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OBRAZLOŽITEV:
Občina Dol pri Ljubljani in družba Parkplan d.o.o. sta sklenili pravni posel za izgradnjo Vrtca
Dol. Družbo Parkplan d.o.o. je nasledila družba EP Invest d.o.o., ki pa se je kasneje pripojila
k družbi Energoplan d.d.. Občina je z družbo Parkplan d.o.o., sklenila Pogodbo o ustanovitvi
stavbne pravice na nepremičninah, kjer je zgrajen vrtec in kasneje še pogodbo o najemu, v
kateri se je občina zavezala mesečno, za dobo 20 let, plačevati 28.128,50 € za najem vrtca,
in s tem poplačati njegovo izgradnjo. Celotno poplačilo vrtca bi tako znašalo 6.497.638,50 €
(28.128,50 € x 231 mesecev, pri čemer amortizacijski načrt vključuje 228 najemnin), zaradi
česar je občina vložila tožbo na ničnost najemne pogodbe. Na prvi stopnji je Okrožno
sodišče dosodilo v prid Energoplana in zvrnilo tožbeni zahtevek občine, na kar se je občina
pritožila in uspela, saj je Višje sodišče dne 14.3.2018 izdalo sodbo, ki je najemno pogodbo
razglasilo za nično – neveljavno. Zoper sodbo Višjega sodišča je Energoplan, skupaj z SKB,
vložil revizijo, ki je rezultirala v neugodni sodbi Vrhovnega sodišča, ki je spremenilo izrek
sodbe Višjega sodišča ter nično najemno pogodbo ponovno »razglasila« za veljavno. Glavni
argument za takšno odločitev je bil, da naj bi občina sama bila odgovorna za to posledico,
saj je sklenila pravni posel navkljub vedenju, da se ta sklepa mimo zakona, torej mimo
postopka javnega naročanja. Bistvena posledica te sodbe je bila, da je morala občina
ponovno začeti s poravnavanjem mesečne najemnine za vrtec, katere je prenehala plačevati
z začetkom januarja 2015 (do tega dne je plačala 65 najemnin - 1.828.352,50 €, do marca
2021 pa je plačala 86 najemnin – 2.419.051,00 €). Tako znaša dolg do junija 2019, ko je
občina ponovno začela plačevati najemnine, 1.490.651,50 € (28.128,50 € x 53 mesecev). V
zneskih je zavzeta le glavnica, zakonske zamudne obresti ima upnik pravico zahtevati. Do
konca marca 2021 znaša višina zakonskih zamudnih obresti 476.415,36 €.

Sodni postopki v katerih se obravnava upravičenost plačevanja najemnin:
1. Predlog za obnovo postopka
Okrožno sodišče v Ljubljani, opr. št. I P 1335/2013
Tožeča stranka: Občina Dol pri Ljubljani
Tožena stranka: Energoplan
Stranski intervenient: SKB
Občina je po izdaji zanjo neugodne sodbe Vrhovnega sodišča vložila predlog za obnovo
postopka, kateri je bil končan s prej omenjeno sodbo. Tovrstni zahtevek je izredno pravno
sredstvo, ki se lahko vloži v kolikor v zakonsko določenem roku stranka postopka izve za
obnovitveni razlog, zaradi katerega bi lahko v postopku na prvi stopnji sodišče odločilo
drugače, v kolikor bi bil ta tedaj že znan. Dejstvo je, da je zaradi nepravilnosti pri sklenitvi
spornega pravnega posla bil bivši župan Zupančič spomladi leta 2018 obsojen za kaznivo
dejanje. Ta sodba oziroma dejstva iz nje niso bila znana sodišču prve stopnje, ko je
obravnavalo oziroma zaključilo predmetni postopek, saj je bila kazenska sodba izdana
kasneje. Kot že omenjeno je Vrhovno sodišče podalo argumentacijo, da si je občina sama
kriva za povzročeno stanje, pri čemer pa bi bil glavni argument v zahtevi za obnovo postopka
ta, da je to stanje dejansko povzročil tedanji župan in zaradi tega ne smejo občina in

posledično njeni občani trpeti posledic (prikrajšanje sredstev v proračunu zaradi (pre)plačila
najemnin) dejanj posameznika.
Faza postopka: Trenutno je ta postopek prekinjen do nadaljnjega zaradi možnosti mirne
rešitve spora.
2. Ustavna pritožba
Ravno iz vzroka, da zaradi nezakonitih dejanj župana ne smejo občina in posledično njeni
občani trpeti posledic (prikrajšanje sredstev v proračunu zaradi (pre)plačila najemnin) je
občina vložila tudi ustavno pritožbo, ki pa na podlagi sklepa Ustavnega sodišča z dne
26.9.2019, ni bila sprejeta v obravnavo, saj naj ne bi bili izpolnjeni pogoji iz 55.b čl. Zakon o
ustavnem sodišču1.
3. Tožba na ničnost
Okrožno sodišče v Ljubljani, opr. št. VIII Pg 1545/2019
Tožeča stranka: Občina Dol pri Ljubljani
Tožena stranka: Energoplan
Kot že navedeno, je prišlo do sklenitve sporne najemne pogodbe zaradi nezakonitih dejanj
bivšega župana Zupančiča, ki je bil obsojen koruptivnega dejanja, in sicer jemanja
podkupnine v zameno za sklenitev spornega posla. Ravno ta razlog pa je v Zakonu o
integriteti in preprečevanju korupcije podlaga za ničnost pogodbe, ki je bila sklenjena na tak
nezakonit način. Vsled navedenemu je občina vložila tožbo na ničnost najemne pogodbe
zaradi koruptivnega dejanja.
Faza postopka: Trenutno je postopek v fazi, ko se čaka se na odločitev sodišča glede
dopustnosti tožbe, saj je nasprotna stranka podala argumentacijo, da naj bi bilo o tovrstni
zadevi že odločeno2. Argumenti občine pa so, da se v predmetnem postopku toži na drugi
podlagi (ničnost zaradi koruptivnega dejanja), v prejšnji pravdi pa se je tožilo na ničnost
zaradi kršitev javno naročniške zakonodaje.

Sodni postopki v katerih upnika tožita za plačilo neplačanih zapadlih najemnin:
Kot že navedeno znaša dolg občine do junija 2019, ko je občina ponovno začela plačevati
najemnine, 1.490.651,50 € (28.128,50 € x 53 mesecev). Pri tem je potrebno omeniti, da sta
Energoplan in banka SKB dne 13.5.2010 sklenili pogodbo o odstopu terjatev v zavarovanje.
Predmet pogodbe je bil najem kredita v višini, katerega je SKB priskrbel Energoplanu,
Energoplan pa je v namen zavarovanja kredita odstopil SKB-ju terjatve, ki jih ima zoper
občino na podlagi sporne najemne pogodbe. S tem je SKB postal upnik namesto
Energoplana, kar pomeni, da je od 13.5.2010 dalje le SKB upravičen terjati terjatve od
občine, in sicer do poplačila najetega kredita.

Ustavna pritožba se sprejme v obravnavo, če gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki je
imela hujše posledice za pritožnika, ali če gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen
konkretne zadeve.
2
Prvotni postopek opr. št. I P 1335/2013, ki se je končal z sodbo Vrhovnega sodišča.
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SKB oz. Energoplan lahko torej tožita na plačilo najemnine vse do višine vseh neplačanih in
zapadlih najemnin - 1.490.651,50 €, hkrati z zamudnimi obrestmi (do danes cca okoli
470.000,00 EUR). Pri tem je pomembno dejstvo, da dolg do višine glavnice 1.490.651,50 €
lahko tožita solidarno, torej ne vsak o njiju do te višine. Ko je enkrat dolg 1.490.651,50 €
poplačan je zadeva zaključena. Pomembno dejstvo je tudi to, da dejansko Energoplan nima
podlage za vse svoje izvršbe, in sicer zaradi pogodbe o odstopu terjatev v zavarovanje, kar
je tudi ugovor občine v vsakokratnem postopku, katerega tožnik je Energoplan.
SKB:
SKB je do sedaj vložil 2 tožbi in sicer za 94.926,91 € ter za 984.497,50 €. Če sklepamo glede
na višino glavnice 1.490.651,50 €, bo SKB, v primeru, da se vmes ne sklene poravnava, tožil
še na preostanek.
Sodni postopki v teku, kjer je tožnik SKB:
1.
Okrožno sodišče v Ljubljani, opr. št.: II Pg 1201/2019
Tožeča stranka: SKB
Tožena stranka: Občina Dol pri Ljubljani
Zaradi plačila 94.926,91 €
Faza postopka: Trenutno je postopek prekinjen do nadaljnjega zaradi možnosti mirne rešitve
spora.
2.
Okrožno sodišče v Ljubljani, opr. št.: X Pg 1394/2018
Tožeča stranka: SKB d.d.
Tožena stranka: Občina Dol pri Ljubljani
Zaradi plačila 984.497,50 €
Faza postopka: Trenutno je postopek prekinjen do nadaljnjega zaradi možnosti mirne rešitve
spora.
3.
Okrajno sodišče v Ljubljani, opr. št.: VL 20105/2021
Upnik: SKB d.d.
Dolžnik: Občina Dol pri Ljubljani
Zaradi plačila 393.799,00 €
Faza postopka: Sklep o izvršbi se je razveljavi, ker je občina nanj podala ugovor. Zadeva gre
v pravdo.
Energoplan:
Kot že rečeno Energoplan zaradi pogodbe z SKB nima podlage za vtoževanje najemnin,
vendar to vseeno počne, predvidevam, da zgolj iz previdnosti. Po sedanjem trendu ima
Energoplan tendenco, da vlaga predloge za izvršbo3 tik preden bi terjanje najemnin zastaralo
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Vsakokratni izvršilni postopek se prelevi v pravdni postopek po vložitvi ugovora dolžnika.

(3 leta po zapadlosti). Tako je sedaj v teku 5 postopkov, skupno za višino glavnice
1.462.682,00 €, hkrati pa se zahtevajo še zakonske zamudne obresti.
Sodni postopki v teku, kjer je tožnik Energoplan:
1.
Okrožno sodišče v Ljubljani, opr. št.: I Pg 913/2018
Tožena stranka: Energoplan d.o.o.
Tožena stranka: Občina Dol pri Ljubljani
Zaradi plačila 112.514,00 €
Faza postopka: Postopek prekinjen do nadaljnjega zaradi možnosti mirne rešitve spora.
2.
Okrožno sodišče v Ljubljani, opr št.: X Pg 1601/2018
Tožeča stranka: Energoplan d.o.o.
Tožena stranka: Občina Dol pri Ljubljani
Zaradi plačila 534.441,50 €
Faza postopka: Trenutno je postopek prekinjen do nadaljnjega zaradi možnosti mirne rešitve
spora.
3.
Okrožno sodišče v Ljubljani, opr št.: III Pg 274/2020
Tožeča stranka: Energoplan d.o.o.
Tožena stranka: Občina Dol pri Ljubljani
Zaradi plačila 168.771,00 €
Faza postopka: Trenutno je postopek v fazi, ko se čaka se na odgovor tožeče stranke. Ker
gre za relativno nov postopek sodišče še ni odločilo o predlogu za prekinitev postopka.
4.
Okrožno sodišče v Ljubljani, opr št.: IX Pg 1067/2020
Tožeča stranka: Energoplan d.o.o.
Tožena stranka: Občina Dol pri Ljubljani
Zaradi plačila 202.860,34 €
Faza postopka: Trenutno je postopek v fazi, ko se čaka se na odgovor tožeče stranke. Ker
gre za relativno nov postopek sodišče še ni odločilo o predlogu za prekinitev postopka.
5.
Okrožno sodišče v Ljubljani, opr št.: II Pg 190/2021
Tožeča stranka: Energoplan d.o.o.
Tožena stranka: Občina Dol pri Ljubljani
Zaradi plačila 563.407,96 €
Faza postopka: Trenutno je postopek v fazi, ko se čaka se na odgovor tožeče stranke. Ker
gre za nov postopek sodišče še ni odločilo o predlogu za prekinitev postopka.

