
OBSTOJEČE STANJE V 
ŠOLI MOSTE PRI KOMENDI:

- DVA ODDELKA VRTCA

- 18 ŠOLSKIH ODDELKOV 

(učenci do 6. razreda) cca 504 učencev

- DVORANA/MALA TELOVADNICA

- KVALITETNE ZUNANJE POVRŠINE

- DOVOLJ PARKIRIŠČ

POTREBA:

- TELOVADNICA

- DVE UČILNICI

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 3



VARIANTA 2
- Umestitev telovadnice znotraj
ograjenega šolskega zemljišča

Telovadnico smo umestili na
prosto površino na JV delu
šolskega zemljišča, na parc.
št. 201/14 in 191/7 obe k.o.
Moste.

Prednosti:
- navezava s šolo v pritličju
- bližina zunanjih športnih površin
- enoten vhod za telovadnico in

šolo

Slabosti:
- Zmanjšanje šolskega igrišča –

zunanjih površin – telovadnica
se predvidi na mestu sedanjega
otroškega igrišča-hribčka

- Prehodnost igrišča v smeri
sever jug se zoži

- V nivoju pritličja obstoječe šole
zazidava oken v sanitarijah
dečki

- Omejena višina telovadnice (do
napušča šole)

- Poseg v obstoječo arhitekturo
šole

VARIANTA 1
– Umestitev telovadnice na prosto
zemljišče na severni strani šole

Telovadnico smo umestili na
prosto zemljišče s parc. št. 200/4
in 204/3 obe k.o. Moste.

Prednosti:
- prosto zemljišče, še ne

pozidano
- orientiranost
- zagotovitev zadostne

ustrezne višine telovadnice
- možna navezava telovadnice

na šolo preko izvedbe mostu

Slabosti:
- Ni navezave na zunanje športne

površine
- Povezava v nadstropju dolžine

cca. 17m nad dvosmerno
dovozno cesto (povezava mora
biti višja od etažne višine
obstoječe šole, ker prečka
glavno dovozno cesto (gasilska
vozila, tovornjaki,…

- Zagotovitev ustreznih odmikov
od sosednjih objektov oz.
sosednjih zemljišč



IZBRANA VARIANTA
VARIANTA 3

– Umestitev telovadnice na obstoječe
parkirišče zahodno od šole

Telovadnico smo umestili na obstoječe
asfaltirane površine parkirišča. Z
umestitvijo se ohrani dovozna cesta
do stanovanjskih hiš ter asfaltirano
igrišče.
Prednosti:

- prosto zemljišče
- bližina zunanjih športnih površin,

enostavna navezava nanje
- zagotovitev ustrezne višine

objekta
- zagotovitev še dveh učilnic v

nadstropju
Slabosti:

- Povezava v nadstropju dolžine cca.
14,5m nad asfaltirano cesto
namenjeno pešcem, kolesarjem in
interventnim dovozom

- Bližina vodotoka (objekt izven 5m
varovalnega pasu)

Vadbeni prostor z izvlečnimi tribunami dim: 26x20 
m; višine 8 m
Vzdoolž daljše stranice spremljajoči prostori 
telovadnice
Vzdolž krajše stranice komunikacije z nadstropjem
Večnamenskost telovadnice (zunanji dostopi,…)
Sodobna oprema, lesen športni pod

PARKIRIŠČA:
Umestitev na proste površine, severno od šole
Na novo 48 PM; od tega 4 za invalide
Ozelenitev pasu ob cesti



OCENA INVESTICIJE:
A. TELOVADNICA

• Zazidana površina na stiku z zemljiščem 905m2

• Bruto površina celotne stavbe 1120m2

• Neto površina celotne stavbe 990m2

POSEG EUR skupaj EUR

1. GRADBENA DELA IN 
KONSTRUKCIJA

886.098,59

2. OBRTNIŠKA DELA 278,331,35

Skupaj GO dela 1.164.429,94

3. STROJNE in EL. INSTALACIJE 434.645,30

Skupaj INSTALACIJE 434.645,30

4. OPREMA IN STOPNICE 238.519,70

Skupaj oprema 238.519,70

5. ZUNANJA UREDITEV in KOM. 
PRIKLJUČKI

207.843,24

Skupaj ZU in komunalni priključki 207.843,24

6. PROJEKTI (PGD, PZI) 42.000,00
7. NADZOR, VODENJE INVESTICIJE 35.000,00

Skupaj  projekti + nadzor 77.000,00

SKUPAJ INVESTICIJA brez DDV 2.122.438,18

SKUPAJ INVESTICIJA z DDV 2.589.374,58

PARKIRIŠČE
Asfaltirana površina        1260m2
Zunanja ureditev 170m2

POSEG EUR skupaj
EUR

1. IZVEDBA NOVEGA PARKIRIŠČA 88.200,00
Skupaj GO dela 88.200,00

2. ZUNANJA UREDITEV 20.400,00
Skupaj ZU 20.400,00

3. OSVETLITEV 30.000,00
Skupaj 30.000,00

4. PROJEKTI (PGD+PZI) 12.000,00
5. NADZOR, VODENJE INVESTICIJE 3.500,00

Skupaj projekti + nadzor 15.500,00

SKUPAJ INVESTICIJA brez DDV 154.100,00
SKUPAJ INVESTICIJA z DDV 188.002,00

A. TELOVADNICA 2.122.438,18
B. PARKIRIŠČE 154.100,00

SKUPAJ INVESTICIJA brez DDV 2.276.538,18
SKUPAJ INVESTICIJA z DDV 2.777.376,58*

Ocena investicije je bila izdelana v  začetku leta 2017.








