svišč, navadna krvenka itd. V pritalnem sloju pa
pripada velik delež mahovom. Travniki na obrečnih rjavih prsteh poraščajo tiste poplavne predele, ki
niso redno poplavljeni, in tiste, kjer poplavna voda hitro odteka. Poleg močvirnatih rastlin in
travnikov, so značilni logi v obliki pasov drevja na enem ali obeh bregovih Pšate. Za to področje so
značilne tudi avtohtone gozdne združbe. Gre za izredno pester sestav gozdnih združb na gričevnatem
in hribovitem svetu od Bukovškega hriba (Slevskega hriba), Gobavice in Rašice, ki pojmovno
predstavlja hriboviti del od Srednjega hriba do najjužnejše točke občine Mengeš. Gozd je sestavljen iz
lipe, mlečnega javorja, črnega gabra in malega jesena, rdečega bora, bukve, jelke, belega gabra in
črne jelše.
V klimatskem pogledu predstavlja območje občine Mengeš vmesno stopnjo med Celjsko kotlino,
Gorenjsko ravnino in Ljubljanskim poljem. Podnebje je zmerno kontinentalno, poleti povečini vroče,
pozimi pa praviloma dokaj mrzlo. Padavine so večinoma ugodno razporejene preko celega leta. Sušna
leta so nevarna zlasti za poljedelsko proizvodnjo. Ravninska tla so pretežno prodnata, prekrita le s
tanko plastjo humusa, kar zmanjšuje zadrževanje vlage v zemlji in povečuje izpostavljenost suši.
Povprečna celoletna temperatura je 9,7°C, povprečna zimska temperatura je 0,1°C , poletna 18,8 °C,
letna povprečna količina padavin pa je 1500 mm.
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Slika 8-3: Zemljevid Občine Mengeš

Vir: http://www.kam.si/obcine/menges.html

Statistični podatki za leto 2014 prikazujejo o tej občini sledečo sliko2:
Sredi leta 2014 je imela občina približno 7.550 prebivalcev (približno 3.600 moških in 3.950 žensk). Po
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 67. mesto. Na kvadratnem kilometru
površine občine je živelo povprečno 337 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v
celotni državi (102 prebivalca na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,3 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej pozitiven, znašal je 2,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini
je bil pozitiven, znašal je 6,1 (v Sloveniji 0,9).
Povprečna starost občanov je bila 41,4 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42,4 leta).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, so prebivale 104 osebe stare 65 let ali več. To
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v

2

Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/97
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večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 400 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od
1–5 let, jih je bilo 88 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V
tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 690 učencev. Različne
srednje šole je obiskovalo okoli 260 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40
študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in
9 diplomantov .
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 %
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57
%). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,4 % registriranih brezposelnih oseb, to
je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin –
več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 8 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 7
%.
V obravnavanem letu je bilo v občini 356 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 65 % stanovanj je
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 87 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 293 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 30 kg
manj kot v celotni Sloveniji.
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Tabela 8-1: Statistični podatki, Občina Mengeš

Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/97
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MENGEŠ

Kraj Mengeš je upravno in industrijsko središče občine Mengeš. Leži na zahodnem delu
Kamniškobistriške ravnine, zahodno od Domžal.
Ob naselju so našli grobišča iz halštatskega in latenskega obdobja. Mengeš se prvič omenja leta 1154.
Krajevno ime je verjetno prevzeto iz bavarskega imena Meingos.
Mengeš je bilo včasih izrazito kmečko naselje ob reki Pšati. Kmetijstvo je bilo temelj gospodarstva v
tem kraju, ki pa v današnjih časih vztrajno usiha, tako da je v Mengšu trenutno dejavnih oziroma
aktivnih le še šest kmetij.
Poleg kmetijstva je imela v Mengšu pomembno vlogo obrtna dejavnost. Razvilo se je slamnikarsko
središče, pečarstvo, sedlarstvo, pivovarstvo, kovaštvo, mizarstvo, kamnoseštvo, opekarstvo,
papirništvo in izdelovanje glasbil. Poznani po slednjem so znani širom po svetu. Ena izmed največjih
tovarn je bila Melodija Mengeš, kjer so se učili in dozorevali skoraj vsi, ki so se v Mengšu ukvarjali z
izdelovanjem glasbil. V mestu nastajajo glasbila znamk Melodija Glasbila, Zupan, Kapš in Burgar.
Zaradi svoje prometne lege je v 18. stoletju zacvetelo prevozništvo, kar zaznavajo še danes pri
prekomernem prometu tovornjakov skozi Mengeš.
Verjetno je najdominantnejše središče in prepoznavnost kraja cerkev sv. Mihaela. Mengeš je
prepoznan kot prafara, ki je obsegala področje do Zagorja. V cerkvi najdemo zadnje življenjsko delo
največjega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika – krstilnico in spovednico. V prezbiteriju so
ohranjene slike Janeza Ljubljanskega.
Danes je Mengeš industrijsko središče. V kraju je trenutno registriranih preko 800 podjetij. Razvoj
podjetništva in industrije se ustvarja v industrijski coni v Mengšu. Največji podjetji sta: obrat
farmacevtske tovarne Lek in Filc Mengeš. V Mengšu deluje še nekaj srednje velikih ter veliko malih
podjetij.
V Mengšu delujejo tudi številna kulturna društva, od katerih imajo nekatera že več kot stoletno
tradicijo. So pomembni nosilec kulturnega in družbenega življenja v kraju.
Za razvojem občine ne zaostajajo športna društva, ki skrbijo za športno udejstvovanje starih in mladih
v Mengšu. Imajo zelo širok spekter športnih društev, od namiznega hokeja do smučarjev skakalcev.
Vsako leto je organiziranih veliko število športnih prireditev, ki poskrbijo za športno udejstvovanje
občanov in druženje.

8.1.2

Mikrolokacija

Predmetno zemljišče oz. novogradnja nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš (v
nadaljevanju NVŠD), v sklopu katere je predvidena tudi preureditev in razširitev obstoječega
parkirišča na severni strani dvorane ter ureditev zunanjih športnih igrišč na južni strani dvorane, se
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nahaja v središču kraja Mengeš, ob OŠ Mengeš. Gradbena parcela je skupna za OŠ in športno dvorano
in obsega naslednje parcelne številke:

Tabela 8-2: Parcelne št. gradbene parcele OŠ Mengeš

Tabela 8-3: Parcelne št. gradbene parcele NVŠD

Tabela 8-4: Parametri zemljiške parcele

Oznaka

zemljišče

površina m²

delež%

ST1+ST2

stavbišče:
2.427,35 m² + 29,10 m²
tlakovano zemljišče:
2.586,17 m² + 1.004,64 m²+ 435,93 m²
+ 914,67 m² + 1.511,89 m²

2.456,45 m²

21,16%

6.294,52 m²

54,22%

2.857,66 m²

24,62%

TZ1+TZ2+TZ3+TZ4+TZ5

OZ1+OZ2+OZ3+OZ4+OZ5 zazelenjen del zemljišča + tlakovane
+OZ6+OZ7+OZ8
površine namenjene pešcem:
180,58 m² + 372,84 m² + 90,93 m² +
131,04 m² + 996,36 m²+ 515,62 m² +
55,04 m² + 518,58 m²
Skupaj zemljiška parcela
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FI – faktor izrabe zemljišča:
0,28 (28%)
FOZP – faktor odprtih zelenih površin: 0,58 (58%)
FZ – faktor zazidanosti:
0,21 (21%)

Velikost zemljiške parcele, na katerih je predvidena izgradnja, znaša 11.608,63 m2.
Dostop na obravnavano zemljišče je za motorna vozila omogočen z javne prometne površine parc. št.
8, k.o. Mengeš (Šolska ulica) na severno strani predmetnega zemljišča. Poleg omenjenega dostopa za
vozila, so do objekta možni še trije dostopi za pešce in sicer iz smeri Kulturnega doma, iz smeri
športnega objekta Harmonija ter iz smeri Gobavice.
Večji del zemljišča, predvidenega za gradnjo športne dvorane, je trenutno urejeno kot zunanje
asfaltno športno igrišče osnovne šole in ga bo potrebno pred začetkom gradnje odstraniti. Manjši del
zemljišča, na katerem je predvidena gradnja podzemnega povezovalnega hodnika med športno
dvorano in OŠ, predstavljajo zelene površine.
Teren na predmetni lokaciji se rahlo spušča proti jugu, višinska razlika med skrajnima točkama znaša
2,3 m, zato se temu dejstvu prilagaja tudi arhitekturna zasnova predmetne gradnje.
Območje, namenjeno gradnji športne dvorane, na zahodnem delu zamejuje objekt OŠ, na severnem
delu parkirne površine, na vzhodnem delu obstoječi drevored, na južnem delu pa se nahajajo zelene
površine in zunanja športna igrišča.
Poleg objekta OŠ v neposredni bližini ni drugih objektov, na katere bi predmetna gradnja lahko
vplivala.
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Slika 8-4: Območje izgradnje športne dvorane-prikaz parcel in lastništva občine (vijolično)

Slika 8-5: Območje izgradnje športne dvorane
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9 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE
9.1 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 3
9.1.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST
Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili
porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih
delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne
konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na
osnovni vzrok.