Postopek pogajanj
Občina je v začetku leta 2020 pričela s postopkom pogajanja z družbo Energoplan ter banko
SKB. Zaradi izbruha epidemije Covid-19 so pogajanja za nekaj časa zastala. Družba
Energoplan je tako po večkratnih zahtevah občine konec oktobra le posredovala prvo
ponudbo za sklenitev sodne poravnave in takojšnjega plačila dolga s strani občine. Njihova
ponudba v višini 3.824.370,096 EUR je temeljila na cenitvenem poročilu podjetja N-invest,
kateri pa je občina nasprotovala. Posledično je občina naročila izdelavo svoje cenitve, ki jo je
dne 15.1.2021 izdelala sodna cenilka Marija Starc. Cenitev investicije v vrtec Dol je znašala
285.000,00 EUR manj kot cenitev nasprotne stranke.
Občina je na pogajanjih v februarju 2021 vztrajala pri svoji cenitvi in na tem, da se obrestna
mera za nazaj prilagodi dejanski obrestni meri na denarnem trgu (najemna pogodba je bila
sicer podpisana s fiksno obrestno mero v višini 5,54 %). SKB in Energoplan sta morebitno
sanacijo obrestne mere za nazaj kategorično zavrnila, prav tako je bilo predlagano, da se
cenilci pri vrednosti investicije medsebojno uskladijo (do uskladitve med cenilci kasneje ni
prišlo).
V začetku marca je občina prejela drugo ponudbo družbe Energoplan, ki je temeljila na
njihovi vrednosti investicije, na plačilu zamudnih obresti za neplačane zapadle obveznosti ter
povrnitvi stroškov odvetnikov, skupaj v vrednosti 3.544.705,87 EUR.
Občina je v odgovoru v sredini marca 2021 vztrajala pri svoji cenitvi in nižjemu priznanemu
dobičku v višini 5 %, nasprotovala je plačilu stroškov odvetnikov ter predlagala, da se
zamudne obresti za zapadle neplačane mesečne obveznosti prepolovijo. Je pa zaradi
kategoričnega vztrajanja nasprotne stranke pristala na pogodbeno obrestno mero iz leta
2009.
V začetku aprila je družba Energoplan posredovala tretjo, končno ponudbo, v kateri je
strošek investicije znižala za 95.000,00 EUR, prav tako je pristala, da vsaka stranka krije
svoje stroške odvetnikov. Še vedno pa so vztrajali pri dobičku v višini 10 % vrednosti
investicije ter pri poplačilu celotnih zamudnih obresti. Vrednost skupne ponudbe je znašala
3.350.784,18 EUR.
Ne glede na predložitev končne ponudbe družbe Energoplan, je občina z povratnim dopisom
vztrajala pri dodatnih popustih pri vrednosti investicije, pri nižjem upoštevanem dobičku ter
pri nižjih zamudnih obrestih.
Dne 14.4.2021 je občina s strani družbe Energoplan prejela dokončen odgovor (četrta
ponudba), v katerem ponujajo končno ceno enkratnega odkupa vseh obveznosti v višini
3.300.000,00 EUR. Pogoj je, da občina potrdi ponudbo v roku 15 dni.

Pripravila:
Darko Ilievski , višji svetovalec za pravne zadeve

Rok Prevc, direktor občinske uprave
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POROČILO O PREGLEDU DOKUMENTACIJE ZA INVESTICIJO
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Marija Starc, sodna izvedenka in sodna cenilka
Trebnje, 15.01.2021

Kraj in datum
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NAVEDBA
PREGLEDANE
DOKUMENTACIJE

1. Mapa 1-448 dokumentacija, ki vsebuje:
-

izvajalsko pogodbo z dne 09.01.2009 in aneks 26.03.2009,

-

ponudbeni predračun z dne 24.12.2008,

-

gradbeno dovoljenje s soglasji,

-

zapisniki sestankov,

-

zapisnik tehničnega pregleda,

-

gradbeni dnevnik,

-

delno gradbena knjiga (januar, februar in marec 2009),

-

situacije (I.,II,III. popolni s podatki o izvedenih delih na podlagi knjige
obračunskih izmer, ostale situacije samo prva in zadnja stran, brez
podatkov o količinah, cenah in skupnih stroških za posamezna dela);

-

Uporabno dovoljenje UE Domžale pod št- 351-1503/2009-6-1321002 z
dne 24.08.2009

-

Tabela računov v zvezi z investicijo – exel dokument

2. Na podlagi prošnje direktorici Maji Šturm je EP Invest iz arhiva pridobil
PID- projektno dokumentacijo, ki vsebuje:
-

Vodilno mapo, PID, Slovenija projekt d.o.o., št. 4253, št. načrta =4253/2, julij 2009

-

Arhitektura, ID, Slovenija projekt d.o.o., št. 4253, julij 2009,

-

Načrt gradbenih konstrukcij, PID AD inženiring d.o.o., št. načrta
14/2009, julij 2009

-

Izkaz požarne varnosti stavb, PID, Lozej d.o.o., avgust 2009

-

Načrt gradbenih konstrukcij- Prometna ureditev, PID, PRO-INI d.o.o., št.
načrta 03/09, julij 2009,

-

Elektro inštalacije v objektu, PID, EVO d.o.o., št. načrta 07-072, julij
2009,

-

NN 0,4 kV kabelski priključek, PID, EVO št. načrta 07-072, julij 2009,

-

TP priključek, PID EVO d.o.o., št. načrta 07-072, julij 2009,

-

Načrt strojnih inštalacij in oreme, PID, Protim Ržišnik Perc, št. načrta T
113650, julij 2009.

3. Direktorica EP Invest gospa Maja Šturm je na prošnjo, glede na to, da
izdane situacije niso vsebovale podatkov o izvedenih količinah, cene za
enoto ter strošek izvedbe posameznih del, zagotovila v Excel
dokumentu celoten pogodbeni predračun, ki vsebuje količine, cene za
2
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enoto in vrednost posameznih del in opreme. Na podlagi tega
predračuna je bil sklenjen aneks k prvotni izvajalski pogodbi, ki je
predvideval obračun del na podlagi knjige obračunskih izmer. Iz aneksa
je razvidno, da je dogovorjen ključ v roke, brez dodatnih in več del.
4. Analiza, ki jo je izdelal IN-INVESR d.o.o., Slamnikarska cesta 1d, 1230
Domžale za naročnika SKB d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljanan je bila
narejena na podlagi exel dokumenta -TABELA RAČUNOV V ZVEZI Z
INVESTICIJO, ki je poleg pogodbenega predračuna tudi osnova za
izdelavo tega poročila.
-

Analizo višine nekaterih cen posameznih del iz ponudbenega
predračuna z dne 24.12.2008 sem naredila na podlagi podatkov iz
končne situacije Vrtca Palček Domžale iz oktobra 2011

5. Opravljen je bil tudi ogled objekta Vrtec Dol pri Ljubljani, vključno z
zunanjo ureditvijo, notranje opreme in opreme igrišča

POVZETEK PODATKOV IZ POROČILA
Na podlagi pregleda navedene dokumentacije in ogleda objekta je ugotovljeno naslednje:
1. Primerjava nekaterih realiziranih cen posameznih gradbeno obrtniških del na objektu Vrtec
Palček Domžale (oktober 2011) kaže, da so cene pogodbenega predračun z dne 24.12.2008
za Vrtec Dol pri Ljubljana, bistveno višje od realiziranih cen vrtca Palček Domžale. Iz
dokumentacije ni razvidno, da bi imela Občina Dol pri Ljubljani vpliv na pogodbene cenegradbeno pogodbo in aneks s katerim je bila določena pogodbena vrednost sta sklenila EP
Invest, ki je bil v lasti Energoplanai n podjetje Energoplana. Pogodbene in realizirane
vrednosti vrtca Palček pa so bile nadzirane s strani investitorja Občine Domžale.
2.
OCENJENA VREDNOST NA PODLAGI POGODBENEGA PREDRAČUNA, IZSTAVLJENIH SITUACIJ ,
RAČUNOV IN UGOTOVLJENIH RAZLIK NA PODLAGI OBRAZLOŽITEV - vse vrednosti so brez DDV

1.

2.
3.
4.
5.

GOI + ZU gradbena in obrtniška dela
in inštalacije ter zunanja ureditev
brez DDV
Strošek vodenje investicije
Strošek izdelave projektne
dokumentacije PZI in PID
Stroški opreme
Ostali stroški, vključno z
nadomestilom za stavbno pravico
Skupaj

v analizi
2.166.290

Po obrazložitvi

Razlika

2.071.415,44

94.874,56

216.629
75.250

162.471,75

54.157,25

70.128,00

5.121,57

90.883
201.722

0

90.883

181.296,00

20.426,00

2.485.311,19

265.462,38

2.750.774
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OBRAZLOŽITEV
Točka 1 Strošek gradbenih, obrtniških del in inštalacij- GOI
Stroški gradbenih, obrtniških del in inštalacij po ponudbenem predračun z dne 24.12.2008, ki je
skladno s 1. členom sestavni del izvajalske pogodbe (1. člen je ostal v veljavi tudi po sklenitvi aneksa)
so 2.125.593,47 EUR. Seštevek vrednosti vseh situacij pa znaša 2.166.290,08 EUR (znesek iz aneksa),
ne da bi bil korigiran pogodbeni predračun iz 1. točke izvajalske pogodbe. Seštevek vrednosti vseh del
po ponudbenem predračunu, ki je sestavni del izvajalske pogodbe in sem ga prejela v Exel znaša
2.125.593,47 EUR. V pogodbenem predračunu pa so upoštevani tudi stroški dodatnih del, ki niso
dokumentirana v znesku 54.538,0 EUR . Skupna razlika, ki izhaja iz nedokumentiranega povečanja
pogodbenega predračuna in nedokumentiranih dodatnih del (knjiga obračunskih izmer) je
94.874,64 EUR.
Za primerjavo cen sem pridobila končno situacijo- realizirana dela, za gradnjo Vrtca Palček, Domžale
iz oktobra 2011. Zbrala sem nekatera gradbena dela in jih primerjala. Cene iz pogodbenega
predračuna iz decembra 2008 za Vrtec Dol pri Ljubljani so bistveno večje od cen realiziranih del Vrtca
Palček. Od preverjenih cen je samo ena nižja od cene primerljivega objekta.
Podatki o navedeni primerjavi:
Opis del

Enota

Vrtec Palček

Vrtec Dol pri Ljubljani

faktor

1.

Tampon dobava in vgradnja

EUR/m3

17,00

23,89

1,41

2.

Odvoz odvečnega material

EUR/m3

6,30

16,42

2,61

3.

Izkop v III. kat. Za kanalizacijo

EUR/m3

2,70

6,65

2,46

4.

PVC cevi fi 200 za kanalizacijo- vgradnja in dobava

EUR/m1

20,32

21,42

1,05

5.

kan. Jašek fi 80 s pokrovom

EUR/kom

277,20

370,91

1,34

6.

Vgradnja armiranega betona C25/30
nad 0,30 m3/m2

EUR/m3

76,00

99,88

1,31

od 0,12 - 0,30 m3/m2

EUR/m3

76,00

112,37

1,48

7.

Dobava in vgradnja rebraste armature

EUR/kg

0,85

1,05

1,24

8.

Horizontalna izolacija
EUR/m2

12,60

osnovni premaz ibitol + Izotekt V4 plus
hladni premaz + TNT debeline 0,5 mm
9.

