
Kranj, 2020

Izgradnja vrtca v Bitnjah

Predstavitev načrta izgradnje novega, skoraj ničenergijskega vrtca s tremi 
oddelki za skupno 66 otrok na območju naselja Zgornje Bitnje

Kranj, 2. marec 2021



Namen investicije

 otrokom občanov želimo zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje predšolske vzgoje, ki poleg 
tega sledijo sodobnim in okolju prijaznim tehnologijam gradnje 

 nadomeščamo starejše, energetsko potratne objekte, ki ne izpolnjujejo standardov in 
normativov na področju izvajanja predšolske vzgoje 



Kaj bo narejeno

Odstranitev starega objekta

 trije oddelki: en oddelek I. starostnega obdobja, dva
oddelka II. starostnega obdobja za 66 otrok

 večja neto tlorisna površina

 povečana zmogljivost vrtca

 skoraj ničenergijski vrtec

 zgrajen je bil leta 1973

 je v slabem stanju

 ne ustreza sodobnim standardom in 
potrebam

 ima le dva oddelka, za največ 40 otrok

Izgradnja novega sodobnega objekta



VREDNOST INVESTICIJE

Vrednost gradnje:

1.041.273,13 evrov brez DDV

projekt je sofinanciran v višini 
172.856,00 evrov

cca

1,5 
mio EUR

Izvajalec del:



TRAJANJE GRADNJE

240 koledarskih dni od 

uvedbe v delo 

Uvedba v delo

planirana za 8. 3. 2021

Trajanje



PRIDOBITVE ZA MESTNO OBČINO KRANJ OZ. LOKALNO SKUPNOST

KONCESIJSKI 
VRTCI

oddelkov



NOVI VRTEC

21
PARKIRNIH MEST

POKRITE TERASE 
Z DOSTOPOM DO 

ZUNANJIH POVRŠIN

RAZŠIRJEN UVOZ 
Z LOKALNE CESTE

ZELENE 
POVRŠINE

OPREMLJENO 
OTROŠKO IGRIŠČE

Z VAROVALNO 
OGRAJO

POVRŠINA 
GRADBENE 
PARCELE:
2.537m2

SHRAMBA 
OPREME ZA 

ZUNANJO RABO, 
ZUNANJE 

SANITARIJE



NOVI VRTEC

HODNIK -
VEČNAMENSKI 

PROSTOR

3
IGRALNICE

večje od 50 m2

TELOVADNICA 
– osrednja 

točka 
dogajanja

ZELEN POVRŠINE

UREJENE ZUNANJE 
TERASE

Za zaposlene:
ZBORNICA, 

GARDEROBA, 
SANITARIJE

RAZDELILNA 
KUHINJA, 

ENERGETSKI 
PROSTOR

SHRAMBA 
OPREME ZA 

ZUNANJO RABO, 
ZUNANJE 

SANITARIJE



Kakšen bo nov vrtec Biba?
Zjutraj, pred zajtrkom je povsem spontano potekal pogovor med otroki  ...

VIR: spletna stran vrtca Biba

Imel bi okraske, 

pisane, da bi bil lep, 

recimo božične.

Pet sob bi imel in v eni 
kuhinjo. Kuhali bi 

čežano, fižolovo juho, 
hrenovke, palačinke

V novem vrtcu bi na 
nas »merkale« ti 

(Frančeska), Zdenka, 
Ani, pa še Marija bi 

kuhala. Pa Sabina bi k 
nam prišla nazaj.

Aja, pa parkirišče za 8 

avtomobilov bo tud ...

Imeli bi bazen. Pa 
telovadnico, pa veliko 

garderobo.

Vrtec bi bil roza barve. 

(deček punce grdo 

pogleda) … 

No, rumeno-zelene 

barve bo.



Izgradnja vrtca v Bitnjah: Predstavitev izgradnje novega sodobnega vrtca na območju naselja Zgornje Bitnje 

Hvala za pozornost!