9.1.1.1 Konstrukcija
Objekt bo temeljen na AB plošči, z določenimi linijskimi ojačitvami na mestih večjih obremenitev. Vse
stene objekta, ki se nahajajo pod nivojem terena so izvedene v AB. Prav tako so v AB izvedeni strop
podzemnega povezovalnega hodnika in fiksne tribune. Stene nad nivojem okoliškega terena bodo
izvedene kot montažna lesena skeletna konstrukcija, polnjena s toplotno izolacijo. Nosilni stebri na
južni in severni strani objekta ter stropni nosilci bodo izvedeni iz lepljenega lesa.
9.1.1.2 Zaščita obstoječih objektov
Pri izkopu gradbene jame za podzemni povezovalni hodnik bo potrebno posebno pozornost nameniti
izkopu neposredno ob objektu obstoječe OŠ. Ob izkopu se zahteva prisotnost geomehanika. Posebni
ukrepi ob izkopu niso predvideni.
9.1.1.3 Dilatacijski stiki
Pri sami izvedbi je predvidena izvedba dveh dilatacijskih stikov. Prvi je predviden na stiku objekta
obstoječe OŠ s podzemnim povezovalnim hodnikom, drugi pa na stiku podzemnega povezovalnega
hodnika z objektom športne dvorane.
9.1.1.4 Izbor materialov
Streha: PVC hidroizolacijska folija
Fasada: športna dvorana - tankoslojna kontaktna fasada/delno lesena prezračevana fasada
Tlaki:
športne površine parket, ostalo brušen AB estrih oz. PVC
Predelne stene: mavčno-vlaknene plošče
Stavbno pohištvo: celotno stavbno pohištvo bo v kombinaciji les/ALU
Obdelava sten: del sten bo obdelan kot vidni beton, ostalo barvano belo
Notranje obloge: prefabricirani strešni elementi bodo imeli na spodnji strani akustično oblogo iz
lesnih vlaken, vezanih s cementom (kot npr. AMF Heradesign). V glavni dvorani je na V in Z fasadi
predvidena mehka stenska obloga proti udarcem.
Varovalne ograje: vse varovalne ograje bodo v kovinski izvedbi (cinkano, barvano) ali steklene
(varnostno lepljeno in kaljeno).
-

3

Povzeto iz: Tehnično poročilo PGD, »NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA ŠPORTNA
DVORANA MENGEŠ«, št. 2017/05/PGD, KošorokGartner Arhitekti d.o.o., Parmova 51b, 1000
Ljubljana, Gregor Košorok, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1512.
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9.1.1.5 Konstrukcijski stiki z zunanjo ureditvijo
Objekt je z vseh strani obdan s tlakovanimi površinami. Razen podzemnega povezovalnega hodnika
so vsi elementi zunanje ureditve konstrukcijsko ločeni od objekta. Stik zunanjih tlakov s fasadnim
ovojem je neposreden. Vhodne rampe bodo dilatirane od preostalih tlakovanih površin.
9.1.1.6 Zasteklitev
Osvetlitev objekta z naravno svetlobo je predvidena preko steklenih fasadnih sten na les/alu
podkonstrukciji. Večje zasteklitve so predvidene na južni, vzhodni in zahodni strani objekta. Vsa
stekla na notranji strani objekta morajo biti iz varnostnih razlogov kaljena. Podkonstrukcija steklenih
fasadnih sten sočasno z nosilnostjo steklene fasade, tvori tudi primarni podporni konstrukcijski
element strehe.

9.1.2 VARNOST PRED POŽAROM
Sestavni del projektne dokumentacije je študija požarne varnosti št. 2017/20-ŠPV, na podlagi katere
so navedeni ukrepi za zagotavljanje varnosti pred požarom in opis izvedbe zahtev iz elaborata.
9.1.2.1 Odmiki od sosednjih objektov
Objekt dvorane z južne, vzhodne in severne strani obdajajo zelene oz. tlakovane površine. Zahodno
od objekta dvorane se nahaja objekt obstoječe OŠ, ki se nanj navezuje s požarno ločenim podzemnim
povezovalnim hodnikom. Nadzemni del športne dvorane je od objekta OŠ oddaljen 8,25m, tako da
požarno ni ogrožen.
9.1.2.2 Intervencijske površine
Intervencijske površine za gasilce so zagotovljene na dveh lokacijah v neposredni bližini objekta. Prva
je locirana na parkirišču, na SV strani objekta, druga pa na športnem igrišču na JV strani objekta.
9.1.2.3 Požarne poti
Ob objektu so zagotovljene požarne poti tako, da je gasilnim vozilom omogočen dostop do treh strani
objekta. Vse poti bodo izvedene brez ovir in utrjene skladno s predpisi.
9.1.2.4 Zasnova požarnih sektorjev
Objekt je v osnovi razdeljen na 2 požarna sektorja. Vse zahteve glede ločitve požarnih sektorjev in
požarni vrat so podrobneje opisane v študiji požarne varnosti št. 2017/20-ŠPV.
9.1.2.5 Evakuacijske poti in požarni izhodi
Znotraj objekta je zagotovljeno zadostno število požarnih izhodov. Vse evakuacijske poti so
predpisanih širin.
9.1.2.6 Požarna odpornost nosilne konstrukcije
Za nosilno konstrukcijo se zahteva požarna odpornost 60 min (EI).
9.1.2.7 Požarna odpornost talnih, stenskih in stropnih oblog
Finalni obložni materiali tal, sten in stropov se morajo uvrščati v naslednje razrede: - za stene in
stropove: A1 in A2 (EN 13501-1) - za tla: Cfl-s2 (EN 13501-1)
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9.1.2.8 Požarna odpornost vratnih in okenskih odprtin v požarnih stenah
Gradbene ločitev požarnih sektorjev je potrebno izvesti z vrati E 30-C. V požarnih stenah ni okenskih
odprtin.
9.1.2.9 Velikosti in izvedba loput za odvajanje dima
Na strehi objekta je predvidena vgradnja večjega števila kupol, namenjenih osvetlitvi in
prezračevanju dvorane. 11 kupol je namenjenih tudi ODT. Skupna zahtevana računska geometrična
površina odprtin v strehi mora znašati 23,7 m2.
9.1.2.10 Požarno javljanje
Sistem javljanja požara se predvidi po celotnem objektu – POPOLNA ZAŠČITA. Predvidi se adresabilni
sistem javljanja požara. Predvidijo se avtomatski in ročni javljalniki požara, ki se namestijo ob
komunikacijah in izhodih.

9.1.2.11 Zagotavljanje naprav in opreme za gašenje
Požarno varnost objekta nove športne dvorane zagotavljata zunanje in notranje hidrantno omrežje.
Znotraj objekta je poleg hidrantnega omrežja predvidena namestitev ročnih gasilnikov na prah, CO2
ali peno, ki morajo biti nameščeni ob komunikacijskih poteh oz. ob izhodih.

9.1.3

HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje
strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali
plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter
preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost vlage
v delih objekta ali na površinah znotraj objekta. Zunanja senčila na steklenih površinah (screen roloji)
preprečujejo neposreden vpad sončnega sevanja. S tem je preprečeno tudi pregrevanje dvorane v
poletnem času. V zimskem času je vpadni kot sončnega sevanja nižji s čimer je zagotovljeno pasivno
ogrevanje dvorane.