Toplotna izolacija za talne gretje + tlak 4 cm

8,25
EUR/m2

10 cm

9,70

21,00

2,16

6 cm

9,50

18,63

1,96

28,00

1,20

brez zaokrožnic

39,05

1,45

zaokrožnice

12,54

10. Oblaganje sten s keramičnimi ploščicami

EUR/m2

23,24

11. Talna PVC obloga z zaokrožnicami

EUR/m2

27,00

12. Slikanje notranjih mavčnih sten s predhodno pripravo

EUR/m2

4,98

5,20

1,04

13. Slikanje s premazom, ki ne vpija vlage

EUR/m2

6,64

7,20

1,08
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Točka 2 Strošek vodenja investicij
O stroških vodenja investicije ni ustreznih pogodb s katerimi bi se investitor in izvajalci dogovorili o
vrsti del in stroških. . Na portalu PEG lahko ugotovimo, da znašajo stroški investicije, med katere se
uvršča, dela in stroški v zvezi z upravljanjem in vodenjem projekta, stroški financiranja projekta,
raziskave in preiskave, za investicijo vrtca 60 otrok, v višini 676.119,23 EUR, 8,1 % od GOI + ZU. Z
rastjo višine investicije, pada tudi višina stroškov, glede na predmetno višino, je to 7,5 %, kar znaša
162.471,75 EUR razlika 54.157 EUR,
Točka 3 Strošek izdelave projektne dokumentacije PZI in PID
Stroški izdelave PID strojnih in električnih inštalacij so obračunani v pogodbenem predračunu
stroškov strojnih in elektroinštalacij. Glede na to, je upoštevati zmanjšano vrednost projektne
dokumentacije, ki znaša 1,2% od 426.797,50 EUR je 5.121, EUR. Stroški izdelave projektne
dokumentacije ob upoštevanju navedene pripombe so 70.128 EUR.
točka 4 Strošek opreme- Iz pogodbenega predračuna je razvidno, da so v njem upoštevani naslednji
stroški opreme: Oprema kuhinje 48.334,77 EUR, Oprema vrtca 95.388,24 EUR in oprema zunanje
ureditve- igrala 40.000 EUR. Skupni strošek nabave opreme po pogodbi je 183.723,01 EUR. Stroški so
obračunani v situacijah .V točki 49. in 50 zbirne tabele pa sta upoštevana račun HIT PRELESS d.o.o.
Medvode št. 190576/2009 za opremo vrtca in prostorov vodstva ter zunanja igrala v višini 90.163,27
EUR ter Ivec d.o.o. Maribor v znesku 720 EUR, skupaj 90.883 EUR. Glede na to, da je oprema
obračunana po pogodbenem predračunu, se ti računi nanašajo na že obračunano opremo po
pogodbenem predračunu.
Točka 5
Ostali stroški, vključno z nadomestilom za stavbno pravico Nadomestilo za stavbno pravico v višini
181.296 EUR je bila plačana Občini Dol pri Ljubljani , ostali stroški v višini 20.426,19 EUR pa so
stroški, ki so zajeti v strošku vodenja investicije
Avtor analize je ocenil vrednost predmetnega objekta na podlagi primerljivih objektov in sicer:
-

na podlagi ponudbenega predračuna za nerazkrit objekt iz lastne evidence, po številu varstva
otrok in površini manjši od ocenjevanega objekta;

-

na podlagi metode nadomestitve s podatki o zgrajenih objektih iz baze portala PEG. V bazi
PEG v letu 2009 ni bilo objektov za varstvo otrok, od leta 2011 pa so objekti kapacitete 30, 45
in 60 otrok- ti objekti niso primerljivi z ocenjevanim objektom, ki ima kapaciteto 128 otrok.
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I.
PODATKI O OBJEKTU, KI JE PREDMET POROČILA:
Vir podatkov: Vodilna mapa PID- projekta izvedenih del, izdelana pri Slovenija projekt pod št. 4253 –
04253/2 v juliju 2009
1.
2.
3.

Tlorisni gabarit
Etažnost
Vrsta objekta

4.

Število otrok
-Število otrok prvega
starostnega obdobja
-Število otrok drugega
starostnega obdobja
-Število zobozdravstvenih
ordinacij
Skupaj neto površina v m2
-neto površina vrtca z
vsemi površinami za 128
otrok
-neto površina
zobozdravstvene ordinacije
Skupaj zaprti prostori
-vrtca
-zobne ordinacije
Skupaj odprti prostori,
terase nadstreški , atrij

5.

6.

7.

52,30 m x 33,10 m
pritličje + delno 1N
Samostojna enota vrtca z razdelilno kuhinjo
Dol pri Ljubljani z zobozdravstveno ordinacijo
Skupaj 128 otrok v 7 igralnicah
4 igralnica x 14 otrok = 56
3 igralnice x 24 otrok = 72
2
1592 m2
1511,69 m2

100%
95 %

80,31 m2

5%

1319,94
1239,64 m2
80,31
271,41

83 %

17 %

II.
UGOTOVITVE PO PREGLEDU ANALIZE I NAVEDENE DOKUMENTACIJE NAVEDENE PO POSAMEZNIH
VSEBINAH IZ ANALIZE VREDNOSTI INVESTICIJE, KI JO JE IZDELAL N-INVEST d.o.o. DOMŽALE
II. V analizi vrednosti investicije, ki je predmet pregleda je navedena skupna vrednost investicije
2.986.947 EUR (brez DDV) od tega:
1.

2.
3.
4.
5.

Skupna vrednost
GOI + ZU gradbena in obrtniška
dela in inštalacije ter zunanja
ureditev
Strošek vodenje investicije
Strošek izdelave projektne
dokumentacije PZI in PID
Stroški opreme
Ostali stroški, vključno z
nadomestilom za stavbno pravico

2.986.947
2.166.290

%

216.629
75.250

10,0 % stroškov GOI
3,5 % stroškov GOI

90.883
201.722
9,3 % stroškov GOI
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Komentar posameznih stroškov :
Točka 1.
Stroški gradbenih, obrtniških del in inštalacij so obračunani v 9. situacijah v skupnem znesku
2.166.290,08 EUR . Skladno z določbami 10.člena Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS,
št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ, ki določa, da je na gradbišču potrebno voditi:
(1) Gradbeni dnevnik je treba voditi pri vseh gradnjah, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje,
razen pri gradnji v lastni režiji in pri gradnji nezahtevnih objektov.
(2) Če so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih del, je treba poleg
gradbenega dnevnika voditi knjigo obračunskih izmer.
Pogodba za projekt vrtec z zobozdravstveno ordinacijo Dol Pri Ljubljani, med naročnikom EP INVEST
d.o.o. in Izvajalcem Energoplan d.d., ki je bila sklenjena 9.1.2009. Vrednost pogodbenih del
vrednost del brez DDV
572.594,56 EUR
20 % DDV
114.518,91 EUR
Skupaj
687.113,47 EUR
v 2. členu pogodba določa: Opravljena dela bo izvajalec obračunal po fiksni ceni za enoto iz
predračuna z dne 24.12.2008, in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
izmer.
Aneks 1 k pogodbi št.448/09 z dne 26.03.2009. Skupna vrednost po aneksu
osnovna pogodba
vrednost del brez DDV po aneksu št. 1
Skupaj osnovna pogodba + aneks brez DDV
20 % DDV

572.594,56 EUR
1.593.695,52 EUR
2.166.290,08 EUR
2.599.548,10 EUR

V prvem členu pogodbe z dne 9.01.2009 je navedeno, da bo izvajalec izvedel dela v skladu s ponudbo
št. 150/2008 z dne 24.12.2008. Pri pregledu navedene ponudbe ugotavljam, da je skupni strošek
pogodbenih del:

A

B

VRTEC DOL
SKUPNA REKAPITULACIJA
OBJEKT
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA
KANALIZACIJA
BETONSKA DELA
TESARSKA DELA
ZIDARSKA DELA
gradbena dela skupaj
OBRTNIŠKA DELA
KROVSKO KLEPARSKA DELA
KOVINSKI IZDELKI
KNAUF STENE IN SPUŠČENI STROPOVI
ALU OKNA, VRATA, STENE
POŽARNA VRATA IN STENE

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

80.939,55
28.285,14
213.221,17
84.441,51
332.280,63
739.168,00 €

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

106.401,80
7.062,00
27.805,79
110.396,20
18.071,00
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MIZARSKA DELA
KAMNOSEŠKA DELA
KERAMIČARSKA DELA
PODOPOLAGALSKA DELA
SLIKOPLESKARSKA DELA
RAZNA DELA
obrtniška dela skupaj

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

38.413,00
2.315,00
34.170,00
61.062,89
19.960,40
15.272,70
440.930,78 €

RUŠITVE
ZUNANJA UREDITEV
KANALIZACIJA
ELEKTROINSTALACIJE
TK
NN
STROJNE INSTALACIJE
OPREM KUHINJE
OPREMA VRTCA
IGRALA

220.020,24 €
92.071,26 €
122.750,73 €
19.084,06 €
21.146,66 €
263.816,05 €
48.334,77 €
95.388,24 €
40.000,00 €
945.854,69 €
2.125.953,47 €

SKUPAJ

2.125.953,47 EUR in ne 2.166.290,08 EUR (razlika 40.336,61 EUR) , kot je to navedeno v aneksu (ob
tem, da je 1. člen pogodbe ostal nespremenjen in ta določa pogodbeno vrednost 2.125.953,47 EUR,
ki se z aneksom spreminja v funkcionalni ključ. V pogodbenem predračunu, ki sem ga prejela v exel,
ni razvidno na kaj bi se nanašala razlika, ki znaša 40.336,61 €
V aneksu pogodbe je navedeno, da so vključena v pogodbena dela vsa dodatna in nepredvidena dela.
Iz ponudb posameznih del, ki so jih izvedli podizvajalci, je razvidno, da so ti predvideli 5 do 10 %
dodatnih in nepredvidenih del. Ta dela bi morala biti evidentirana v knjigi obračunskih izmer,
podizvajalcev. V arhivu izvajalca se ta dokument ni našel.

A

B

VRTEC DOL
SKUPNA REKAPITULACIJA
OBJEKT
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA
KANALIZACIJA
BETONSKA DELA
TESARSKA DELA
ZIDARSKA DELA
Gradbena dela skupaj

več dela,
nepredvi.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

OBRTNIŠKA DELA
KROVSKO KLEPARSKA DELA
EUR
KOVINSKI IZDELKI
EUR
KNAUF STENE IN SPUŠČENI STROPOVI EUR

80.939,55
28.285,14
213.221,17
84.441,51
332.280,63

-15.822,9
739.168,00 €

106.401,80
7.062,00
27.805,79
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ALU OKNA, VRATA, STENE
POŽARNA VRATA IN STENE
MIZARSKA DELA
KAMNOSEŠKA DELA
KERAMIČARSKA DELA
PODOPOLAGALSKA DELA
SLIKOPLESKARSKA DELA
RAZNA DELA
Obrtniška dela skupaj

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

110.396,20
18.071,00
38.413,00
2.315,00
34.170,00
61.062,89
19.960,40
15.272,70

-8.645,7
440.930,78 €

RUŠITVE
ZUNANJA UREDITEV
KANALIZACIJA
ELEKTROINSTALACIJE
TK
NN
STROJNE INSTALACIJE
OPREM KUHINJE
OPREMA VRTCA
IGRALA

23.242,68 €
220.020,24 €
92.071,26 €
122.750,73 €
19.084,06 €
21.146,66 €
263.816,05 €
48.334,77 €
95.388,24 €
40.000,00 €

-4.603,6
-12.275,1

-13.190,8

945.854,69 €
Skupaj razlika – neevidentirana
dodatna dela

-54.538,0
2.125.953,47 €

Vrednost nedokumentiranih dodatnih, nepredvidenih in več del znaša 54.538 EUR.
Situacije I, II in III. vsebujejo podatke iz knjige obračunskih izmer, vse ostale situacije nimajo prilog,
kljub temu, da so odgovorni podpisali izjavo, da so količine evidentirane v knjigi obračunskih izmer.
Računi- situacije so brez podatkov o delih, količinah in cenah, ki so bile predmet obračuna. Pristojni
pa so podpisali izjave, da so količine evidentirane v knjigi obračunskih izmer,
mesec

št. računa in
datum

znesek brez
DDV

DDV

skupaj

dejansko
potrjenoplačano

gradbena knjiga
da/ne

1.

januar 2009

št. 090075 /
31.01.2009

67.153,13

13.430,63

80.583,76

72.525,38

da - izjava, da

2.

februar 2009

št.090268
/29.04.2009

144.752,64

28.950,53

173.703,17

156.332,9

da- izjava

3.

marec 2009

št. 090546 /
31.03.2009

195.274,32

39.054,86

234.329,18

210.896,20

da izjava

4.

april 2009

št. 090768 /
30.04.2009

500.000,00

100.000,00

600.000,00

540.000,00

ne – izjava podpisana

5.

maj 2009

št. 090982
/31.05.2009

500.000,00

100.000,00

600.000,00

540.000,00

ne – izjava podpisana

6.

junij 2009

št. 091108
/30.06.2020

440.000,00

88.000,00

528.000,00

475.200,00

ne – izjava podpisana
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7.

