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0 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA, 

IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN 

CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK 

PREDHODNO IZDELANE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 

0.1 Uvodno pojasnilo 
 

Noveliran investicijski program (IP) obravnava izvedbo investicijskega projekta »Celovita energetska sanacija in 

prenova stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica«, ki predvideva izvedbo celovite energetske sanacije in 

prenove 4-ih javnih objektov, v skupni ogrevani površini 2.323,27 m2, s ciljem zmanjšanja porabe energije in 

tekočih obratovalnih stroškov objektov ter s tem posledično ustvarjanja prihrankov. Cilj investicijskega 

projekta, ki ga z izvedbo projekta zasleduje MO Nova Gorica, pa je tudi zagotoviti ustrezne prostorske 

kapacitete (t.j. zgraditi prizidek k obstoječemu objektu Vrtca Šempas, površine 435,16 m2) za izvajanje 

vzgojno varstvene dejavnosti Vrtca Šempas. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni in bivanjski pogoji za 

zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objektov. 

 

Poseg v prostor je pri obstoječih objektih opredeljen kot investicijsko vzdrževalna dela v javno korist, ki zajemajo 

rekonstrukcijo (t.j. izvedbo gradbenih ukrepov) in tehnološko posodobitev (t.j. tehnološke investicijske ukrepe) 

obstoječih objektov. Poseg v prostor za izvedbo novega prizidka k objektu Vrtec Šempas pa je opredeljen kot 

novogradnja. Za izvedbo posegov na objektu Telovadnice OŠ Solkan in za izvedbo novogradnje prizidka k Vrtcu 

Šempas je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. Obe gradbeni dovoljenji sta že bili pridobljeni. Po izvedbi 

investicijskega projekta se bo na objektih, za katera je pridobljeno gradbeno dovoljenje izvedlo tehnični pregled in 

pridobilo uporabno dovoljenje, medtem ko se bo na ostalih objektih izvedlo interni kakovostni prevzem izvedenih 

del. Poleg investicijski ukrepov pa so predvideni tudi ukrepi uvedbe sistema energetskega upravljanja ter 

organizacijski in drugi ukrepi v smislu izvajanja energetskega upravljanja objektov in optimizacija delovanja 

energetskih sistemov. Osnovna namenska raba prostora in objektov se po izvedbi projekta ne spreminja. 

Izboljšuje se le energetska učinkovitost obstoječih objektov in rešuje se prostorska problematika Vrtca Šempas. 

Gre za operacijo (investicijo), ki je v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči. 

 

Po izvedbi projekta se bo zmanjšala raba energije (električne energije in toplotne energije) in emisij CO2 ter 

posledično stroškov energije kot tudi stroškov upravljanja, vzdrževanja in intervencij na objektih. S tem bodo 

izboljšani oziroma zagotovljeni ustrezni delovni pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objektov. 

Po izvedbi operacije se bo uvedlo energetsko knjigovodstvo in dolgoročno optimalno upravljanje in vzdrževanje 

objektov. Nameravana operacija bo prispevala k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k 

uravnoteženi in kvalitetni infrastrukturni opremljenosti občine. 

 

Po izvedbi projekta bo MO Nova Gorica predala energetsko sanirane in prenovljene objekte v upravljanje javnim 

zavodom, ki že sedaj upravljajo z objekti. Instalacijsko se bo vsa nova infrastruktura navezovala na obstoječe 

komunalne, instalacijske in cestne priključke. 

 

Noveliran 3 investicijski program (IP) je izdelan v skladu s točko 4 13. člena Uredbe o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 

in 27/2016). 

 

 

0.2 Predstavitev investitorja in izdelovalca investicijske dokumentacije 
 

Investitor oziroma nosilec izvedbe obravnavanega projekta in izdelovalec investicijske dokumentacije je Mestna 

občina Nova Gorica. Sedež občine je na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. MO Nova Gorica 

zastopa župan Matej Arčon. Poleg župana so organi občine še mestni svet in nadzorni odbor. Uprava MO Nova 

Gorica ima naslednje oddelke: 

- Kabinet župana 
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- Urad direktorja občinske uprave, v okviru katerega deluje tudi Projektna pisarna in Finančno-

računovodska služba 

- Oddelek za družbene dejavnosti 

- Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

- Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo. 

 

Mestna občina Nova Gorica je ena od enajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji in največja občina v Goriški 

regiji, kjer imajo sedež vse pomembnejše regionalne institucije. Leži v skrajno zahodnem delu Slovenije tik ob 

meji z Republiko Italijo in meri 279,5 km2. Šteje 31.798 prebivalcev, povprečna starost prebivalstva pa znaša 44,4 

let. 