9.1.3.1 Toplotna izolacija objekta
Glede na to, da gre za nizkoenergijski objekt, bo le-ta dobro izoliran. Toplotna izolacija se tako
predvideva: - pod temeljno ploščo 10 + 12 cm XPS-a - ob betonskih stenah 12 + 12 cm XPS-a - v
lesenih nosilnih stenah 28 cm mineralna volna + 8 cm mineralna volna - na strehi objekta 10 + 18 cm
mineralna volna
9.1.3.2 Dnevna osvetlitev prostorov
Objekt je zasnovan tako, da je zagotovljen kot osvetlitve prostorov 450. Steklene površine na južni,
vzhodni in zahodni fasadi, zagotavljajo kvalitetno naravno osvetlitev glavne športne dvorane, vhodne
avle in fiksnih tribun. Dodatno naravno svetlobo zagotavljajo tudi svetlobne kupole na strehi objekta.
Garderobe in servisni prostori pod fiksnimi tribunami so osvetljeni z umetno svetlobo. Na vseh oknih
je predvidena namestitev ustrezne zaščite proti pregrevanju (screen roloji).
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9.1.3.3 Kakovost zraka
Za kakovost zraka v objektu skrbi centralni sistem prezračevanja z rekuperacijo. Zajem zraka je
predviden na strehi objekta. Od tam zrak potuje do rekuperatorja v strojnici in nato preko internega
razvoda v posamezne dele objekta. Odvod odpadnega zraka je previden na strehi objekta.
9.1.3.4 Oskrba s pitno vodo
Objekt se s pitno vodo oskrbuje preko obstoječega vodovodnega omrežja. Za potrebe objekta je
potrebno izvesti nov vodovodni priključek.
9.1.3.5 Odvajanje meteornih in odpadnih vod
Rešitev odvajanja meteornih in sanitarnih vod je rešena z izvedbo interne kanalizacijske mreže, ki bo
delovala v ločenem sistemu. Fekalne vode Odpadne in fekalne vode se bodo preko sistema notranje
in zunanje kanalizacije vodile v obstoječ fekalni jašek mešanega javnega kanala, ki se nahaja na parc.
št. 11/19, k.o. Mengeš. Glede na nivo obstoječega kanalizacijskega sistema, bo potrebno vse odpadne
in fekalne vode iz objekta prečrpavati. Predvideni črpalni jašek sanitarne kanalizacije se nahaja na
parc. št. 11/19, k.o. Mengeš. Meteorne vode Meteorne vode s parkirišč in pripadajočih
manipulativnih površin se bo preko zadrževalnika in lovilca olj, ki se nahaja na parc. št. 11/31, k.o.
Mengeš, vodilo v potok Pšata. Prav tako se bodo v Pšato vodile meteorne vode s S dela strehe
športne dvorane. Meteorne vode s športnih igrišč se bo vodilo v ponikovalno polje, ki bo umeščeno
znotraj lokacije obstoječih asfaltnih igrišč. Prav tako se bo v ponikovalno polje vodilo meteorne vode
z J dela strehe športne dvorane. Preliv iz ponikovalnega polja bo speljan v obstoječ mešan kanal, ki se
nahaja na parc. št. 11/37, k.o Mengeš (v investitorjevi lasti).
9.1.3.6 Preprečevanje prisotnosti vlage
Vsi deli objekta, ki mejijo proti terenu bodo hidroizolirani. Hidroizolacija bo dodatno zaščitna pred
poškodbami s trdo toplotno izolacijo (xps). Finalni sloj strehe predstavlja PVC hidroizolacijska folija, ki
ne bo dodatno zaščitena. V vseh mokrih prostorih bodo uporabljeni materiali odporni na vlago. S
pravilnim sistemom ogrevanja in prezračevanja bo onemogočeno kondenziranje vlage na okenskih
steklih ali drugih delih objekta.
9.1.3.7 Odvodnjavanje zalednih in talnih vod
Zaledne vode se bo preko sistema drenaže vodilo v ponikovalno polje, ki bo umeščeno pod zunanjimi
športnimi igrišči. Prisotnosti večjih količin podtalnih vod v geološkem poročilu ni bilo zaznati.
9.1.3.8 Naravno/prisilno prezračevanje
Objekt športne dvorane bo prezračevan s kombiniranim sistemom prezračevanja z rekuperacijo in
naravnim prezračevanjem. Naravno prezračevanje je predvideno izključno kot podpora prisilnemu
prezračevanju v primerih večjih prireditev ter naravnemu, nočnemu pohlajevanju objekta v poletnih
mesecih.
9.1.3.9 Komunalni odpadki
Predmetni objekt bo vključen v zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov. V objektu ni predviden
nastanek večje količine odpadkov, zato je prostor za ločeno zbiranje odpadkov in zbiranje
komunalnih odpadkov predviden v sklopu obstoječega odjemnega mesta OŠ.
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VARNOST PRI UPORABI

Med gradnjo bo gradbišče zaščiteno z gradbiščno ograjo, katera se odstrani šele po dokončni ureditvi.
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca,
udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil
9.1.4.1 Varnost otrok in starejših oseb
Objekt športne dvorane je zasnovan tako, da pri normalni uporabi ne more priti do poškodb otrok ali
starejših oseb.
9.1.4.2 Ukrepi za neovirano uporabo objekta za funkcionalno ovirane osebe
Objekt športne dvorane predvideva uporabo objekta tudi s strani funkcionalno oviranih (invalidnih)
oseb. Funkcionalno oviranim osebam je tako preko klančin in dvigala omogočen dostop v oba glavna
nivoja: nivo dvorane in nivo vhodne avle. Prav tako je funkcionalno oviranim osebam na obeh nivojih
omogočen dostop in uporaba sanitarij, prilagojenih funkcionalno oviranim.
9.1.4.3 Zaščita proti zdrsom, padcem in udarcem
Vsi tlaki tako v okolici, kot tudi znotraj objekta bodo protidrsno obdelani do te mere, da ob normalni
uporabi ne bo moglo priti do poškodb. Izbrani materiali bodo hkrati zagotavljali tudi odpornost pred
vodo, olji in kislinami. Tlak glavne dvorane bo izveden z lesenim športnim podom. Tlaki v vseh
preostalih prostorih bodo izvedeni kot brušen AB estrih oz. beton, premazan s prozornim epoksidnim
premazom ali PVC oblogo. V enaki tehniki bodo izvedene tudi fiksne tribune. Vse dostopne rampe
bodo obdelane kot grobo brušen armiran beton. Ob vseh stopnicah in klančinah je predvidena
postavitev držal oz ograj, višine min. 100cm. Prav tako je postavitev varovalnih ograj predvidena ob in
pod fiksnim delom tribun ter ob pomičnih tribunah. Predvidena je postavitev ograj v kovinski ali
stekleni izvedbi. polne po celotni višini (stranske ograje ob fiksnih tribunah), del ograj v kovinski
izvedbi bo imel pokončne prečke na rastru 8-10cm.
9.1.4.4 Opis zasnove stopnišč
Širina vseh stopniščnih ram znotraj objekta je 140cm ali več. Vsa stopnišča so enoramna. Višina
stopnic je med 16,5 in 17,5 cm, globina nastopnih ploskev pa 30cm. Stopnice na fiksnem delu tribun
so širine 120cm, višina stopnic je prilagojena tribunam in znaša 22,00 cm, globina nastopne ploskve
znaša 40 cm.
9.1.4.5 Opis zasnove klančin
Glavni dostop do objekta je predviden preko pokrite dostopne klančine, s 5,9% naklonom. Klančina je
dolga 14,86 m in je predvidena brez vmesnih podestov. Druga odkrita klančina se nahaja na severni
strani objekta. Sestavljena je iz treh segmentov (3,9 m / 5,85 m /3,9 m) in vmesnima podestoma
dolžine 1,95 m. Naklon klančin je 7,7 %. Tretja klančina se nahaja v podzemnem povezovalnem
hodniku med športno dvorano in OŠ. Zaradi razlike v nivojih višin športne dvorane in OŠ, je celotni
povezovalni hodnik izveden v naklonu. Naklon klančine je 3,8%.

9.1.5

ZAŠČITA PRED HRUPOM

Dopustno raven hrupa v bivalnem okolju na državnem nivoju se ureja s Pravilnikom o zaščiti pred
hrupom v stavbah (UL RS, št. 10/12) v povezavi s Tehnično smernico TSG-1-005(2012) Zaščita pred
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hrupom v stavbah. Med gradnjo bo moteč hrup gradbenih strojev in tovornjakov, ki bodo dovažali in
odvažali gradbeni material. Med obratovanjem hrup s parkirišča lahko smatramo kot nepomemben
vir hrupa za dnevni in nočni čas, saj bo nivo hrupa veliko nižji od mejne vrednosti 50 dB. Zaščita pred
hrupom je natančneje obdelana v: Elaborat in izkaz zaščite pred hrupom v stavbi za športno dvorano
Mengeš, št. E 660/17-520-1. Z elaboratom je dokazano, da objekt med svojim obratovanjem ne bo
imel škodljivih vplivov na okolico, prav tako pa okolica ne bo vplivala na aktivnosti v samem objektu.

9.1.6

VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

V času gradnje ni predvidenega trošenja energije in toplote. Ker gre za objekt, ki ima dober
termoizolacijski ovoj, med uporabo ni predvidenega pretiranega trošenja energije in toplote.
Opis zagotavljanja učinkovite rabe energije z izbiro ustrezne toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja,
prezračevanja, razsvetljave in priprave tople vode v objekt, pri čemer je treba zagotoviti, da objekt ne
preseže dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje in dovoljene letne dovedene energije za svoje
delovanje:
9.1.6.1 Energetski koncept objekta
Skladno z željo investitorja je na izbrani lokaciji predvidena izgradnja nizkoenergijske športne
dvorane. Prva predpostavka za doseganje standarda nizkoenergijskega objekta je pravilna orientacija
in dober toplotni ovoj stavbe, ki predpostavlja zadostno toplotno izolacijo in kvalitetno stavbno
pohištvo. Glede na dejstvo, da gre za objekt v javni rabi s predvideno dolgo življenjsko dobo in njo
povezane vzdrževalne stroške, se zdi takšna odločitev smiselna.
9.1.6.2 Predvidena toplotna zaščita in usklajenost z elaboratom gradbene fizike
Energetska zasnova objekta predvideva toplotno zaščito objekta z naslednjimi toplotno-izolacijskimi
materiali iz: XPS-a (tla/klet) oz. mineralne volne (pritličje/nadstropje/streha) in je usklajen z
elaboratom gradbene fizike št. 05/2010/PGD.
9.1.6.3 Predviden sistem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode
Objekt se bo ogreval s pomočjo toplotne črpalke (TČ) voda-voda. Predvideno je talno ogrevanje v
kombinaciji s prezračevalnim sistemom z rekuperacijo. Za prezračevanje in klimatizacijo se predvidita
klimatski napravi z visoko učinkovitim regenerativnim oz. večstopenjskim rekuperativnim vračanjem
energije. Prvi, večji, pokriva potrebe športne dvorane, medtem ko drugi, manjši, zagotavlja potrebe
za vse ostale prostore. Objekt športne dvorane predvideva kombiniran sistem prisilnega in
naravnega prezračevanja. Ob večjih prireditvah (polna zasedenost dvorane) oz. v poletnem času
(ponoči), je kot pomoč prisilnemu sistemu, predvideno naravno pohlajevanje objekta preko odpiranja
fasadnih oz. strešnih odprtin. Za potrebe priprave toplote za ogrevanje in pripravo tople sanitarne
vode se uporabi TČ voda-voda.
9.1.6.4 Razsvetljava objekta
Razsvetljava objekta je zasnovana racionalno, tako da je poraba primarne energije minimalna, Vse
luči so opremljene z varčnimi sijalkami.
9.1.6.5 Raba obnovljivih virov energije
Za ogrevanje objekta je bil izbran sistem toplotne črpalke tipa voda-voda. Testni vrtini sta pokazali
zadostni pretok podtalne vode, kar daljnoročno, v kombinaciji s talnim gretjem, predstavlja
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najracionalnejšo izbiro sistema ogrevanja. Dodatno rabo obnovljivih virov predstavlja centralni sistem
prezračevanja z rekuperacijo z 80% - 85% izkoristkom.