julij 2009

št. 091218 /
31.07.2009

75.000,00

15.000,00

90.000,00

81.000,00

ne- izjava podpisana

8.

avgust 2009

št. 091344 /
31.08.2009

27.480,98

5.496,20

32.977,18

29.679,46

ne-izjava podpisana

9.

september
2009

št. 091345
/31.08.2009

216.629,01

43.325,80

259.954,81

233.959,33

2.166.290,08

433.258,02

2.599.548,10

2.339.593,27

Skupaj

ne-izjava izjava
podpisana

Pri pregledu obračunskih situacij je razvidno, da so samo situacije 1-3 vsebovale podatke o dejansko
izvedenih delih, vse ostale situacije pa so nepopolne in ne vsebujejo podatke o izvedenih količinah.
Seštevek situacij je 2.166.290,08 EUR. Ob upoštevanju, da je višina ponudbe, ki je sestavni del
pogodbe 2.125.953,47 EUR ter da znaša znesek obračunanih in ne dokumentiranih dodatnih in več
del 54.538,0 EUR EUR, je lahko priznati znesek 2.071.415,44 EUR – razlika 94.874,64 EUR.
Izvajalec je v fazi pridobivanja dokazil o plačilih podal dokazila o plačilu 90 % zaračunanih zneskov v
situacijah, pozneje pa še za 10 %, ki so bila plačana po izdaji uporabnega dovoljenja.
Točka 2
Strošek vodenje investicije, v analizi je bilo priznano 216.629 EUR od skupne vrednosti v tabeli
377.462,75 EUR. V analizi so priznani stroški vodenja investicije v višini 10 % od GOI + ZU- od zneska
2.166.290 EUR = 216.629 EUR. Na portalu PEG lahko ugotovimo, da znašajo stroški investicije, med
katere se uvršča, dela in stroški v zvezi z upravljanjem in vodenjem projekta, stroški financiranja
projekta, raziskave in preiskave, za investicijo vrtca 60 otrok, v višini 676.119,23 EUR, 8,1 % od GOI +
ZU. Z rastjo višine investicije, pada tudi višina stroškov, glede na predmetno višino, je to 7,5 %, kar
znaša 162.471,75 EUR – razlika 54.157 EUR
Dokazila o plačilu Ni dokazil o plačilu opombe
6.600,00
3.875,00
3.875,00
3.875,00
3.875,00
3.875,00
3.836,25
50.589,00 ni dokazila
3.681,25
289.700,00 svetovanje
3.681,25
26.698,75
350.764,00
377.462,75
Točka 3
Strošek izdelave projektne dokumentacije PZI in PID – – Stroški izdelave PID strojnih in električnih
inštalacij so obračunani v pogodbenem predračunu stroškov strojnih in elektroinštalacij. Glede na
to, je upoštevati zmanjšano vrednost projektne dokumentacije, ki znaša 1,2% od 426.797,50 EUR je
5.121, EUR. Stroški izdelave projektne dokumentacije ob upoštevanju navedene pripombe so 70.128
EUR.
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točka 4
Strošek opreme- Iz ponudbenega- pogodbenega predračuna je razvidno, da so upoštevani naslednji
stroški opreme: Oprema kuhinje 48.334,77 EUR, Oprema vrtca 95.388,24 EUR in oprema zunanje
ureditve- igrala 40.000 EUR. Skupni strošek nabave opreme 183.723,01 EUR je obračunan v situacijah
(katerih ne morem ugotoviti, ker situacije nimajo vsebine). V točki 49. in 50 zbirne tabele pa sta
upoštevana račun HIT PRELESS d.o.o. Medvode št. 190576/2009 za opremo vrtca in prostorov
vodstva ter zunanja igrala v višini 90.163,27 EUR ter Ivec d.o.o. Maribor v znesku 720 EUR, skupaj
90.883 EUR.
Kot dokazilo, da je bila v ponudbenem predračunu upoštevana vsa oprema so naslednji predračuni, ki
so sestavni del pogodbenega predračuna. Predlagam, da Občina Dol pri Ljubljani, preveri opremo,
navedeno v popisu opreme (pogodbeni predračun), ki je sestavni del tega poročila
Točka 5. Ostali stroški, vključno z nadomestilom za stavbno pravico

Priznani znesek Izločeni stroški
115,92
829,00
14,00
21,00
3.000,00
807,13
229,93
4.713,51
20,66
428,32
300,00
800,00
2.000,00
3.862,14
520,00
181.296,00
857,00
320,00
250,00
21,58
530,00
800,00
201.722,19

stavbna
pravica

52.500,00 svetovanje

52.514,00

254.236,19

Ugotovitev: Nadomestilo za stavbno pravico v višini 181.296 EUR je bila plačana Občini Dol pri
Ljubljani , ostali stroški v višini 20.426,19 EUR pa so stroški, ki so zajeti v strošku vodenja investicije.
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2.2 PREGLED RAZLIK, KI IZHAJAJO IZ NAVEDENIH PODATKOV
1.

GOI + ZU gradbena in obrtniška dela
in inštalacije ter zunanja ureditev
brez DDV
Strošek vodenje investicije
Strošek izdelave projektne
dokumentacije PZI in PID
Stroški opreme
Ostali stroški, vključno z
nadomestilom za stavbno pravico
Skupaj

2.
3.
4.
5.

III.

v analizi
2.166.290

Po obrazložitvi

Razlika

2.071.415,44

94.874,56

216.629
75.250

162.471,75

54.157,25

70.128,00

5.121,57

90.883
201.722

0

90.883

181.296,00

20.426,00

2.485.311,19

265.462,38

2.750.774

KOMENTAR – TOČKA 4. ANALIZE, KI JO JE IZDELAL IN-INVEST d.o.o. IN JE PREDMET TEGA
POROČILA

Točka 4.1 Analiza pogodbene vrednosti GOI del s primerljivi objekti (vir: N-INVEST). V analizi so
upoštevani podatki o 3 ponudbah za gradnjo vrtca (lesen) po sistemu »funkcionalni ključ« (ponudnik
1, ponudnik 2, ponudnik 3), ki jih avtor poročila ni razkril, niti ni navedel, ali se je ta investicija izvedla
in kakšna je končna cena vrtca. Vrtec naj bi imel 735,93 m2 (ali je to uporabna ali neto površina ?).
Zbrana naj bi bila najvišja ponudba 1.350,67 EUR/m2. Zbrana investicija je po obsegu manjša, kar
vpliva na strošek EUR/m2. V analizi tudi ni obrazloženo, kaj pomeni računska tlorisna površina, ki jo
ISO Standard 9836 ne pozna. Ali je to korigirana površina zaradi odprtih površin, ki jih ima predmetni
objekt 17 % oziroma 271,4 m2. Če je avtor korigiral neto površino odprtih prostorov, kar je prav, bi
moral v poročilu navesti kakšen faktor je uporabil. Izračun pokaže, da je verjetno upošteval za odprte
prostore faktor 0,5. Upoštevam, da je avtor analize dobil računsko površino na ta način: zaprti
prostori 1319,95 m2 + (271,4 m2 x 0,5= 1455,66 m2. Glede na to, da avtor ni razkril primerljive
nepremičnine, tudi ne moremo ugotoviti kakšno razmerje je med zaprtimi in odprtimi površinami
tega objekta.Za presojo uporabljenih podatkov bi morala opraviti ogled primerljivega objekta, ki pa
ni razkrit.
Glede na to, da sem pred kratkim izdelala oceno stavbe vrtca Šentrupert- zgrajen je bil v letu 2010,
sem pridobila kar nekaj podatkov o realiziranih investicijah vrtcev v času od 2008 do 2012, med
drugimi tudi:
-

Lavrica : leto gradnje 2012, neto površina 1353 m2 (za 130 otrok) je znašal strošek investicije
z DDV 1.478 EUR/m2 oziroma brez DDV 1.211,5 EUR/m2 (klasična gradnja);

-

Trzin: leto izgradnje 2011, neto površina 1720 m2 (185 otrok) , brez DDV 1.735.500 EUR ali
1.019 EUR/m2 (Jelovica)

-

Za vrtec Palček Domžale pa sem pridobila realizirane vrednosti del v oktobru 2011

Če upoštevamo stavbi vrtca Lavrica in Trzin, kot primerljivi stavbi, ki sta po površini bolj primerljivi od
ponudbe neznanega ponudnika za neznano stavbo (735,93 m2) , je povprečna realizirana vrednost
izgradnje navedenih stavb (povprečna površina teh dveh vrtcev je 1536 m2) 1.115 EUR/m2. Ob
upoštevanju, da je v navedeni vrednosti upoštevana celotna neto površina stavb (in ne računska
površina), bi navedeno vrednost lahko primerjali z vrednostjo 2.166.290 EUR (obračunana vrednost
GOI v situacijah za vrtec Dol) za 1559 m2 neto površine vrtca Dol pri Ljubljani 1389,5 EUR/m2.
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Navedena vrednost je za 24,6 % višja od povprečne cene vrtcev Lavrica in Trzin, kar je razvidno iz
naslednje tabele:

Pogodbena
cena GOI
Energoplan
oziroma
obračunan
Površina
strošek strošek
vrtca Dol pri po situacijah v
Ljubljan v
EUR za Vrtec
m2i
Dol
1559
2.166.290

Pogodbena
cena GOI
Energoplan
oziroma
strošek po
situacijah v
EUR /m2
1389,5

Primerjava
Ocenjena vrednost obračunana
vrtca Dol pri
vrednost/
strošek GOI v
Ljubljani po
povprečna
EUR/m2 za vrtec
povprečni ceni v
cena vrtcev
Trzin in Lavrica
EUR/m2 za vrtec
Trzin in
povprečno
Trzin in Lavrica
Lavrica
1.115
1.738.285,0
1,24

Iz tabele je razvidno, da je obračunana vrednost GOI (brez popravkov v točki 1) po situacijah za vrtec
Dol , 24,6 % višja od povprečne cene vrtcev Lavrica in Trzin. Tudi če primerjamo posamezne cene GOI
del vrtca Dol in vrtca Palček Domžale (prikaz v prvem delu poročila), ugotovimo, da cene vrtca DOL za
več kot 20% presegajo cene gradnje vrtca Palček Domžale.
Ob navedenih podatkih je potrebno ugotoviti, da je bila opravljena prilagoditev vrednosti samo na
primerljive objekte glede površin oziroma številu otrok, ni pa upoštevana kvaliteta vgrajenih
materialov in kvaliteta izvedenih del. Za kar je potrebno narediti ogled in opraviti ustrezno
prilagoditev. Pri ogledu predmetnega objekta ugotavljam, da je kvaliteta gradnje povprečna, ter
da so v objekt vgrajeni povprečni materiali – razen fasade.
Točka 4.2 - narejena je ocena vrednosti GOI+ZU na podlagi podatkov iz portala PEG.
V poročilu je navedeno, da so vzete vrednosti stroškov gradnje za vrtce velikosti za število otrok
30/45/60. Z navedbo, da so vrednosti revalorizirane na leto 2009 (ni navedeno katere vrednosti so
bile valorizirane in za koliko) ter da se primerjava opravi na: primerjavo stroškov gradnje na 1m2 neto
tlorisne površine in primerjavo na 1m2 uporabne površine. Pri vpogledu v portal PEG ugotovim, da v
bazi podatkov portala PEG v letu 2009 ni objektov otroškega varstva. Prvič se ti objekti pojavijo v bazi
podatkov za leto 2011. Ker nisem mogla ugotoviti katere podatke je avtor upošteval, niti višin
revalorizacij, sem pri preverjanju podatkov upoštevala bazo podatkov v PEG za leto 2011, to je prvo
leto objavljenih podatkov o stroških gradnje objektov za otroško varstvo.
Opis objekta za 60 otrok
Otroški vrtec za 60 otrok z naslednjim prostorskim
programom: 4 skupinski prostori (180m2), stranski
skupinski prostori (190m2), gospodarski prostori (70m2),
prometno področje (130m2); objekt kot samostoječa
pritlična stavba, nepodkletena s poševno
streho/neobdelana mansarda, srednji cenovni razred
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Število
otrok

neto površina v m2 NT

Investicija v EUR
GOI +ZU

EUR/m2 - NP

delež
investicije
60/30

EUR/otroka

delež 60/30

30

357

419.908

1.210,75

13.996,95

45

476

543.726

1.142,70

12.082,81

60

608

676.119

1.112,55

0,92

Neto površina v m2

EUR/m2

v EUR

1552

1.112,55

1.771.179,60

11.268,65

0,81

Vrtec Dol pri Ljubljani
Število
otrok
128

.
Iz tabele je razvidno, da strošek gradnje m2 neto površine pada z rastjo površine objekta. Strošek
gradnje vrtca za 60 otrok je nižji za 8 % od stroška gradnje vrtca za 30 otrok. Še večja razlika v ceni
gradnje pa je, če upoštevamo strošek gradnje na 1 otroka. Tu je razlika med vrtcem za 30 otrok
napram vrtcu za 60 otrok, 19 %.,Če upoštevamo stroške gradnje za 60 otrok, po cenah iz PEG za leto
2011, je ta strošek 1.112,55 EUR/m2, za 1552 m2 obravnavanega vrtca, 1.771.179 EUR. Glede na
veliko razliko ocenjevanega in primerljivega vrtca, v površini, ki znaša za 60 otrok in 608 m2 neto
površine, ocenjevani vrtec pa 1512 m2 (80 m2 zobne ambulante, bi bilo potrebno oceniti posebej)
za 128 otrok, je potrebno poiskati druge ustrezne primerljive zgrajene objekte v tem obdobju. Tudi
ob tem načinu ocenjevanja je potrebno poudariti, da je potrebno poleg površine upoštevati tudi
kvaliteto vgrajenih materialov in izvedenih del ter razlike v cenah gradbenih storitev 2009-2011.