 

Razdeljena je na 19 krajevnih skupnosti s 44 naselji: Banjšice, Branik (Branik, Preserje, Spodnja Branica, Steske, 

Pedrovo), Čepovan, Dornberk (Brdo, Budihni, Dornberk, Draga, Potok pri Dornberku, Saksid, Tabor, Zalošče), 

Gradišče nad Prvačino, Grgar, Grgarske Ravne-Bate (Grgarske Ravne, Bate, Dragovica), Kromberk-Loke 

(Kromberk, Loke), Lokovec, Lokve-Lazna (Lokve, Lazna), Nova Gorica (Nova Gorica, Pristava), Osek-Vitovlje 

(Osek, Vitovlje), Ozeljan (Ozeljan, Šmihel), Prvačina, Ravnica (Ravnica, Podgozd), Rožna Dolina (Ajševica, 

Rožna Dolina, Stara Gora), Solkan (Solkan, Šmaver, Sveta Gora), Šempas, Trnovo (Trnovo, Nemci, Voglarji). 

 

Za Mestno občino Nova Gorica je značilna lega na prehodu med Sredozemljem, Alpami in celinsko Evropo. 

Podnebje je prehodno submediteransko z veliko sonca, s povprečno milimi in vlažnimi zimami ter vročimi poletji. 

Na klimatske razmere pa delno vpliva tudi kraško podnebje. Ozemlje je zelo razgibano. Razprostira se po 

različnih naravnih enotah, ki jih povezujejo soške vode. Na skrajnem severozahodu leži hrib Sabotin. Hriboviti 

svet se nadaljuje na levi strani Soče z zahodnim delom Visokega Krasa, to je skrajnimi severozahodnimi odrastki 

Dinarskega gorovja, kamor sodita planoti Banjšice in Trnovski gozd. Planoti z vseh strani obkrožajo globoko 

vrezane doline, in sicer na zahodu Soška dolina, na vzhodu in jugu planoti ločuje izrazito suha dolina Čepovanski 

dol, na severu pa se površje strmo prevesi v dolino Idrijce. Nekoliko bolj postopen prehod je na jugozahodni 

strani, kjer se Banjšice v stopnjah spuščajo proti Grgarski kotlinici, ta pa pri Solkanu na Soško ravnino. Na južnem 

delu se ozemlje povzpne na Kras, osrednji del ozemlja pa predstavlja vinorodna Spodnja Vipavska dolina. Velik 

pomen igra geostrateška in prometna lega Mestne občine Nova Gorica med Padsko nižino na jugozahodu, dolino 

Soče, ki se na severu zajeda daleč v Alpe, in osrednjo Slovenijo, od koder vodijo poti tudi proti Panonski nižini na 

severovzhodu. 

 

Središče občine je mesto Nova Gorica, ki je imenovano tudi mesto vrtnic. Nastalo je po drugi svetovni vojni. Leži 

tik ob meji z Italijo, s sosednjim mestom Gorica pa je pravzaprav neločljivo povezano, lahko bi rekli, da mesti 

prehajata ena v drugo. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in padcem schengenske meje je prehod med 

obema mestoma postal odprt, bolj naraven in povezujoč. Mesto je zgrajeno po urbanistični zasnov arhitekta 

Edvarda Ravnikarja, danes pa se po odprtju meje arhitekti in urbanisti srečujejo z novimi izzivi urbanistične 

ureditve obeh mest. Zanimiva in mednarodno poznana točka je skupni trg obeh Goric, Trg Evrope, ki leži pred 

novogoriško železniško postajo. Njegova posebnost je, da leži polovico v Sloveniji, polovico v Italiji. Nova Gorica 

slovi tudi kot mesto, kjer je pokopan zadnji francoski kralj Karel X v grobnici Burbonov v Frančiškanskem 

samostanu na Kostanjevici. Mesto na obrobju zaznamuje reka Soča z znamenitim solkanskim kamnitim mostom 

in s sodobnim kajak centrom, ki je pogosto prizorišče domačih in mednarodnih tekem. Nova Gorica je umeščena 

v prijetno mediteransko klimo, ki se odraža v blagem podnebju in čudovitem rastlinju. Mesto je središče 

upravnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja v regiji. Ima svojo univerzo, Univerzo v Novi 

Gorici, in vrsto drugih visokošolskih programov. Med kulturnimi ustanovami, ki bogatijo kulturno življenje v občini, 

so Goriški muzej, Kulturni dom z mestno galerijo ter glasbenim in filmskim programom, Slovensko narodno 

gledališče Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, 

Pokrajinski arhiv Nova Gorica, kulturno ponudbo pa plemenitijo tudi številna društva, zveze in klubi. V mestu in 

okolici vabi k ogledu pestra in zanimiva naravna in kulturna dediščina, poleg že omenjene grad Kromberk, grad 

Rihemberk, bazilika na Sveti Gori, Sabotin–park miru, gozd Panovec, Trnovsko–Banjška planota in še številne 

druge naravne in kulturne lepote. 