9.2 NAČRT RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI
Načrt obravnava gradbene odpadke nastale med gradnjo novega objekta.
9.2.1

Standardi, predpisi in tehnični normativi

Kot izhodišče za izdelavo načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki se upošteva:
1. Zakonu o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ)
2. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS št. 34/08),
3. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11, 108/13 in 10/14),
4. Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do 2008, (Sklep vlade RS,
MOP, 2004)
5. Projektna dokumentacija PGD
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora glede na vrsto in količino gradbenih odpadkov
vsebovati podatke o:
a. izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev
gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta,
b. ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,
c. obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču,
d. predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na
gradbišču, in ravnanju z njim,
e. predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja
gradbenih del na gradbišču,
f. količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,
g. količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,
h. predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih
odpadkov.
Pri ravnanju z gradbenimi odpadki bo poskrbljeno na način, ki je v skladu z zakonodajo in sicer:
-

Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali
izvajalcu obdelave teh odpadkov.
Investitor mora na spletnem naslovu izbrati registrirane odjemalce odpadkov:
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/
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Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja
gradbenih del, to pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naročilom za
obdelavo odpadkov.
Iz naročila za prevzem gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku,
klasifikacijska številka gradbenih odpadkov, ocenjena količina nastalih gradbenih odpadkov,
naslov gradbišča, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o gradbenem
dovoljenju.
Investitor mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika
odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
Investitor lahko za celotno gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu
oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake
pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja graditev
objektov, mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja
pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju
z njimi, iz katerega so razvidni podatki o:
o količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov,
o količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo,
o količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju nastanka,
o količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je obdelal sam, in o nadaljnjem
ravnanju s produkti obdelave,
o zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov,
o potrjenih evidenčnih listih o pošiljanju gradbenih odpadkov.
Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je
ponudnik vpisan v seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP –
Agencija RS za okolje z klasifikacijsko številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom, ki
so navedeni v točki 4. Investitor mora na spletnem naslovu izbrati registrirane odjemalce
odpadkov: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/
Posredniki lahko samo posredujejo med povzročitelji in/ali imetniki ter odstranjevalci
oziroma predelovalci odpadkov, z njimi pa fizično ne smejo ravnati. Podobno velja za
prevoznike, ki lahko odpadke le prevažajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidenčni list.
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih in zemeljskih del gradbene odpadke oddajo
zbiralcu gradbenih odpadkov.
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno
skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov
omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo
predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
Na gradbišču se določi prostor, kjer bo izvajalec del odlagal gradbene odpadke. Izvajalec
gradbenih del mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbišču hranijo tako, da ne
onesnažujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov
prevzem oziroma za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo ločeno po vrstah odpadkov (ločeno zbiranje
nenevarnih gradbenih odpadkov med seboj).
Vse površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
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Prepovedano je kakršnokoli popravilo premičnih delovnih strojev. Le-ta se morajo izvajati na
za to urejenem platoju, ki se nahaja pri lastniku gradbenih strojev.
Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka odpadkov ni predvidena in se ne bo
izvajala.
Izkop se izvede delno strojno, delno ročno, glede na varnostni načrt in tehnologijo izvedbe
del.
Izvaja se sprotno odvažanje gradbenih odpadkov.
Deponije morajo biti izvedene izven delovnega območja in predvsem in skladno z
organizacijo gradbišča, ki jo izvede izvajalec del in skladno z varnostnim načrtom.
Ločeno zbiranje odpadkov: odpadki se sortirajo in zbirajo glede na njihove lastnosti na mestu
nastanka.
Zabojniki, morajo biti takšni, da jih je moč odpreti in naložiti material v njega brez vmesnega
prekladanja.
V času del mora biti gradbišče ograjeno in zavarovano glede na varnostni načrt in načrt
organizacije gradbišča, kot to določa zakonodaja o gradnji objektov.
Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka odpadkov se ne izvede.
Predviden je takojšnji in sprotni (redni) odvoz odpadkov na deponijo.

9.2.2 Ukrepi v času gradbenih del
Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji, morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno
vzdrževani. Vzdrževalna dela (kot npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo potekati izven
gradbišča, v ustrezno opremljenih delavnicah, le izjemoma na območju gradbišča na za to vnaprej
predvideni in za naftne derivate neprepustno utrjeni površini oziroma zavarovani tako, da je
preprečen izliv naftnih derivatov v tla in posredno v podtalnico. Točenje goriva v gradbene stroje na
območju gradbišča je potrebno izvajati z ustrezno cisterno za razvoz goriva in na vnaprej določenih in
ustrezno pripravljenih mestih. Točenje goriva in olja iz sodov ni dovoljeno.
Zagotovljeno mora biti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo
odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega
seznama odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen
dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo. Če hramba ali
začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, je potrebno zagotoviti, da izvajalci
gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike.
Zaradi predvidene gradnje ne pričakujemo nevarnih odpadkov. Če se bodo nevarni odpadki vseeno
pojavili, jih je potrebno zbirati ločeno (prepovedano je mešanje nevarnih odpadkov z ostalimi
odpadki). Določeno mora biti ustrezno opremljeno mesto na območju gradbišča za začasno
skladiščenje nevarnih odpadkov, skladiščne posode za nevarne odpadke pa morajo biti iz ustreznih
materialov (odpornih na skladiščene snovi), zaprte in ustrezno označene (oznaka odpadka, oznaka
nevarnosti), s čimer bo preprečeno iztekanje ali izpiranje nevarnih snovi v tla in podtalnico.
Zagotovljen mora biti reden odvoz z območja gradbišča. Morebitne nevarne odpadke se mora oddati
pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano.
Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla ali v kanalizacijski sistem.
MILT d.o.o., Jurčičeva cesta 17, 1293 Šmarje-Sap

Stran 73 od 93

Investicijski program

»Nizkoenergijska večnamenska športna dvorana Mengeš«

Skladiščenje nevarnih snovi in kemikalij, ki se morebiti bodo uporabljale pri gradnji in ki so kot
nevarne opredeljene skladno z določili Zakona o kemikalijah, mora ustrezati veljavnim normativom,
da se preprečijo škodljivi vplivi na podtalnico in okolje.
Izvajalec gradbenih del mora med drugim zagotoviti, da bodo na območju gradbišča skladiščene
najmanjše možne količine nevarnih snovi oz. kemikalij, ki se bodo pri gradnji uporabljale, čim krajši
čas.
Zagotovljeno mora biti ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje teh snovi, z lovilno skledo
ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem teh snovi in
preprečila iztok v tla, poleg tega pa mora ta skladiščni prostor biti zaščiten pred atmosferskimi vplivi,
preprečen pa mora biti tudi dostop nepooblaščenim osebam.

9.2.3 Interventni ukrepi v času gradnje
Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje površine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali
oljem iz gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekočinami, mora biti izvedeno
takojšnje ukrepanje.
V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, kontaminirane materiale
odstraniti in neškodljivo deponirati, obenem pa je potrebno takoj oz. čimprej izdelati analizo
onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani pooblaščene inštitucije. Na osnovi analize
materiala je potrebno kontaminirano zemljino predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost
registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri Ministrstvu za okolje in prostor kot zbiralec teh
odpadkov.
Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna absorpcijska sredstva za omejitev in zajem naftnih
derivatov (ali drugih kemikalij), ki morajo biti uskladiščena na območju gradbišča; ta sredstva naj
bodo takoj dostopna. Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik. Vodja gradbišča
oz. druga pooblaščena oseba mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne službe (najbližjo
policijo, center za obveščanje, gasilce, inšpekcijske službe). Pristojne službe po potrebi odredijo ogled
mesta razlitja, na osnovi tega pa se po potrebi sprejme dodatne ukrepe za sanacijo onesnaženja
(odvzem vzorcev vode iz piezometrov, dodaten izkop onesnaženega materiala ipd.).
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10 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE
Tabela 10-1: Časovni načrt izvedbe investicije
AKTIVNOSTI
ZAČETEK AKTIVNOSTI
(mesec/leto)

KONEC ATIVNOSTI
(mesec/leto)