IV. ZAKLJUČEK
Iz obrazložitve preverjanja stroška gradnje objekta na podlagi pogodbenega predračuna in ostalih
dokazil o stroških je razvidno, da je možno oceniti strošek gradnje na 2.485.311 EUR. Razlike so
obrazložene.

1.

2.
3.
4.
5.

GOI + ZU gradbena in obrtniška dela
in inštalacije ter zunanja ureditev
brez DDV
Strošek vodenje investicije
Strošek izdelave projektne
dokumentacije PZI in PID
Stroški opreme
Ostali stroški, vključno z
nadomestilom za stavbno pravico
Skupaj

v analizi
2.166.290

Po obrazložitvi
2.071.415,44

Razlika
94.874,56

216.629
75.250

162.471,75
70.128,00

54.157,25
5.121,57

90.883
201.722

0
181.296,00

90.883
20.426,00

2.485.311,19

265.462,38

2.750.774

Avtor analize je ocenil vrednost objekta po metodi primerljivih objektov. Kot primerljivi objekt je
zbral ponudbeni predračun za vrtec, ki ima manjšo površino in ne izvedenega objekta s primerljivo
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površino. Ker ni razkril primerljivega objekta, tudi ni možno preveriti podatkov oziroma ocene po tej
metodi.
Pri tretji varianti ocene vrednosti objekta po metodi nadomestitve je avtor ocene upošteval
podatke iz baze podatkov o izvedenih objektih na portalu PEG. Glede na to, da so bili objekti
otroškega varstva vneseni v portal PEG šele v letu 2011, ter da so bili vneseni v bazo v letu 2011,
objekti manjše kapacitete (30, 45 in 60 otrok), manjše površine, ki niso primerljivi s predmetnim
objektom, to oceno ni možno preveriti.
Za oceno vrednosti objekta po metodi primerljivih objektov (nadomestitev) bi bilo potrebno kot
primerljivi objekt upoštevati objekt, ki ga je možno primerjati glede na neto površino in vrsto gradnje,
na primer Vrtec Lavrica ,Vrtec Trzin ali Vrtec Palček Domžale. Primerjava nekaterih cen posameznih
izvedenih del Vrtca Palček Domžale iz leta 2011 s pogodbenimi cenami objekta Vrtec Dol pri Ljubljani
pa kaže, da so pogodbene cene za obravnavani vrtec bistveno večje, kljub temu, da so se dela na
predmetnem objektu izvajala 2 leti pred primerljivim objektom.
Konkretni podatki so podani v tabeli v povzetku tega poročila.

Marija Starc
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PRILOGA – PREDRAČUN OPREME- IZ POGODBENEGA PREDRAČUNA
Poz.

Kom.

Naziv izdelka

1. EKONOMSKI VHOD
2. ČISTILA IN GARDEROBA OSEBJA
2.1.

1

Umivalnik za roke s trokaderom

739,00 €

Proizvajalec: RIEBER
Tip: HAKK
500 x 600 x 820 mm
·

stenski model

·
zgoraj umivalnik za roke z enoročno mešalno
baterijo
·
spodaj trokadero (izlivno korito) z odlagalno
mrežo
izdelano iz inoxa
1

Držalo z podajalnikom za papirnate brisače (za role)

77,00 €

1

Dozator za milo

64,00 €

1

Koš za smeti z nihalnim pokrovom

28,00 €

·

volumen: 20 lit

izdelano iz inoxa
2.2.

1

Omara za čistila

2.772,00 €

Proizvajalec: BIRO R
Tip: PO NAROČILU
1200 x 600 x 2000 mm
·
omara zaprta z 2 x dvojnimi krilnimi vrati,
pregrajena po sredini (ločena čistila za opremo in
tlake)
·
krilna vrata perforirana z prezračevalnimi
odprtinami
·
2 x 4 vmesne police za čistila l = 400 mm
·

obešalo za metle in podobno

izdelano iz inoxa
2.3.

2

Garderobna omara

764,00 €

Proizvajalec:
Tip:
400 x 600 x 2000 mm
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·

krilna vrata s ključavnico

·
vmesna predelna stena za osebna in delovna
oblačila z obešalom
·
zgoraj polica
·

spodaj regulacijske inox nogice h = 100 mm

izdelano iz iverala
2.4.

1

WC

1

Držalo za WC papir

559,75 €
77,00 €

3. POMIVANJE TRANSPORTNE POSODE
3.1.

1

Umivalnik za roke s trokaderom

739,00 €

Proizvajalec: RIEBER
Tip: HAKK
500 x 600 x 820 mm
·

stenski model

·
zgoraj umivalnik za roke z enoročno mešalno
baterijo
·
spodaj trokadero (izlivno korito) z odlagalno
mrežo
izdelano iz inoxa
1

Držalo z podajalnikom za papirnate brisače (za role)

77,00 €

1

Dozator za milo

64,00 €

1

Koš za smeti z nihalnim pokrovom

28,00 €

·

volumen: 20 lit

izdelano iz inoxa
3.2.

1

Miza za pomivanje transportne posode

1.950,00 €

Proizvajalec: BIRO R
Tip: PO NAROČILU
2200 x 700 x 850 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
·

1 x korito: 600 x 500 x 300 mm

·

1 x korito 500 x 500 x 300 mm

·

spredaj in bočno prelivni rob 5 mm

·

ob steni dvignjen rob 100 mm

spodaj:
·

odprto za posodo za odpadke

·

odprta polica l = 1400 mm

·

maska pred koriti
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izdelano iz inoxa
3.3.

1

Tuš baterija z izlivno cevjo

545,00 €

Proizvajalec: HOBART
Tip: 699701
·
3.4.

1

stenski model

Regal polica

862,00 €

Proizvajalec: HUPFER
Tip: N5
1000 x 600 x 2000 mm
Sestavni deli:
·

2 polne police

·

1 x žičnata polica z držali za pokrove

·

2 x žičnata polica

·
2 vertikalna nosilca polic, spodaj regulacijske
nogice
·
križna povezava za trdnost regala
izdelano iz inoxa
3.5.

1

Posoda za odpadke s pokrovom, spodaj voziček

219,00 €

Proizvajalec: HUPFER
Tip: AWK - 50
·

volumen posode iz PVC: 50 lit

·

inox voziček s 3 kolesi

4. PRIPRAVA HRANE ZA IZDAJO
4.1.

1

Delovni pult

3.885,00 €

Proizvajalec: BIRO R
Tip: PO NAROČILU
3800 x 700 x 850 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
·

korito 400 x 500 x 250 mm

·

ob stenah dvignjen rob 100 mm

·

spredaj zaokrožen rob

spodaj:
·

odprti prostor za poz. 4.3

·

odprta polica

·

maska pred koritom

·
omarica z vmesno polico zaprta z drsnimi vrati
1800 mm
·
4 x predal GN 2/1 (po višini)
·

regulacijske nogice h = 150 mm

izdelano iz inoxa
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4.2.

1

Viseča omarica

788,00 €

Proizvajalec: BIRO R
Tip: PO NAROČILU
2000 x 400 x 660 mm
·

zaprta omarica z drsnimi vrati

izdelano iz inoxa
4.4.

1

Posoda za odpadke s pokrovom, spodaj voziček

219,00 €

Proizvajalec: HUPFER
Tip: AWK - 50
·

volumen posode iz PVC: 50 lit

·

inox voziček s 3 kolesi

5. MLEČNA KUHINJA
5.1.

1

Delovni pult

2.358,00 €

Proizvajalec: BIRO R
Tip: PO NAROČILU
2000 x 700 x 850 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
·

korito 400 x 500 x 250 mm

·

ob stenah dvignjen rob 100 mm

·

spredaj zaokrožen rob

spodaj:
·
2 x predal GN 2/1 (po višini) na teleskopskih
vodilih
·
odprta omarica 600 mm pod koritom
·
omarica z vmesno polico zaprta z dvojnimi
krilnimi vrati
·
regulacijske nogice h = 150 mm
izdelano iz inoxa
5.2.

2

Konzolna polica

750,00 €

Proizvajalec: BIRO R
Tip: PO NAROČILU
1800 x 350 x 30 mm
izdelano iz inoxa
5.3.

1

Električni štedilnik

4.498,00 €

Proizvajalec: GICO
Tip: 700/055 FEB
800 x 700 x 840/900 mm
·

4 kvadratne kuhalne plošče v enotni plošči

·

spodaj električna pečica moči 5,5 kW
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·

skupna električna moč: 15,5 kW

·

napajanje: 400 V; 50 Hz

·

regulacijske nogice

izdelano iz inoxa
5.3.A

1

Ventilacijska napa
1200 x 900 x 420 mm

5.4.

1

Delovni pult

791,72 €
2.498,00 €

Proizvajalec: BIRO R
Tip: PO NAROČILU
2000 x 700 x 850 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
·

ob steni dvignjen rob 100 mm

·

spredaj zaokrožen rob

spodaj:
·
omarica z vmesno polico zaprta z drsnimi vrati
1400 mm
·
3 x predal GN 2/1 (po višini) na teleskopskih
vodilih
·
regulacijske nogice h = 150 mm
izdelano iz inoxa
5.5.

1

Viseča omarica

737,00 €

Proizvajalec: BIRO R
Tip: PO NAROČILU
1800 x 400 x 660 mm
·

omarica z vmesno polico zaprta z drsnimi vrati

izdelano iz inoxa
5.6.

1

Blender za pripravo tekočih jedi za dojenčke

1.270,00 €

Proizvajalec: HÄLLDE
Tip: SB-4
270 x 365 x 445 mm
·
za mešanje, miksanje, stepanje, sekljanje,
pasiranje (za pripravo kašic, omak, zgostitev,
prelivov, zeliščnih olj, majoneze, juh, desertov,
mlečnih napitkov, cocktailov, sadnih napitkov in
sokov, …)
·
prozorna mešalna posoda volumna 4 lit z
dvema ročajema, izdelana iz polisulfona, odporna na
udarce in vročino (115°C), z merilno skalo 0,5-3,8 lit
·
4 zelo dolgi rezalni noži (72 mm) iz kvalitetnega
jekla
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·
dvižni pokrov z odprtino za polnjenje Ø 26 mm,
izdelan iz polipropilena, odporen na udarce in
vročino (115°C)
·
mehansko varnostno stikalo pokrova
·

polnilni lijak volumna 1 dcl

·
brezstopenjsko nastavljiva hitrost od 70015.000 obratov/min
·
pulzirna funkcija za direkten preklop na
maksimalno hitrost med delovanjem mikserja
·

moč motorja: 1 kW; 230V; 50 Hz

·
zaščita proti pregrevanju motorja z avtomatsko
reset funkcijo
·
prenos z zobatim jermenom, brez potrebe po
vzdrževanju
·
elektronski nadzor hitrosti za blag začetek
mešanja in konstantno hitrost ne glede na količino
polnjenja
·
posoda s pokrovom, polnilnim lijakom in
rezalno enoto se lahko pomiva v pomivalnem stroju
(rezalne enote ni potrebno odstraniti)

5.7.

