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PROJEKT   
Tekst in foto: Vesna Poteko

Občina Vojnik je končala enega 

največjih investicijskih projektov 

v zadnjih letih. Vrtec Frankolovo 

in Osnovna šola Antona Bezenška 

Frankolovo sta bogatejša za nove 

prostore, ki so jih malčki, učenci 

in zaposleni začeli uporabljati v 

maju.

 
Zelo zahteven projekt, ki smo ga 
izvajali v času epidemije, zajema 
igralnice, tehnične prostore 
in športno igralnico. Za vrtec 
so pripravljene ločene igralne 
površine, ki so tudi ograjene. 
Vrtec je projektiran tako, da imajo 
igralnice zunanjo pokrito teraso, ki 
se na zahodni strani nadaljuje na 
zunanjo travno površino z igrali. V 
kompletu so terase in igralni otoki 
zavarovani z ograjo.

Novogradnja vrtca v pritlični etaži 
zajema centralno kuhinjo ter 
jedilnico, ki bosta pokrivali potrebe 
šole in vrtca skupaj. Obstoječa 
razdelilna kuhinja in jedilnica v 
šoli bosta torej razbremenjeni in 
ju bo mogoče uporabljati v druge 
namene. Novogradnja se direktno 
navezuje na obstoječo telovadnico. 
Obstoječi prostor za oder je v 

celoti nadomeščen z novogradnjo 
ter tudi etažno nadgrajen. Šolo in 
novogradnjo povezuje obstoječi 
pokriti hodnik, ki vodi iz šolskega 
dela mimo telovadnice do odra. 
V mansardi sta velik večnamenski 
prostor in strojnica. Skupna 
vrednost gradbeno-obrtniških del, 
ki jih je izvajalo podjetje ODER, d. 
o. o., znaša 1.974.430,00 EUR.

Pogoj za začetek gradnje in 
nemoteno izvedbo gradbenih del je 
bila ureditev okolice in prestavitev 
začasnih električnih vodov, kar ni 
bilo odvisno od izvajalca PEOR, d. 
o. o., temveč od podjetja Elektro 
Celje, spremljale pa so ga še težke 
okoliščine epidemije. Vrednost 
elektro del in zunanje ureditve 
znaša 583.917,00 EUR. Projekt 
gradnje je bil zahteven tudi zaradi 
zahtev EKO sklada. Redni nadzor 
in meritve ZRMK EKO sklada 

Pogled v igralnico, kjer se malčki učijo in igrajo

Vrtec Frankolovo v simbiozi z OŠ Anton Bezenšek  Frankolovo
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namreč potrjujejo, da je objekt v skladu s pogodbo 
o sofinanciranju. Oprema vrtca, ki jo je zagotovilo 
podjetje EURODESIGN Apače, vključuje opremo 
igralnic, garderob, zbornice in športne igralnice v 
vrednosti 56.743,00 EUR.

Osnovna šola Antona Bezenška je v projektu pridobila 
novo kuhinjo in jedilnico s spremljajočo opremo v 
vrednost 175.207,00 EUR. Izvajalec kuhinjske opreme 
je Kovinastroj servis Grosuplje. Vrednost ostalih 
izvajalcev, kot so nadzor za gradbeno-obrtniška dela, 
nadzor zunanje ureditve, projektna dokumentacija, 
investicijska dokumentacija, koordinacija varstva pri 
delu, vrednost soglasij in dokumentacije za pridobitev 
uporabnega dovoljenja in nadzor EKO sklada znaša 
373.710,00 EUR.

Veseli nas, da nam je končno uspelo odpreti vrata vrtca 
malčkom in zaposlenim iz Frankolovega. Prav tako 
želimo OŠ Antona Bezenška Frankolovo ob uporabi 
nove kuhinje obilo zadovoljstva in uspeha na poti 
novega izziva. Hvala vsem: Občinskemu svetu Občine 
Vojnik, županu in sodelavcem, izvajalcem, krajanom, 
učencem in zaposlenim Osnovne šole Antona 
Bezenška Frankolovo, da smo z vašo potrpežljivostjo in 
razumevanjem uspeli priti do cilja. 

Verjamemo in upamo, da bo objekt dobil pravo vsebino 

s smehom in veseljem malčkov. Upamo na zadovoljstvo 
vseh uporabnikov in krajanov, seveda pa si želimo, da 
bi bil nov projekt v ponos vseh nas.

V barvito obarvanem prostoru bodo uslužbenci  kreirali nove ideje

Tudi v vrtcu v naročju narave

Naši malčki morajo biti »fit«

Razdeljevalni pult čaka le še na učence  