Izdelava projektne dokumentacije IDZ

2009

oktober 2009

Izdelava projektne dokumentacije PGD

2010

Junij 2018

Izdelava DIIP-a

september 2016

oktober 2016

Izdelava projektne dokumentacije PZI

2018

oktober 2018

Izdelava Predinvesticijske zasnove

februar 2018

marec 2018

Priprava razpisne dokumentacije
Izvedba razpisa
Odločitev o izvajalcu
Podpis pogodbe
Izvedba gradbenih del
Gradbeni nadzor
PID, tehnični pregled in uporabno
dovoljenje
Zaključek

februar 2019
marec 2019
maj 2019
maj 2019
Junij 2019
Junij 2019
november 2020

marec 2019
april 2019
maj 2019
maj 2019
november 2020
november 2020
november 2020

november 2020

november 2020
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10.1 NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJE IN DINAMIKA VLAGANJ PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH
Tabela 10-2: Dinamika po letih v stalnih cenah z DDV v EUR
DINAMIKA VLAGANJ PO LETIH V STALNIH CENAH V EUR Z DDV
POSTAVKA INVESTICIJE

PRED 2019
2019

1. Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela,
dvorana
Gradbena dela
Obrtniška dela
Elektro instalacije
Strojne instalacije

SKUPAJ PREDMET
VLAGANJ 2019-2020

2020

0,00

1.388.000,00

2.255.622,21

3.643.622,21

0,00
0,00
0,00
0,00

450.000,00
740.000,00
150.000,00
48.000,00

261.058,92
1.242.327,69
233.394,08
518.841,52

711.058,92
1.982.327,69
383.394,08
566.841,52

0,00

62.980,39

1.265.717,15

1.328.697,54

0,00
0,00

62.980,39
0,00

938.065,63
327.651,52

1.001.046,02
327.651,52

1+2 SKUPAJ

0,00

1.450.980,39

3.521.339,36

4.972.319,75

3. Oprema

2. Zunanja ureditev
Zunanja prometna in komunalna ureditev
Zunanja igrišča

0,00

0,00

572.306,88

572.306,88

Oprema dvorane
Vgradna oprema športne dvorane
Premična oprema športne dvorane
Zunanja oprema
Vgradna zunanja oprema
Premična zunanja oprema
Ostala oprema
Računalniška oprema
Pohištvo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

541.106,60
513.839,60
27.267,00
8.776,68
5.826,72
2.949,96
22.423,60
7.198,00
15.225,60

541.106,60
513.839,60
27.267,00
8.776,68
5.826,72
2.949,96
22.423,60
7.198,00
15.225,60

4. Gradbeni nadzor (2% od 1.in 2.)

0,00

29.019,61

70.426,79

99.446,40

5. Dokumentacija, ostalo

545.073,00

20.000,00

51.980,00

71.980,00

PGD, PZI in ostalo*
PID in projektantski nadzor
ostalo**

545.073,00
0,00
0,00

0,00
4.500,00
15.500,00

0,00
30.880,00
21.100,00

0,00
35.380,00
36.600,00

SKUPAJ

545.073,00

1.500.000,00

4.216.053,03

5.716.053,03
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Tabela 10-3: Dinamika po letih v tekočih cenah z DDV v EUR
DINAMIKA VLAGANJ PO LETIH V TEKOČIH CENAH V EUR Z DDV
POSTAVKA INVESTICIJE

PRED 2019
2019

1. Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela,
dvorana
Gradbena dela
Obrtniška dela
Elektro instalacije
Strojne instalacije

SKUPAJ PREDMET
VLAGANJ 2019-2020

2020

0,00

1.388.000,00

2.307.501,53

3.695.501,53

0,00
0,00
0,00
0,00

450.000,00
740.000,00
150.000,00
48.000,00

267.063,28
1.270.901,23
238.762,14
530.774,88

717.063,28
2.010.901,23
388.762,14
578.774,88

0,00

62.980,39

1.294.828,64

1.357.809,03

0,00
0,00

62.980,39
0,00

959.641,14
335.187,50

1.022.621,53
335.187,50

1+2 SKUPAJ

0,00

1.450.980,39

3.602.330,17

5.053.310,56

3. Oprema

0,00

0,00

585.469,94

585.469,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

553.552,05
525.657,91
27.894,14
8.978,54
5.960,73
3.017,81
22.939,34
7.363,55
15.575,79

553.552,05
525.657,91
27.894,14
8.978,54
5.960,73
3.017,81
22.939,34
7.363,55
15.575,79

2. Zunanja ureditev
Zunanja prometna in komunalna ureditev
Zunanja igrišča

Oprema dvorane
Vgradna oprema športne dvorane
Premična oprema športne dvorane
Zunanja oprema
Vgradna zunanja oprema
Premična zunanja oprema
Ostala oprema
Računalniška oprema
Pohištvo

4. Gradbeni nadzor (2% od 1.in 2.)

0,00

29.019,61

73.703,68

102.723,28

5. Dokumentacija, ostalo

545.073,00

20.000,00

53.175,54

73.175,54

PGD, PZI in ostalo*
PID in projektantski nadzor
ostalo**

545.073,00
0,00
0,00

0,00
4.500,00
15.500,00

0,00
31.590,24
21.585,30

0,00
36.090,24
37.085,30

SKUPAJ

545.073,00

1.500.000,00

4.314.679,33

5.814.679,33

10.2 VIR FINANCIRANJA PO STALNIH CENAH
Tabela 10-4: Viri financiranja po stalnih cenah
Vir
Občina Mengeš
Eko sklad-nepovratna spodbuda
SKUPAJ ZNESEK INVESTICIJE OBČINE MENGEŠ

Že vloženo pred 2019 Predmet vlaganj 2019z DDV
2020

SKUPAJ

545.073,00

5.716.053,03

6.261.126,03

0,00

844.641,50

844.641,50

545.073,00

4.871.411,53

5.416.484,53

Občina Mengeš je 14.12.2018 pridobila Odločbo Eko sklada o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude v višini 844.641,50 EUR ter 20.12.2018 podpisala pogodbo o izplačilu nepovratne
finančne spodbude št. 36002-18/2017 P1. Pogoja za izplačilo nepovratne finančne spodbude sta
izpolnitev roka za zaključek naložbe in predložitev ustrezne zaključne dokumentacije.
Rok za zaključek naložbe je 24 mesecev od dokončnosti odločbe (14.12.2018) o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne podpore, rok za predložitev dokumentacije pa štiri mesece po izteku roka za
zaključek naložbe.
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Občina Mengeš si bo tekom izvedbe investicije prizadevala za pridobitev dodatnih nepovratnih
sredstev, zato bo sledila vsem aktualnim razpisom na tem področju.
Glede na trenutno že pridobljena nepovratna sredstva, bo morala Občina Mengeš v svojem
proračunu za gradnjo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš zagotoviti še
4.871.411,53 EUR (z vključenim DDV).
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11 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI
Cilj finančne analize je ocena donosnosti neposredne naložbe brez stranskih vplivov in učinkov.
PREDPOSTAVKE
Finančna analiza se izvedene ob sledečih predpostavkah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prihodki in odhodki po izvedeni investiciji se upoštevajo po izgradnji, to je v letu 2021
upoštevano referenčno obdobje je 15 let
amortizacijska stopnja za objekt: 3%
amortizacijska stopnja za opremo: 20%
diskontna stopnja je 4%
vrednosti in stroške investicije prikazujemo v stalnih cenah
vrednost investicije (z 22% DDV-jem) je 6.261.126,03 EUR
ostanek vrednosti: 3.128.850,53 EUR
neto operativni stroški: 70.000,00 EUR na leto
prihodki: 83.660 EUR na leto
Pri izračunu amortizacije za potrebe ovrednotenja ostanka vrednosti je upoštevan Pravilnik o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l.
RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) in sicer 3 %
amortizacijska stopnja za zgradbe in 20 % amortizacijska stopnja za opremo.

Ocena prihodkov:
Prihodki investicije so iz najemnin športne dvorane, ki jo bodo v popoldanskem in večernem času
oddajali v najem športnim društvom, klubom in drugim.
Prihodki:
-

Oddajanje športnih igrišč vse delovne dni v tednu (16h – 22h),
o 1/3 igrišča, 60 vadbenih4 ur/teden…….990 EUR/teden
o Celotno igrišče……10 vadbenih ur/teden……400 EUR /teden
o Oddajanje športnih igrišč za tekme v času vikendov, 8 vadbenih ur/teden….320
EUR/teden
o Oddajanje dvorane za razne zunanje prireditve, predstave, koncerti…ocenjujemo 10
dogodkov na leto - 5.000 EUR/leto

Najem dvorane je možen v celotni površini (nogomet, rokomet) ali na tretjinskem delu. Cena najema
med tednom je odvisna od najemnikov, to so občinska društva, rekreacijske skupine iz občine in
drugi in se giblje od 13 EUR/uro do 20 EUR/uro za najeto tretjino športne dvorane. Najem celotne
dvorane je 30-50 EUR/uro. Najem dvorane za prireditve in druge dogodke ocenjujemo na 500 EUR.
Predvidevamo, da bo športna dvorana polno najeta 46 tednov. Pri izračunu smo upoštevali povprečje
cen.

4

1 vadbena ura=60 min
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Ocenjujemo, da bodo prihodki na letni ravni znašali skupaj 83.660 EUR.