1

·

stopnja hrupa: <88 dB (A)

·

višina z dvignjenim pokrovom: 560 mm

·

teža: 5,7 kg (teža mešalne posode: 0,9 kg)

Omara za shranjevanje čiste posode

2.266,00 €

Proizvajalec: BIRO R
Tip: PO NAROČILU
1400 x 700 x 2000 mm
·

4 vmesne police zaprte z drsnimi vrati

·

regulacijske nogice h = 150 mm

izdelano iz inoxa

6. PRIROČNO SKLADIŠČE
6.1.

1

Hladilnik za živila

1.220,00 €

Proizvajalec: LIEBHERR
Tip: KES 4270
600 x 635 x 1980 mm
·

steklene police po višini

·

digitalni termostat

izdelano iz inoxa
6.2.

1

Hladilnik z zmrzovalnikom

1.150,00 €

Proizvajalec: LIEBHERR
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Tip: Cu Nest 39130
600 x 635 x 1980 mm
·

steklene police po višini

·

4 predali za zamrznjene jedi

·

digitalni termostat

izdelano iz inoxa
6.3.

1

Regal polica

650,00 €

Proizvajalec: HUPFER
Tip: N5
1000 x 600 x 2000 mm
Sestavni deli:
·

5 polnih prestavljivih polic

·
2 vertikalna nosilca polic, spodaj regulacijske
nogice
·
križna povezava za trdnost regala
·

max nosilnost 1200 kg

izdelano iz inoxa
6.4.

1

Regal polica

758,00 €

Proizvajalec: HUPFER
Tip: N5
1200 x 600 x 2000 mm
Sestavni deli:
·

5 polnih prestavljivih polic

·
1 vertikalen nosilec polic, spodaj regulacijske
nogice
·
10 kotnih nosilcev polic
izdelano iz inoxa
7. PROSTOR ZA ČISTE SERVIRNE VOZIČKE

8. POMIVANJE BELE POSODE
8.1.

1

Voziček za ločeno zbiranje odpadkov
·

plastika

·

embalaža

·

steklo

932,00 €

Proizvajalec: HUPFER
Tip: GAS 3/EFO
·
spodaj polica s 4 kolesi in 3 pedali za nožni dvig
pokrovov
·
inox okvir
·

zgoraj 3x okvir (za vreče) s pokrovom

izdelano iz inoxa
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8.2.

1

Posoda za odpadke s pokrovom, spodaj voziček

219,00 €

Proizvajalec: HUPFER
Tip: AWK - 50

8.3.

1

·

volumen posode iz PVC: 50 lit

·

inox voziček s 3 kolesi

Vhodna miza pomivalnega stroja

1.844,00 €

Proizvajalec: BIRO R
Tip: PO NAROČILU
2200 x 742 x 900/1100 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
·

2 x korito 500 x 400 x 250 mm

·

usmerjevalni kanal za 4 košare 500 x 500 mm

·

ob steni dvignjen rob 100 mm

spodaj:
·

odprto za poz. 8.2

·

odprta polica 1300 mm

·

cevna konstrukcija

izdelano iz inoxa
8.4.

1

Tuš baterija z izlivno cevjo

545,00 €

Proizvajalec: HOBART
Tip: 699701
·
8.5.

1

stenski model

Pomivalni stroj za pomivanje bele in kuhinjske
posode
Proizvajalec: HOBART

5.904,00 €

Tip: AMXS - 10
635* x 635 x 1510** mm
Izvedba:
·
model z dvižnim pokrovom – havbo (odpiranje
na 3 straneh)
· za delovanje naravnost skozi ali kotno
· dvigovanje pokrova z enovitim ročajem čez vse 3
strani zahteva do 50% manj mehanske moči kot
podobni stroji
· nastavljive noge ± 20** mm
·

programi pomivanja: 60/90/120 s

·
ergonomska, zelo enostavno uporabna
elektronska komandna plošča
·
upravljanje in zagon programa z eno samo
tipko, ki je hkrati indikator delovanja – tipka sveti v
različnih barvah in tako sporoča pripravljenost
stroja, potek delovanja in tudi morebitne okvare v
delovanju
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·
digitalni prikaz temperature pomivanja in
izpiranja
· samodejna diagnostika napak s prikazom na
displeju
· samočistilni program
·
pokrov z varnostnim stikalom, zaprt na vseh
straneh, z diamantno obliko prepreči padanje kapljic
(kondenza) na posodo (kapljice drsijo nazaj v
pomivalni rezervoar) ter zmanjša izgubo toplote in
energije (prihranek do 3 kWh)
·

avtomatično polnjenje rezervoarja

· globoko vlečen rezervoar v notranjosti stroja je
oblikovan tako, da ni nobenih higiensko
problematičnih kotov in robov (radius 20 mm) –
enostavno čiščenje
·
zunanje gretje rezervoarja (brez nabiranja
vodnega kamna na grelcu)
· vgrajen GENIUS-X 4-stopenjski fini filtrirni sistem
nepretrgoma filtrira pomivalno vodo za boljše
rezultate pomivanja in prihranek čistilnih in izpiralnih
sredstev
·
aparat je opremljen s priključnim kablom,
fleksibilno dovodno in odvodno cevjo vode, sesalno
cevjo in dozatorjem za pomivalno in izpiralno
sredstvo ter nepovratnim ventilom
·
zaščita črpalke (filter) pred mehanskimi
poškodbami
·
dovodna cev z varnostnim sistemom
"aquastop"
·
optimalni servisni dostop (na sprednji strani
stroja)
Pomivalni sistem:
·
šobe so oblikovane tako, da se ne morejo
zamašiti
·
pomivalne roke, filter rezervoarja in ostali filtri
se odstranjujejo brez uporabe kakršnegakoli orodja
·
po vsakem pomivalnem ciklusu samočistilni fini
filter avtomatično izčrpava umazanijo iz luga
· vgrajen dozator detergenta
·
vgrajen mehčalec vode z avtomatsko
regeneracijo - brez potrebe po ločenem ciklusu
regeneracije ali podaljšanem ciklusu pomivanja
(kapaciteta enega polnjenja do 500 ciklusov
pomivanja!)
·

vgrajena odvodna črpalka

·

prikaz temperature pomivanja

Izpiralni sistem:
·
termostatsko voden pretočni grelec z vgrajeno
črpalko zagotavlja konstantno temperaturo in
količino vode za izpiranje, neodvisno od vodnega
pritiska
· dozator izpiralnih sredstev
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·
enostavno odstranljive, vrtljive
izpiralne roke iz inoxa (zgoraj in spodaj)
· prikaz temperature izpiranja

2-peresne

Košare:
V kompletu z:
·

1 PVC košaro za krožnike 500 x 500 mm

·

1 PVC večnamensko košaro 500 x 500 mm

·

1 PVC košaro z 8 prekati za pomivanje pribora

Tehnični podatki:
·

kapaciteta: 60 košar/h ali
1080 krožnikov/h ali
2160 kozarcev/h

·

pretočni pritisk: 0,5-10 barov

·

kapaciteta rezervoarja: 30 lit

·

stopnja hrupa: 63 dB(A)

·

moč grelcev rezervoarja: 0,5 kW

·

moč pretočnega grelca: 9 kW

·

moč pomivalne črpalke: 0,73 kW (370 lit/min)

·

poraba sveže vode/košaro: 3,2 lit

·

skupna moč: 9,9 kW / 3 x 20 A

·

napajanje: 3 x 400V, 50Hz

·

max. uporabna višina komore: 440 mm

Dodatno:
3

Košare za krožnike PVC

105,00 €

Proizvajalec: HOBART
Tip: P-18-12
500 x 500 mm
·
za 18 plitvih oz. 12 globokih krožnikov do Ø
260 mm
·
za 9 oz. 7 pladnjev do globine 470 mm
2

Univerzalna košara z ravnim dnom PVC

62,00 €

Proizvajalec: HOBART
Tip: B-00-07
500 x 500 mm
·
2

višine 70 mm

Žičnati vložek za pomivanje skodelic pod nagibom

34,00 €

Proizvajalec: HOBART
Tip: 694497
1

Košara z 8 prekati za pomivanje pribora

25,00 €
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Proizvajalec: HOBART
Tip: CB-8
·

kapaciteta prekata: max. 20 kosov

izdelana iz PVC
8.6.

1

Izhodna miza pomivalnega stroja

896,00 €

Proizvajalec: BIRO R
Tip: PO NAROČILU
2200 x 742 x 900 mm
Sestavni deli:
zgoraj:
·
usmerjevalni kanal za košare 500 x 500 mm z
nagibom proti stroju
·
ob steni dvignjen rob 100 mm
spodaj:
·

odprta polica

izdelano iz inoxa
8.7.

1

Ventilacijska napa
1000 x 1000 x 420 mm

8.8.

800,30 €

Set za umivanje rok
Sestavljen iz:
1

Umivalnik za roke

318,00 €

Proizvajalec: BIRO R
Tip: PO NAROČILU
ca. 400 x 380 x 200 mm
·

mešalna baterija

·

kolenski vklop

izdelano iz inoxa
1

Držalo z podajalnikom za papirnate brisače v rolah

77,00 €

Proizvajalec: EXIMEX
Tip:
1

Dozator za milo

64,00 €

Proizvajalec: EXIMEX
Tip:
1

Koš za smeti

28,00 €

Proizvajalec: EXIMEX
Tip:
·

volumen posode iz PVC: 20 lit

·

nihajni pokrov
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8.9.

6

Servirni voziček za prevoz hrane na otroške oddelke

3.078,00 €

Proizvajalec: RIEBER
Tip: SW 1050 RL – 3M
1000 x 600 x 900 mm
·
3 globoko vlečene police dim. 900 x 550 mm na
razmaku 275 mm
·
nosilnost: 80 kg/polico
·

cevni potisni ročaj na obeh koncih vozička

·

na koleščkih, odpornih na rjo (2 z zavoro)

izdelano iz inoxa
VREDNOST OPREME:

Št.

šifra

naziv

48.334,77 €

količina

cena vrednost EUR

OPREMA V PRITLIČJU
01. (45.)
PRALNICA
OMARA O1
trodelna omara za shranj. perila dim.
360/50/250
s pokrivno polico in polnimi
vrati

1

972,00

972,00

5

408,00

2.040,00

OMARA O2
garderobna omarica dim. 35/60/200
s pokrivno polico in polnimi
vrati

14

168,00

2.352,00

KLOP
K1
klop dim. 200/50/45 na kovinski
podkonstrukciji

2

192,00

384,00

OMARA R1
dvojni regal za odlaganje dim.
150/80/250
s pokrivno polico

02. (29.) GARDEROBA

03. (29a.) SHRAMBA
OMARA O3
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enodelna omara za shranj. perila dim.
140/50/250
s pokrivno polico in polnimi
vrati

1

378,00

378,00

1

972,00

972,00

1

444,00

444,00

1

345,60

345,60

1

132,00

132,00

1
1

162,00
84,00

162,00
84,00

mizna plošča debeline 3cm, dim.
135/80
na kovinski pokonstrukciji

1

192,00

192,00

vrtljivi stol po izboru
projektanta
konferenčni stol

1
2

108,00
48,00

108,00
96,00

koš za smeti

1

12,00

12,00

4
2
1

213,60
324,00
2.160,00

854,40
648,00
2.160,00

04. (28.) ČISTILA
OMARA O1
trodelna omara za shranj. čistil dim.
360/50/250
s pokrivno polico in polnimi
vrati

05. (27.) DODATNI
PROSTOR
OMARA O8
enodelna omara na kolesih, za TV dim.
120/70/180
s pokrivno polico in polnimi
vrati
OMARA O9
dvodelna omara za fascikle dim. 160/38/202
s pokrivno polico in polnimi
vrati
PROSTOR ZA RAČUNALNIK
mizna plošča debeline 3cm, dim.
135/80
predalnik z štirimi predali dim.
40/60/73
omarica za računalnik dim. 30/60/73

06. (25.) TELOVADNICA
ripstol
nižji koš
plezalna stena
po izboru projektanta (npr. Atlas
oprema)
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07. (26.) SHRAMBA ZA REKVIZITE
OMARA R2
enojni regal za odlaganje dim.
130/60/250
s pokrivno polico

1

312,00

312,00

3

1.032,00

3.096,00

3

264,00

792,00

3

345,60

1.036,80

3

132,00

396,00

6
36

158,40
10,80

950,40
388,80

1

309,60

309,60

3

284,40

853,20

3
3

288,00
198,00

864,00
594,00

3

189,60

568,80

2
3
3

211,20
122,40
103,20

422,40
367,20
309,60

12

4,56

54,72

12
42

78,00
31,20

936,00
1.310,40

3
6

152,40
50,40

457,20
302,40

6
42

438,00
34,80

2.628,00
1.461,60

3

588,00

1.764,00

3

259,20

777,60

09. (3., 6., 9.) IGRALNICA 1, 2, 3 - MLAJŠI
igralni most s stopnicami in toboganom prbl.
4m2
blazina preoblečena v skaju prbl.
4m2
kotiček kuhinja dim.
120/35/100
mobilno korito za slikanice dim.
60/50/60
viseča odprta omarica s prekati dim.
100/30/66
zaboj lesen dim. 32/23/19
kotiček knjižnica, s koritom za slik. dim.
120/35/100
kotiček satje dim.
120/35/77
večnamenski voziček za pripomočke dim.
105/40/88
odprta omarica z 12 prekati dim. 100/40/100
omarica nizka, s policami in vrati dim.
100/40/100
pravljično jezikovni kotiček dim.
100/50/100
gibljivi pano dim. 80/100
dvosed dim. 100/50/30/60
pvc pladenjplitev
miza kvadratna dim.
90/90/46
stol lesen otroški
miza za vzgojiteljico s predalom dim.
120/60/75
stol lesen za vzgojiteljico
omara za shranjevanje ležalnikov dim.
140/60/200
ležalnik nakladalen dim. 130/54/15,5
vse po izboru projektanta (npr. Atlas oprema,
Mitos)
stenska obloga v laminat izvedbi prbl.
11m2
po detajlu projektanta
OMARA O12
enodelna omara za shranjevanje dim.
120/60/200
s pokrivno polico in polnimi
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vrati

OCENA! NI
DETAJLA

09A. GARDEROBA 1, 2, 3 - MLAJŠI
garderoba za prvo starostno obdobje
dim. 120/35/150
po izboru projektanta (npr. Atlas oprema,
Mitos)
garderobna klop dim.
120/35/35
po izboru projektanta (npr. Atlas oprema,
Mitos)
previjalna miza z blazino dim.
100/75/85
po izboru projektanta (npr. Atlas
oprema)
pregradni pano dim.
60/75/200
v laminat izvedbi, po detajlu
projektanta

7

348,00

2.436,00

7

90,00

630,00

3

312,00

936,00

5

117,60

588,00

OCENA! NI
DETAJLA

09B. KOTIČEK ZA STARŠE 1, 2, 3 - MLAJŠI
pregradni pano dim.
300/30/200
2/3 panoja dim. 200/20/200
zastekljene
iz vseh strani in polnjene s plastičnimi žogicami
1/3 panoja dim. 100/30/200 izdelana
v
laminat izvedbi, po detajlu
projektanta
2

888,00

1.776,00

09C. (2. 5. 8.) SANITARIJE - MLAJŠI
previjalna miza z blazino dim.
100/75/85
po izboru
projektanta

3

312,00

936,00

OMARA R10
enojni regal za odlaganje dim.
90/60/200
s pokrivno polico

1

174,00

174,00

koš za smeti

1

12,00

12,00
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10. (12., 15., 18.) IGRALNICA 4, 5, 6 - STAREJŠI
igralna hišica s toboganom prbl. 4m2
blazina preoblečena v skaju prbl.
4m2
kotiček kuhinja dim.
120/35/100
viseča odprta omarica s prekati dim.
100/30/66
zaboj lesen dim. 32/23/19
večnamenski voziček za pripomočke dim.
105/40/88
odprta omarica z 12 prekati dim. 100/40/100
omarica nizka, s policami in vrati dim.
100/40/100
pravljično jezikovni kotiček dim.
100/50/100
gibljivi pano dim. 80/100
enosed dim. 50/50/60
pvc pladenjplitev
kotiček tržnica, mobilni dim.
140/40/152
kotiček lutkovni dim.
120/35/120
kotiček frizerski dim. 120/35/100
kotiček za slikanje dim. 120/35/100
miza kvadratna dim.
90/90/46
stol lesen otroški
miza za vzgojiteljico s predalom dim.
120/60/75
stol lesen za vzgojiteljico
omara za shranjevanje ležalnikov dim.
140/60/200
ležalnik nakladalen dim. 130/54/15,5
vse po izboru projektanta (npr. Atlas oprema,
Mitos)

3

2.376,00

7.128,00

3

264,00

792,00

3

345,60

1.036,80

9
72

126,00
10,80

1.134,00
777,60

3
6

288,00
198,00

864,00
1.188,00

3

189,60

568,80

3
3
9

211,20
122,40
72,00

633,60
367,20
648,00

4,56

54,72

1

270,00

270,00

2
2
2

216,00
276,00
252,00

432,00
552,00
504,00

24
72

78,00
31,20

1.872,00
2.246,40

3
6

152,40
50,40

457,20
302,40

9
72

438,00
34,80

3.942,00
2.505,60

stenska obloga v laminat izvedbi prbl.
11m2
po detajlu projektanta

3

588,00

1.764,00

OMARA O12
enodelna omara za shranjevanje dim.
120/60/200
s pokrivno polico in polnimi
vrati

3

468,00

1.404,00

12

189,60

2.275,20

12

10A. GARDEROBA 4. 5. 6. - STAREJŠI
garderoba z obešali dim. 120/35/20
po izboru projektanta (npr. Atlas oprema,
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Mitos)
garderobna klop dim.
120/35/35
po izboru projektanta (npr. Atlas oprema,
mitos)

12

90,00

1.080,00

888,00

2.664,00

1

252,00

252,00

1

210,00

210,00

1

124,80

124,80

2

168,00

336,00

KLOP
K2
klop dim. 80/50/45 na kovinski podkonstrukciji 1

108,00

108,00

270,00

270,00

10B. KOTIČEK ZA STARŠE - STAREJŠI
pregradni pano dim.
OCENA! NI
300/20/200
DETAJLA
2/3 panoja dim. 200/20/200
zastekljene
iz vseh strani in polnjene s plastičnimi žogicami
1/3 panoja dim. 100/20/200 izdelana
v
laminat izvedbi, po detajlu
projektanta
3

11. (51.) PRIROČNO SKLADIŠČE
OMARA R3
enojni regal za odlaganje dim.
120/60/250
s pokrivno polico
OMARA R4
enojni regal za odlaganje dim.
100/60/250
s pokrivno polico
OMARA O4
nizka dvodelna omara za shranj. dim.
140/70/75
s pokrivno polico in polnimi
vrati

12. (53.) GARDEROBA + ČISTILA
OMARA O2
garderobna omarica dim. 35/60/200
s pokrivno polico in polnimi
vrati

OMARA O5
enodelna omara za shranj. čistil dim.
100/50/250
s pokrivno polico in polnimi

1
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13. (57.) NOTRANJI ATRIJ
zazelenitev, komb. s kamni in savskim prodcem
po izboru
projektanta

14. (21.) SHRAMBA IGRAL
OMARA R3
dvojni regal za odlaganje dim.
160/40/250
s pokrivno polico

1

336,00

336,00

OMARA R5
nizek enojni regal dim. 85/40/90
s pokrivno polico

2

84,00

168,00

blazina za vaje

1

76,80

76,80

kvadratna miza za otroke dim.
90/90/52
po izboru
projektanta

1

78,00

78,00

lesen otroški stol
po izboru
projektanta

3

31,20

93,60

mizna plošča debeline 3cm, dim.
80/80
na štirih nogah v mat krom izvedbi

1

132,00

132,00

konferenčni stol
po izboru
projektanta

2

48,00

96,00

koš za smeti

1

12,00

12,00

4

172,80

691,20

OPREMA V NADSTROPJU
15. (65.) PROSTOR ZA IND. DELO Z OTROKI

16. (66.) VODJA ENOTE
OMARA R6
enojni regal za shranjevanje fasciklov dim.
80/40/200
s pokrivno polico in polnimi
vrati
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mizna plošča debeline 3cm, dim.
120/80
na štirih nogah v mat krom izvedbi

1

180,00

180,00

konferenčni stol
po izboru
projektanta

4

48,00

192,00

1
1

234,00
54,00

234,00
54,00

1
1

162,00
84,00

162,00
84,00

koš za smeti

1

12,00

12,00

stoječi kovinski obešalnik

1

55,20

55,20

5

172,80

864,00

1
1

330,00
54,00

330,00
54,00

1
1

162,00
84,00

162,00
84,00

konferenčni stol
po izboru
projektanta

2

48,00

96,00

koš za smeti

1

12,00

12,00

stoječi kovinski obešalnik

1

55,20

55,20

DELOVNO MESTO DM 1
mizna plošča debeline 3cm, dim.
160/80
s polkrožnim zaključkom, dim. fi 80 in
priključno mizo, dim. 80/80
maska pulta dim. 160/58/2
predalnik s štirimi predali dim.
40/60/73
omarica za računalnik dim. 30/60/73

17. (67.) ADMINISTRACIJA
OMARA R6
enojni regal za shranjevanje fasciklov dim.
80/40/200
s pokrivno polico in polnimi
vrati
DELOVNO MESTO DM 3
mizna plošča debeline 3cm, dim.
160/80
s polkrožnim zaključkom, dim. fi 80 in
priključnima mizama, dim. 80/80 in
120/80
maska pulta dim. 160/58/2
predalnik s štirimi predali dim.
40/60/73
omarica za računalnik dim. 30/60/73

18. (68.) RAVNATELJ
OMARA R6
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enojni regal za shranjevanje fasciklov dim.
80/40/200
s pokrivno polico in polnimi
vrati

2

172,80

345,60

OMARA R7
enojni regal za shranjevanje fasciklov dim.
40/40/200
s pokrivno polico in polnimi
vrati

2

84,00

168,00

1
1

206,40
54,00

206,40
54,00

1
1

162,00
84,00

162,00
84,00

mizna plošča debeline 3cm, dim.
180/80
na štirih nogah v mat krom izvedbi

1

216,00

216,00

konferenčni stol
po izboru
projektanta

6

48,00

288,00

koš za smeti

1

12,00

12,00

stoječi kovinski obešalnik

1

55,20

55,20

OMARA O6
dvodelna omara za shranj. dim.
180/40/250
s pokrivno polico in polnimi
vrati

4

486,00

1.944,00

OMARA O7
enodelna omara za shranj. dim.
110/40/250
s pokrivno polico in polnimi
vrati

1

297,60

297,60

DELOVNO MESTO DM 2
mizna plošča debeline 3cm, dim.
160/80
s polkrožnim zaključkom, dim. fi 80 in
priključno mizo, daljša stranica dim. 145/80,
krajša stranica
65/80
maska pulta dim. 160/58/2
predalnik s štirimi predali dim.
40/60/73
omarica za računalnik dim. 30/60/73

19. (63.) ARHIV

20. (62.) SVETOVALEC
OMARA R6
enojni regal za shranjevanje fasciklov dim.
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80/40/200
s pokrivno polico in polnimi
vrati

4

172,80

691,20

mizna plošča debeline 3cm, dim.
120/80
na štirih nogah v mat krom izvedbi

1

180,00

180,00

konferenčni stol
po izboru
projektanta

4

48,00

192,00

1
1

288,00
54,00

288,00
54,00

1
1

162,00
84,00

162,00
84,00

koš za smeti

1

12,00

12,00

stoječi kovinski obešalnik

1

55,20

55,20

OMARA R9
enojni regal za pripomočke,
dim. 85/40/200, s pokrivno polico

10

144,00

1.440,00

mizna plošča za odlaganje, deb. 3cm, dim.
160/80
na štirih nogah v mat krom izvedbi