Ocena odhodkov:
Neto operativni stroški predstavljajo povečane stroške, nastale zaradi investicije. Povečani stroški se
nanašajo na stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanja, rednega vzdrževanja, urejanja zunanje
okolice ter tudi na povečane stroške zavarovanja. Stroške ocenjujemo na 50.000 EUR/leto.
Ocenjujemo, da so skupni stroški dela (hišnik in čistilec), ki vključujejo polovično zaposlenega hišnika
in čistilko, vključno z dodatnim delom v času vikendov 20.000 EUR/leto.
Skupaj operativni stroški: 70.000 EUR/leto

Tabela 11-1: Ostanek vrednosti projekta:
Investicija
Objekt ‐ šola
Objekt - oprema
Skupaj

Vrednost investicije Amort. doba Amort. stopnja Letna amortizacija Popravek vrednosti
5.688.819,15

15 let

3,00%

572.306,88

5 let

20,00%

6.261.126,03

170.664,57

Ostanek vrednosti

2.559.968,62

3.128.850,53

114.461,38

572.306,88

0,00

285.125,95

3.132.275,50

3.128.850,53

Po 15 letih amortizacije je ostanek vrednosti 3.128.850,53 EUR.

Tabela 11-2: Neto denarni tok po stalnih cenah – finančna analiza

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Leto
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Investicijski
stroški
545.073
1.500.000
4.216.053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skupaj

6.261.126

VREDNOSTI V STALNIH CENAH
Operativni
Ostanek
stroški
Prihodki
vrednosti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
0
70.000
83.660
3.128.851
1.050.000
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1.254.900

3.128.851

Neto
denarni tok
-545.073
-1.500.000
-4.216.053
13.660
13.660
13.660
13.660
13.660
13.660
13.660
13.660
13.660
13.660
13.660
13.660
13.660
13.660
3.142.511
-2.927.375,50
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Tabela 11-3:Neto denarni tok, diskontirane vrednosti – finančna analiza

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Leto
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Investicijski
stroški
545.073
1.442.308
3.897.978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skupaj

5.885.359

DISKONTIRANE VREDNOSTI (4%)
Operativni
Ostanek
stroški
Prihodki
vrednosti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.230
74.373
0
59.836
71.513
0
57.535
68.762
0
55.322
66.118
0
53.194
63.575
0
51.148
61.130
0
49.181
58.778
0
47.289
56.518
0
45.471
54.344
0
43.722
52.254
0
42.040
50.244
0
40.423
48.312
0
38.869
46.453
0
37.374
44.667
0
35.936
42.949
1.606.268
719.570

859.989

1.606.268

Neto
denarni tok
-545.073
-1.442.308
-3.897.978
12.144
11.677
11.228
10.796
10.380
9.981
9.597
9.228
8.873
8.532
8.204
7.888
7.585
7.293
1.613.281
-4.138.671,58

V finančni analizi so upoštevani le dejanski denarni tokovi in ne tudi knjigovodske postavke
(amortizacija, rezervacije).

Neto sedanja vrednost
Kot že navedeno, investicija v svoji referenčni dobi ustvarja v letih po investiciji zelo nizke neto
dohodke. Njena neto sedanja vrednost (NSV) je negativna.

•
•
•
•
•
•
•

Vrednost začetne investicije (Iₒ): 6.261.126,03 EUR
Diskontna stopnja (i): 4%
Trajanje investicije (n): 15 let
Stroški: 70.000,00 EUR
Prihodki: 83.660 EUR EUR
Donos (Dk): prihodki - stroški
Neto sedanja vrednost (NSV): -4.138.671,58 EUR
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Doba vračanja investicijskih sredstev

DVIS=1/(dobiček/investicija) < 0

Dobe vračila investicijskih sredstev ni smiselno izračunati, saj projekt ne bo ustvarjal večjih prihodkov.
Razliko med prihodki in rednimi stroški športne dvorane bodo namenili za obnavljanje športne
opreme.
Ta ugotovitev potrjuje naravo investicije, in sicer da gre za:
-

javno investicijo,
je upravičena do izvedbe in financiranja.

Interna stopnja donosnosti
Interna stopnja donosnosti je tista stopnja, kjer je neto sedanja vrednost enaka nič (NSV = 0).
Obravnavani investicijski projekt prinaša nizke donosov, zato je vrednost IRR negativna.

IRR= - 0,0779 (-7,79%)

11.1

IRR < 0

EKONOMSKA ANALIZA

Namen ekonomske analize investicije je predvsem njeno ovrednotenje z vidika družbene in javne
koristi. Ne glede na dejstvo, da finančni kazalci ne izkazujejo zadostne upravičenosti investicije, lahko
koristi z vidika pozitivnega vpliva na družbo, presežejo stroške investicije. S tem se potrdi
upravičenost investicije same.
Zato je potrebno da:
-

Družbene koristi presegajo stroške projekta
Sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto vrednost stroškov.
Je ekonomska neto sedanja vrednost pozitivna
Da je ekonomska interna stopnja donosnosti (irr) pozitivna in višja od interne stopnje
donosnosti.
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PREDPOSTAVKE EKONOMSKE ANALIZE
Socialno družbena analiza stroškov in koristi je ena izmed metod ekonomskih analiz. Analiza omogoča
pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občine. Metodologija je
osnovana na izračunu dodatnih prihodkov in koristi, ki bodo posredno ustvarjeni zaradi nove
investicije.
Parametri, uporabljeni v finančni analizi, vključno z denarnim tokom, se štejejo kot izhodišče
ekonomske analize. Dodane so ocenjene vrednosti posrednih prihodkov.

OVREDNOTENJE DRUŽBENO EKONOMSKIH KORISTI
Izvedba številnih investicij prinaša poleg finančnih učinkov tudi družbeno–ekonomske učinke, ki
pomembno vplivajo na blaginjo celotne družbe. Družbeno–ekonomskih učinkov ni vedno mogoče
denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na
blaginjo ljudi. Z njihovim upoštevanjem lahko ugotovimo ali je projekt dejansko sprejemljiv tudi z
družbenega vidika. Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče ekonomske analize.
Izgradnja nizkoenergijske večnamenske športne dvorane ne prinaša večjih prihodkov, zaradi česar
investicije po finančnih kazalnikih ne moremo neposredno primerjati z dobičkonosnimi investicijami.
S tega vidika različni izračuni dinamičnih kazalnikov uspešnosti naložbe, kot so finančna neto sedanja
vrednost, finančna interna stopnja donosnosti, niso primerni in tudi izkazujejo negativne vrednosti.
Za predstavitev celotne slike o vplivu investicije je potrebno predstaviti učinke investicije na celotno
družbo. Vpliv teh koristi in stroškov je mogoče primerjati samo na način, da so izraženi s skupno
enoto, kar je denar, pa vendar je potrebno poudariti, da vseh koristi ni mogoče ovrednotiti na ta
način.
Pri izračunu ekonomskih kazalnikov in upravičenosti se upošteva:
- Izogib nastanka stroškov zaradi iskanja druge rešitve za pridobitev dodatnih šolskih prostorih
- Izboljšanje vsesplošnega zdravstvenega stanja v občini zaradi povečane aktivnosti krajanov,
kar prispeva k boljšemu zdravju in posledično nižjim zdravstvenih stroškom in bolniškim
odsotnostim
- Povečano povpraševanje po nepremičninah, kar bo pritegnilo nove investitorje in kupce
nepremičnin (predvsem mlade družine)
- Povečan prihodek gradbenih podjetij v času gradnje ter gostinskih in drugih podjetij v času
večjih prireditev
Koristi so opredeljene v nadaljevanju. Večine med njimi je mogoče ovrednotiti le s približno oceno.

Neposredni učinki
Pri izgradnji nove nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš se bodo neposredne koristi
pokazale predvsem v reševanju prostorske stiske OŠ Mengeš. Zagotoviti bi bilo potrebno prostor za
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novo knjižnico, jedilnico in kabinete. Velikost prizidka ocenjujemo na podlagi Navodil za graditev
osnovnih šol v Republiki Sloveniji na 650 m². Oportunitetni strošek oz. družbena korist je ocenjena na
900.000 EUR.

Posredni učinki
Posredne koristi se bodo odrazile z učinkom športnega večjega vključevanja občanov, kar pripomore
k večji delovni produktivnosti, manjši bolniški odsotnosti iz dela in nižjim zdravstvenim in
farmacevtskim stroškom. Delovno aktivnega prebivalstva v Občini Mengeš je 3.552 (vir: Statistični
urad RS, podatki za november 2018). Ob predpostavki, da se poveča športna aktivnost pri 1.200
prebivalcih in s tem za polovico zmanjša bolniška odsotnost športno aktivnih (povprečna odsotnost
od dela v Osrednjeslovenski regiji znaša 3,5%, vir: Nacionalni inštitut za zdravje), predstavlja to
manjšo bolniško odsotnost za 5 delovnih dni v letu. Ob upoštevanju manjših bolniških odsotnosti,
višje produktivnosti, manjših izdatkov za zdravila in zdravniške preglede, ocenjujemo prihranek na
letni ravni v višini 380.000 EUR/leto.
Kratkoročni vpliv bo tudi na gradbena podjetja, ki bodo sodelovala na projektu v fazi gradnje, s tem
ustvarjala dobiček in ga preko davkov vrnila v proračun. Ocenjujemo, da bo koristi na račun davkov v
višini 70.000 EUR.
Zaradi višjega standarda naselja se lahko pričakuje povečano priseljevanje v okolico naselja. Vsaka
občina se po Zakonu o financiranju občinah (ZFO-1, Ur.l.RS 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO)
financira iz lastnih virov, kamor med drugim sodijo prihodki od dela dohodnin krajanov, davka na
nepremičnine, davka na promet nepremičnin, davka na dediščine in darila, davka na dobitke od
klasičnih iger na srečo in drugega. Zaradi večjega povpraševanja po stanovanjih se bo povečala tudi
gradnja novih tržnih stanovanj, kar bo posredno prek davkov prispevalo k dodatnim prihodkom.
Povišala se bo tudi tržna vrednost stanovanj. Ocenjujemo, da bo teh koristi 65.000 EUR/leto.

PRIKAZ EKONOMSKEGA TOKA V REFERENČNI DOBI PROJEKTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prihodki in odhodki po izvedeni investiciji se upoštevajo v letu 2021
upoštevano referenčno obdobje je 15 let
amortizacijska stopnja objekta: 3%
amortizacijska stopnja opreme: 20%
realna diskontna stopnja je 4%
vrednosti in stroške investicije prikazujemo v stalnih cenah brez DDV
vrednost investicije (brez DDV-ja) je 5.132.070,52 EUR
ostanek vrednosti: 2.564.631,59 EUR
stroški: 57.377 EUR/ leto
koristi: 68.574 EUR/leto
ekonomska korist:
• 900.000,00 EUR prvo leto
• 35.000/leto prvi dve leti
• 445.000,00 EUR/leto
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Tabela 11-4: Neto denarni tok po stalnih cenah – ekonomska analiza

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Leto
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Investicijski
stroški
446.781
1.229.508
3.455.781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skupaj

5.132.071

VREDNOSTI V STALNIH CENAH
Operativni
Prihodki in
Ostanek
stroški
koristi
vrednosti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.377
1.448.574
0
57.377
548.574
0
57.377
513.574
0
57.377
513.574
0
57.377
513.574
0
57.377
513.574
0
57.377
513.574
0
57.377
513.574
0
57.377
513.574
0
57.377
513.574
0
57.377
513.574
0
57.377
513.574
0
57.377
513.574
0
57.377
513.574
0
57.377
513.574
2.564.632
860.655

8.673.610

2.564.632

Neto
denarni tok
-446.781
-1.229.508
-3.455.781
1.391.197
491.197
456.197
456.197
456.197
456.197
456.197
456.197
456.197
456.197
456.197
456.197
456.197
456.197
3.020.829
5.245.516,07

Tabela 11-5: Neto denarni tok, diskontirane vrednosti – ekonomska analiza

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Leto
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Investicijski
stroški
446.781
1.182.219
3.195.064
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skupaj

4.824.065

DISKONTIRANE VREDNOSTI (4%)
Operativni
Prihodki in
Ostanek
stroški
koristi
vrednosti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.008 1.287.777
0
49.046
468.923
0
47.160
422.120
0
45.346
405.885
0
43.602
390.274
0
41.925
375.263
0
40.312
360.830
0
38.762
346.952
0
37.271
333.608
0
35.838
320.777
0
34.459
308.439
0
33.134
296.576
0
31.859
285.169
0
30.634
274.201
0
29.456
263.655
1.316.613

MILT d.o.o., Jurčičeva cesta 17, 1293 Šmarje-Sap

589.811

6.140.452

1.316.613

Neto
denarni tok
-446.781
-1.182.219
-3.195.064
1.236.769
419.877
374.961
360.539
346.672
333.339
320.518
308.190
296.337
284.939
273.980
263.442
253.310
243.567
1.550.813
2.043.189,37
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Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV)
Glede na ovrednotene gospodarske in družbene prihodke, se je ekonomska neto sedanja vrednost v
primerjavi s finančno NSV močno povečala in je pozitivna. To pomeni, da so za predmetno investicijo
ključnega pomena družbeno ekonomski učinki.

•

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV): 2.043.189,37 EUR

Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR)
Ekonomska interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, ki ob danih predpostavkah
ekonomsko neto sedanjo vrednost izenači z 0.

n

0= 
i =1

•

I

i

(1 + p )i

−I

EIRR = 0,0464 oz. 4,64 %

Zaradi upoštevanih družbenih in gospodarskih prihodkov je ekonomska interna stopnja donosnosti
pozitivna in višja od 4% diskontne stopnje.

11.2

POVZETEK EKONOMSKE ANALIZE

Na podlagi ekonomske analize je bilo ugotovljeno, da je možno kar nekaj družbeno koristnih učinkov,
ki nastanejo po izvedbi investicije, denarno ovrednotiti, še zdaleč pa ne vseh. Med najpomembnejše,
ki jih nikakor ne moremo denarno ovrednotiti, je življenje učencev in krajanov ter tudi zaposlenih na
šoli.
Investicija je vsekakor smiselna in nujno potrebna.
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12 ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI
12.1 ANALIZA TVEGANJA
Z analizo tveganja in občutljivosti ugotavljamo, kateri so kritični parametri načrtovane investicije. Pri
predmetni investiciji so ključni parametri ustrezna strokovno usposobljena ekipa za izvedbo del, ki
skrbi za pravilno in pravočasno izvedbo gradnje.
Del tveganja predstavlja tudi ustrezno pripravljen projekti za izvedbo, vključno s popisi, ki so osnova
za pripravo razpisne dokumentacijo, izbiro izvajalca in posledično določitev ustrezne pogodbene
vrednosti. Vsako večje odstopanje od vrednosti iz popisov lahko poveča pogodbeno vrednost in s tem
ogrozi finančno konstrukcijo investicije.

Tabela 12-1: Tabela tveganj
Tveganja
Stopnja tveganja Ocena vpliva**
(verjetnost
dogodka)*
TVEGANJA RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA
Tveganje zaradi
imenovanja
neizkušenega in
1
- Čas: 3
strokovno
- Stroški: 2
neusposobljenega
- Kakovost: 3
odgovornega vodje
za izvedbo
investicijskega
projekta

Tveganje zaradi
preobremenjenosti
odgovornega vodje
za izvedbo
investicijskega
projekta in članov
projektne skupine
z drugimi nalogami

2
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- Čas: 3
- Stroški: 2
- Kakovost: 3

Posledice tveganj

Ukrepi za
zmanjšanje
tveganj

- Projekt ne bo
uspešno voden
in pravočasno
zaključen;
- Sprejemanje
napačnih
odločitev;
- Nejasno
delegirane
naloge;
- Nejasno
opredeljene
odgovornosti in
pristojnosti
udeležencev na
projektu
- Projekt ne bo
uspešno voden
in izveden ter
pravočasno
zaključen;
- Projekt ne bo
primerno
spremljan in
posledično bodo
nastali problemi,
ki se bodo
reševali daljše
časovno obdobje

- Imenovanje
izkušenega in
strokovno
usposobljenega
odgovornega
vodje za izvedbo
investicijskega
projekta;
- Zagotovitev
zunanjih in
notranjih
svetovalcev

Imenovanje
izkušenega in
strokovno
usposobljenega
strokovnega
vodje, ki ni
preobremenjen z
drugimi
nalogami,
- Imenovanje
ustreznih članov
projektne
skupine, ki niso
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preobremenjeni
z drugimi
nalogami
- Spremljanje
zakonodaje v
vseh fazah
izvedbe projekta

Tveganje zaradi
spremembe
zakonodaje

1

- Čas: 3
- Stroški: 2
- Kakovost: 3

Tveganje zaradi
nestabilnih
političnih
dejavnikov
Tveganje zaradi
odklonilnega
javnega mnenja do
realizacije projekta

1

- Čas: 3
- Stroški: 2
- Kakovost: 3

- Neusklajenost
projekta z
veljavno
zakonodajo
- Podaljšanje
roka izvedbe
projekta zaradi
potrebnih
prilagoditev
dokumentacije
- Zastoj
(ustavitev)
projekta

1

- Čas: 3
- Stroški: 2
- Kakovost: 3

- Podaljšanje
roka izvedbe
projekta

- Upoštevanje
zahtev oz.
priporočil
- Pozitivno
informiranje
javnosti glede
projekta

- Čas: 3
- Stroški: 2
- Kakovost: 3

- Ponovitev
postopka
javnega razpisa;
- Zamuda pri
oddaji del

- Čas: 3
- Stroški: 5
- Kakovost: 3

- Podaljševanje
rokov izvedbe in
ogroženost
sofinanciranja z
nepovratnimi
sredstvi
- slaba izvedba

- Posebna
pozornost
namenjena
postopku oddaje
del (jasna
opredelitev
obsega del, itd.)
- Priprava
kvalitetne
razpisne
dokumentacije v
skladu z veljavno
zakonodajo;
- Jasno
definiranje
pogojev, ki jih
mora ponudnik –
izvajalec izpolniti
predvsem glede
referenc,
kadrovske
zasedbe ter
določitev
ustreznih meril
za izbor

TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA
Tveganje v
2
postopkih oddaje
del

Tveganje zaradi
izbora
nestrokovnih in
neizkušenih
zunanjih izvajalcev

3
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Tveganje zaradi ne
razpolaganja z
zadostnimi
finančnimi sredstvi