1

192,00

192,00

OMARA R8
enojni regal za shranjevanje strokovne
literature,
dim. 80/40/200, s pokrivno polico

4

144,00

576,00

mizna plošča debeline 3cm, dim.
160/80
na štirih nogah v mat krom izvedbi

1

192,00

192,00

konferenčni stol
po izboru
projektanta

1

48,00

48,00

police za pripomočke, deb. 3cm, dim. 240/50
s konzolno

5

114,00

570,00

DELOVNO MESTO DM 1
mizna plošča debeline 3cm, dim.
160/80
s polkrožnim zaključkom, dim. fi 80 in
priključno mizo, dim. 80/80
maska pulta dim. 160/58/2
predalnik s štirimi predali dim.
40/60/73
omarica za računalnik dim. 30/60/73

21. (61.) KABINET ZA VZGOJNA SREDSTVA

22. (60.) SKUPNI PROSTOR ZA STROKOVNE DELAVCE
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pritrditvijo
konferenčna miza, deb. 3cm, dim.
160/240,
sestavljena iz 7 delov, na kovinski
pokonstrukciji.
Posamezni deli mize dim. 160/60

1

672,00

672,00

konferenčni stol
po izboru
projektanta

8

48,00

384,00

klubska mizica dim. 55/55
po izboru
projektanta

1

132,00

132,00

enosed dim.
65/65
po izboru
projektanta

3

252,00

756,00

koš za smeti

1

12,00

12,00

pod pultni vgradni
hladilnik

1

336,00

336,00

enojno rf korito

1

54,00

54,00

mala keramična plošča

1

234,00

234,00

1

228,00

228,00

OMARA O11
zgornja omarica 72,5/30/63 s prekrivno polico

3

48,00

144,00

koš za smeti

1

12,00

12,00

912,00

95.388,24

23. ČAJNA KUHINJA

OMARA O10
spodnji element 145/60/90 z vrati,
štirimi
predali, klasičnim pultom

SKUPAJ OPREMA
ZUNANJA IGRALA
otroško igralo SLON (npr. CityWall)

1

sestavljeni igralni stolp s toboganom (npr.
Mitos)

1

peskovnik iz okroglic (npr. Mitos)

1

igralna hiška (npr. Mitos)

2
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klop iz okroglic (npr. Mitos)

6

prevesna gugalnica (npr.
Mitos)

2

trikotno plezalo (npr.
Mitos)

1

vrtiljak (npr.
Mitos)

1

igralo na vzmet (npr. Mitos)

2

vlak z vagoni iz brun (npr.
Mitos)

1

Vsa igrala po izboru
projektanta
SKUPAJ IGRALA:

40.000,00
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KONČNO POROČILO O FINANČNIH OBVEZNOSTI OBČINE DOL PRI
LJUBLJANI DO PODJETJA ENERGOPLAN d.d.
Naročnik poročila
Občina Dol pri Ljubljani
Dol pri Ljubljani 1
1262 Dol pri Ljubljani
Poročilo pripravil
Unija Consulting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani

Skladno z Vašim povpraševanjem, glede izdelave finančnega poročila o preplačilu finančnih
obveznosti podjetju Energoplan d.d. vam v nadaljevanju posredujemo poročilo.

1

1. SEDANJE STANJE
Tabela 1: Stroški celotnega projekta po sedanjem stanju

ENERGOPLAN d.d.
Plačane najemnine do 29.03.2021
Sodni stroški
Plačilo zapadlih najemnin
Zamudne obresti na neplačane najemnine do 29.03.2021
Odplačilo nezapadlih najemnin z obrestmi

2.390.922,50EUR
77.548,73EUR
1.490.810,50EUR
476.415,36EUR
2.531.565,00EUR

Za plačilo

4.576.339,59EUR

Strošek celotnega projetka

6.967.262,09EUR

V primeru da med občino Dol pri Ljubljani in podjetjem Energoplan d.d., ne pride do poravnave
bo občina do konca projekta plača še 4.576.339,59 EUR. V tem primeru bi bil celoten strošek
projekta vrtec 6.967.262,09 EUR. Pri tem je potrebno še dodatno opozoriti, da se zaradi
neplačanih najemnin v preteklosti nabirajo zamudne obresti, ki se na mesečnem nivoju
povečajo za cca 10.000 EUR. V primeru, da ne pride do poravnave in občina zapadlih najemnin
ne poravna v naslednjih 4 mesecih se bodo stroški celotnega projekta presegli 7.000.000 EUR.

2

2. PONUDBE ENERGOPLANA
a. Ponudba I
Družba Energoplan d.d. je dne 29.10.2020 poslala prvo ponudbo občini Dol pri Ljubljani.

Tabela 2: Ponudba z dne 29.10.2020 podjetja Energoplan d.d.
Ponudba I

ENERGOPLAN d.d.

Zamudne obresti na neplačane najemnine do 31.08.2020
Sodni stroški SKB do 31.08.2020
Sodni stroški SKB do 31.08.2020
Plačilo zapadlih najemnin na dan 31.08.2020
Odplačilo nezapadle najemnin na dan 31.08.2020

407.906,15 EUR
36.748,73 EUR
40.800,00EUR
1.490.810,50EUR
2.177.082,31EUR

Celotni dolg

4.153.347,60EUR

Celotni dolg ob upoštevanju popusta

3.824.370,09EUR

Vir: lastni izračuni, podatki prejeti od Občine dol pri Ljubljani

b. Ponudba II
Družba Energoplan d.d. je dne 02.03.2021 poslal drugo ponudbo občini Dol pri Ljubljani.

Tabela 3: Ponudba z dne 02.03.2021 podjetja Energoplan d.d.

Ponudba II

ENERGOPLAN d.d.

Zamudne obresti na neplačane najemnine do 15.02.2021
Sodni stroški - ocena
Plačilo zapadlih najemnin na dan 15.02.2021
Odplačilo nezapadle najemnin na dan 15.02.2021

462.691,73EUR
78.000EUR
1.169.700,78EUR
1.912.313,35EUR

Celotni dolg

3.544.705,87EUR
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c. Ponudba III
Družba Energoplan d.d. je dne 06.04.2021 poslal tretjo ponudbo občini Dol pri Ljubljani.

Tabela 4: Ponudba z dne 06.04.2021 podjetja Energoplan d.d.

Ponudba III

ENERGOPLAN d.d.

Zamudne obresti na neplačane najemnine do 29.03.2021
Sodni stroški
Plačilo zapadlih najemnin
Odplačilo nezapadle najemnin

476.415,36EUR
77.548,73EUR
1.044.469,14EUR
1.829.899,68EUR

Celotni dolg

3.428.332.91EUR

Celotni dolg

3.350.784,18EUR

d. Ponudba IV
Družba Energoplan d.d. je dne 14.04.2021 poslala IV. (četrto) ponudbo občini Dol pri Ljubljani
v kateri je opredelila, da je pripravljena vrednost za poplačilo vrtca iz ponudbe III znižati in
zaokrožiti na 3.300.000 EUR.

e. Zaključek
Kot je razvidno iz poslanih ponudb Energoplana d.d. si je Občina Dol pri Ljubljani skozi
pogajanja v četrti ponudbi izpogajala bistveno ugodnejše pogoje poplačila vrtca. V primeru,
da občina Dol pri Ljubljani sprejme ponudbo podjetja Energoplan d.d. bi za poplačilo vrtca
plačala 853.347,60 EUR manj kot je opredeljeno v prvi ponudbi.
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3. IZRAČUNI
a. Stroški celotnega projekta v primeru, da občina Dol pri Ljubljani po sedajnih
pogojih odplača projekt podjetju Energoplan d.d.
Tabela 5: Stroški celotnega projekta v primeru, da občina Dol pri Ljubljani po sedajnih pogojih odplača projekt
podjetju Energoplan d.d.

ENERGOPLAN d.d.
Plačane najemnine do 29.03.2021
Sodni stroški
Plačilo zapadlih najemnin
Zamudne obresti na neplačane najemnine do 29.03.2021
Odplačilo nezapadlih najemnin z obrestmi

2.390.922,50EUR
77.548,73EUR
1.490.810,50EUR
476.415,36EUR
2.531.565,00EUR

Za plačilo

4.576.339,59EUR

Strošek celotnega projetka

6.967.262,09EUR

Kot je razvidno iz Tabele 5 bi občina Dol pri Ljubljani v primeru, da ne prekine sodelovanja s
podjetjem Energoplan d.d. do konca projekta plača še 4.576.339,59 EUR. V tem primeru bi bil
celoten strošek projekta vrtec 6.967.262,09 EUR.

b. Stroški celotnega projekta v primeru, da občina Dol pri Ljubljani sprejme
ponudbo podjetja Energoplan d.d. z dne 14.04.2021 in za preostanek pridobi
financiranje pri komercialni banki
Tabela 6: Stroški celotnega projekta v primeru, da občina Dol pri Ljubljani sprejme IV ponudbo podjetja
Energoplan d.d. in za preostanek vzame financiranje pri komercialni banki

ENERGOPLAN d.d.
Plačane najemnine do 29.03.2021
Plačilo Energoplanu po ponudbi z dne 14.04.2021
Plačilo stoškov za najeto financiranje pri komericalni banki 10 let
Plačilo stoškov za najeto financiranje pri komericalni banki 15 let

2.390.922,50EUR
3.300.000,00EUR
128.258EUR
216.286EUR

Strošek odplačila Energoplanu (financiranje 10 let)

3.428.258,00EUR

Strošek odplačila Energoplanu (financiranje 15 let)

3.516.286,00EUR

Strošek celotnega projetka (financiranje 10 let)

5.819.180,50EUR

Strošek celotnega projetka (financiranje 15 let)

5.907.208,50EUR

Kot je razvidno iz Tabele 6 bi strošek celotnega projekta vrtec v primeru, da občina Dol pri
Ljubljani sprejme ponudbo podjetja Energoplan d.d. z dne 14.04.2021 in za preostanek pridobi
financiranje pri komercialni banki bil 5.819.180,50 EUR v primeru, da pridobi financiranje z
5

ročnostojo 10 let oz. 5.907.208,50 EUR v primeru, da pridobi financiranje z ročnostjo 15 let.
Razlika med 10 in 15 letno ročnostjo financiranje je 88.028 EUR.

V primeru da občina Dol pri Ljubljani sprejme ponudbo podjetja Energoplan d.d. z dne
14.04.2021. bi strošek celotnega projekta znižala iz 6.967.262,09 EUR na 5.819.180,5 EUR (v
primeru financiranja na 10 let) oz. 5.907.208,50 EUR ( v primeru financiranja na 15 let), kar
nominalno znaša 1.148.081,59 EUR (v primeru financiranja na 10 let) oz. 1.060.053,59 EUR (v
primeru financiranja na 15 let).
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PRAVNO OBVESTILO:
Naročnik in svetovalec se strinjata, da svetovalec ne prevzema nobene odgovornosti za
opravljanje storitev v tem poročilu. Informacije, ugotovitve in podatki, ki jih je zagotovil
svetovalec, so informativne narave, namenjene razpravi med naročnikom in svetovalcem,
tako da svetovalec ne prevzame odgovornosti za njih, svetovalec pa tudi ne prevzame
odgovornosti do oseb, ki bi lahko pridobili vpogled v delo svetovalca.
Predstavljeno delo svetovalca temelji na številnih predpostavkah, vključno z negotovimi
predpostavkami o prihodnjih dogodkih in ukrepih upravljanja, ki se ne bodo nujno zgodili.
Verjetno je, da bo dejanski rezultat drugačen od napovedanega, saj se dogodki pogosto ne
pojavijo, kot je bilo pričakovano.
Svetovalec ne prevzema odgovornosti za vodstvene odločitve na podlagi informacij,
ugotovitev in podatkov svetovalca. Vse odločitve, ki jih sprejme vodstvo na podlagi dela
svetovalca, so odgovornost naročnika ali uprave naročnika.

Za vsa dodatna pojasnila in obrazložitve smo dosegljivi na elektronski naslov:
dejan.kaligaro@unija.com in telefon: 01-360-20-13.
Brezovica pri Ljubljani, dne 20.04.2021
Unija Consulting d.o.o.
Poročilo pripravil:
Dejan Kaligaro
Direktor
Blaž Šlemic
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