1

- Čas: 3
- Stroški: 2
- Kakovost: 3

Tveganja zaradi
vremena

2

- Čas: 3
- Stroški: 5
- Kakovost: 3

TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKT
Tveganje zaradi
1
nedoseganja
okoljevarstvenih
standardov in
energetske
učinkovitosti

- Čas: 3
- Stroški: 2
- Kakovost: 3

- Projekt ne bo
zaključen v
predvidenem
roku;
- Potreba po
zagotovitvi
dodatnih
denarnih
sredstev;
- Podaljšanje
roka izvedbe
investicije;
- Potreba po
zagotovitvi
dodatnih
denarnih
sredstev (zaradi
ogroženosti
prejema
nepovratnih
sredstev
- Poslabšanje
kakovosti okolja,
- Povečanje
obremenitev
okolja,
- Povečanje
stroškov izvedbe
projekta zaradi
ogroženosti
prejema
nepovratnih
sredstev

ponudnika,
- Zagotavljanje
stalnega nadzora
nad delom
izvajalcev za
pravočasno
ukrepanje
- Priprava
kvalitetne
dokumentacije v
skladu z veljavno
zakonodajo;

- V primeru
pričakovanih
kasnitev dela v
normalnih
vremenskih
pogojih delati
dalje kot po
običajnem urniku

- Upoštevanje
standardov
kakovosti okolja
v vseh fazah
izvajanja
investicije kakor
tudi v fazi
obratovanja
objekta

*Stopnja tveganja: 1-majhna verjetnost 3-srednja verjetnost 5-velika verjetnost **Ocena vpliva: 0-ni
vpliva 1-majhen vpliv 3-srednji vpliv 5-velik vpliv

MILT d.o.o., Jurčičeva cesta 17, 1293 Šmarje-Sap

Stran 89 od 93

Investicijski program

»Nizkoenergijska večnamenska športna dvorana Mengeš«

Razlaga rezultatov
Tveganje razvoja projekta in splošna tveganja
Na začetku projekta so vplivnejša tveganja na čas izvedbe in kakovost projekta, ki so v večji meri
odvisna od projektnega vodje. Ključno pri tem je, da investitor izbere takšnega vodjo, ki ima znanja,
kompetence in izkušnje, med drugim pa tudi dovolj časa, da se projektu posveti v zadostni meri. S
tem se vsa tveganja minimalizirajo.

Tveganje izvedbe projekta
V tej fazi je največje tveganje na povečanje stroškov izvedbe investicije, na čas izvedbe ter kakovost
projekta. Bistven dejavnik tveganja je napačna izbira izvajalcev, ki se začne pri projektantu, katerega
pomen je kakovostna priprava projektov in popisov, ki so osnova za pripravo razpisne dokumentacije
za izvajalca. Za znižanje tveganja je ključna dobra priprava razpisne dokumentacije, ki za merilo ne
predvideva le najnižje cene, pač pa tudi zadostne reference in usposobljenost osebja, ki bo izvajal
dela na projektu.
Kljub temu, da pripravljavec razpisne dokumentacije upošteva vse dodatne zahteve za izpolnjevanje
pogojev ponudnikov, lahko pride do težav pri sami izvedbi investicije. Ne glede na to, je naročnik
skladno s pogodbenimi določili zaščiten, in sicer z:
-

garancijo za dobro izvedbo del,
z možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penalov) za vsak dan zamude.

Naročnik je upravičen do unovčitve garancije za dobro izvedbo del v primeru izvajalčeve zamude,
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru nekvalitetno izvedenih del.
Ključna je sprotna kontrola sledenju terminskega plana, saj je pravočasen zaključek del eden od
pogojev prejema nepovratnih sredstev.
Tveganje obratovanja objekta
V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji tveganja predvsem takrat, kadar
osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta – predvsem za delo z napravami, ni primerno strokovno
usposobljeno ter ne upošteva podanih navodil glede obratovanja in vzdrževanja objekta, ki jih
pripravi izvajalec del. Za preprečitev tovrstnega tveganja je potrebno poskrbeti za ustrezno šolanje in
izpopolnjevanje tehničnega osebja.

12.2 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI
Pri analizi občutljivosti spremljamo kritične ekonomske spremenljivke, pri katerih bi njihova
sprememba vrednosti za 1% povzročila za več kot 5% spremembo enega izmed ključnih kazalcev, v
našem primeru ENSV.
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Kritične spremenljivke so :
-

sprememba investicijske vrednosti
sprememba prihodkov
sprememba odhodkov.

Analiza vplivov spremembe investicijske vrednosti
Spremembe investicijske vrednosti vplivajo na:
-

Amortizacijo in ostanek vrednosti
Morebitne stroške financiranja.

Ključnega pomena pri ugotavljanju verjetnosti nastopa tega dogodka je:
-

dobra projektna dokumentacija, ki je osnova, da končna vrednost investicije zaradi
nepopolnih in pomanjkljivih projektov, ne bo odstopala od začetne načrtovane vrednosti.
pravilne ocene celotnih stroškov investicije.

Analiza vplivov sprememb prihodkov
Pri ekonomski analizi poleg prihodkov iz naslova najemnin govorimo o koristih, ki se odražajo kot
prednost zaradi novogradnje oz. kot strošek, ki bi ga imeli v primeru, da se investicija ne izvede.

Analiza vplivov sprememb odhodkov
Na spremembo odhodkov vpliva sprememba:
-

vzdrževalnih in obratovalnih stroškov.

Tabela 12-2: Analiza občutljivosti
1%
Investicijska
vrednost

Kriterij
ENPV
sprememba
v%

-1%
Investicijska
vrednost

1%
Koristi

-1%
Koristi

2.043.189,37

2.012.645,69

2.073.733,14

2.104.593,88

0

0,985

1,0149

1,0300

1%
Stroški

1.981.784,85 2.037.291,26
0,9699

0,9971

-1%
Stroški
2.048.498,36
1,0025

Iz rezultatov je razvidno, da nobena od kritičnih ekonomskih spremenljivk ne vpliva v tej meri na
investicijo, da bi bilo potrebno njeno kritično obravnavanje.
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13 SKLEPNE UGOTOVITVE
Kot smo v dokumentu navedli, ima investicija v izgradnjo nove nizkoenergijske večnamenske športne
dvorane Mengeš z zunanjo športno rekreacijsko ureditvijo bistven družbeni pomen za Občino
Mengeš. Z izgradnjo novega objekta, ki bo v prvi vrsti v dopoldanskem času namenjen učencem, v
popoldanskem in večernem pa vsem ostalim športnikom in rekreativcem, bo sočasno doprinesel k
možnosti povečanja prostorov same OŠ Mengeš, saj se bo lahko iz prostora sedanje telovadnice
uredilo večjo jedilnico, knjižnico in kabinete. Učenci in zaposleni na to možnost prenove že nestrpno
čakajo, saj je prostorska stiska v času kosila nevzdržna.
Vrednost investicije za izgradnjo nove nizkoenergijske večnamenske športne dvorane, vključno z
zunanjo ureditvijo, znaša 6.261.126,03 EUR z DDV, pri čemer je bilo pred letom 2019 že vloženo
545.073,00 EUR z DDV, v letih 2019-2020 pa je potrebno investirati še 5.716.053,03 EUR z DDV.
Občina Mengeš mora za to investicijo zagotoviti 4.871.411,53 EUR, razliko 844.641,50 EUR bo prejela
od Eko sklada v obliki nepovratnih sredstev.
Investicija bo po terminskem načrtu končana novembra 2020.
Izračun finančnih kazalcev upravičenosti investicije je izkazal negativne vrednosti, saj investicija ne
prinaša prihodkov.
Ob upoštevanju družbenih koristi, je izračun ekonomske neto sedanje vrednosti pozitiven in znaša
2.043.189,37 EUR.
Investicija v novo nizkoenergijsko večnamensko športno dvorano Mengeš z zunanjo športno
rekreacijsko ureditvijo, bo:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

nudila ustrezne notranje športne prostore za izvajanje različnih športnih dejavnosti,
namenjene učencem, športnikom, rekreativcem in krajanom
omogočala hkratno vadbe več razredom ali športnim skupinam na tretjinah z uporabo
pregradnih zaves;
zagotavlja dovolj velik prostor na tribunah za gledalce s fiksnimi in izvlečnimi tribunami za
ogled športnih tekem ter kulturnih in drugih prireditev;
nudila zadostne in primerne športne in rekreativne zunanje površine;
nudila zadostni parkirni prostor;
sprostila prostor znotraj šole, kar bo pomenilo, da se bo lahko obstoječo telovadnico
preuredilo v večjo jedilnico, knjižnico in kabinete;
krepila društveno življenje, interesno združevanje krajanov in spodbujanje k športnim
dejavnostim,
povečala delež redno športno dejavnih krajanov vseh starosti in s tem izboljšala zdravje in
telesno pripravljenost;
povečala prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega dejavnika;
zvišala kakovosti bivanja krajanov;
okolju prijazna, nizkoenergijska in varčna.
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Z izgradnjo nove nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš z zunanjo športno
rekreacijsko ureditvijo, ki je edina možna in dopustna rešitev, ne bodo pridobili le učenci in zaposleni
na šoli, pač pa tudi krajani. Urejena okolica, zelenice, namenjene tudi njihovemu preživljanju
kakovostnega prostega časa, bodo dvignili življenjski standard okolice in kraja samega.
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