 

V MO Nova Gorica deluje 5 javnih vrtcev v okviru osnovnih šol (Vrtec Branik, Vrtec Čepovan, Vrtec Dornberk 

(Dornberk, Prvačina), Vrtec Solkan (Solkan, Trnovo, Grgar) ter Vrtec Šempas) ter en samostojen javni zavod 

Vrtec Nova Gorica (Mojca, Centralni vrtec, Najdihojca, Kekec, Kurirček, Čriček, Julka Pavletič, Ciciban). V vse 

vrtce je s 01.09.2016 vključenih 1.222 otrok v 69 oddelkih. V Vrtcu Šempas je bilo v šolskem letu 2016/2017 na 
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dan 01.09.2016 organizirano 8 oddelkov, v katere je bilo vpisanih 140 otrok. V Vrtcu Dornberk pa je bilo v istem 

obdobju organizirano 5 oddelkov, v katere je bilo vpisanih 95 otrok. 

 

V MO Nova Gorica je 7 osnovnih šol, in sicer Osnovna šola Branik, Osnovna šola Čepovan, Osnovna šola 

Dornberk s podružnično šolo Prvačina, Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Osnovna šola Milojke Štrukelj 

Nova Gorica s podružnično šolo Ledine, Osnovna šola Solkan s podružničnima šolama Grgar in Trnovo, Osnovna 

šola Šempas in Osnovna šola Kozara Nova Gorica. V mestu je organizirano tudi srednješolsko (Gimnazija Nova 

Gorica, Šolski center Nova Gorica) in visokošolsko izobraževanje (Univerza v Novi Gorici, Tehniški šolski center 

Nova Gorica, Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakulteta za 

elektrotehniko-Multimedijske komunikacije, Visoka šola za zdravstvo-Zdravstvena nega). V mestu se nahaja tudi 

Glasbena šola Nova Gorica. 

 

 

0.3 Namen in cilji investicijskega projekta 
 

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko 

sanacijo in prenovo (dozidavo) 4-ih javnih objektov ter vzpostavitev učinkovitega energetskega 

upravljanja v njih, ki so v lasti MO Nova Gorica, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske 

učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov in prašnih delcev v vseh 4-ih objektih ter ureditev oziroma povečanje ustreznih prostorskih 

kapacitet v objektu Vrtca Šempas. 

 

Glavni cilj investicijskega projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito 

energetsko sanirati in prenoviti 4 javne objekte, ki so v lasti MO Nova Gorica, v skupni ogrevani površini 

2.323,27 m2, s ciljem zmanjšanja porabe energije in tekočih obratovalnih stroškov objektov ter s tem 

posledično ustvarjanja prihrankov. Cilj investicijskega projekta, ki ga z izvedbo projekta zasleduje MO Nova 

Gorica, pa je tudi zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete (t.j. zgraditi prizidek k obstoječemu objektu Vrtca 

Šempas, površine 435,16 m2) za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti Vrtca Šempas. S tem se bodo 

izboljšali tudi sami delovni in bivanjski pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objektov. 

 

Ostali cilji investicijskega projekta in njegovi sinergijski učinki so predstavljeni v nadaljevanju tega dokumenta, in 

sicer v poglavju 4.1. 

 

 

0.4 Povzetek predhodno izdelane investicijskega dokumentacije 
 

Do izdelave noveliranega investicijskega programa (IP) je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP): Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica, ki so ga 

izdelale strokovne službe MO Nova Gorica septembra 2016; investicijski program (IP): Celovita energetska 

sanacija in prenova stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica, ki so ga izdelale strokovne službe MO Nova Gorica 

oktobra 2016; noveliran investicijski program (Noveliran IP): Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti 

Mestne občine Nova Gorica, ki so ga izdelale strokovne službe MO Nova Gorica januarja 2017; ter noveliran 2 

investicijski program (Noveliran 2 IP): Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti Mestne občine Nova 

Gorica, ki so ga izdelale strokovne službe MO Nova Gorica februarja 2017. 

 

0.4.1 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 

in 27/2016). DIIP je skladno z Uredbo odgovoril na bistvena vprašanja in dileme glede investicijskega projekta. 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je predvideval energetsko sanacijo in prenovo štirih javnih stavb v 

lastni Mestne občine Nova Gorica, in sicer objekta Telovadnice OŠ Solkan, objekta Telovadnice OŠ Branik, 

objekta Vrtca Šempas in objekta Vrtca Dornberk. V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) se je 

izhajajo iz dejstva, da so obravnavani javni objekti v slabem stanju, energetsko potratni in potrebni prenove. 
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V okviru dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bilo ugotovljeno (povzeto po 

zaključnih ugotovitvah iz DIIP-a): 

Analiza obstoječega stanja in potreb je pokazala potrebo po izvedbi projekta pod eno izmed variant »z 

investicijo«. Glavni razlog za izvedbo investicijskega projekta oziroma obravnavanih investicijskih in 

organizacijskih ukrepov v predmetnih 4-ih javnih objektih je zmanjšanje porabe energije in s tem posledično 

stroškov energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitve okolja z emisijami CO2 in 

prašnimi delci. Dodatni razlogi za izvedbo investicijskega projekta pa so tudi želje MO Nova Gorica po izboljšanju 

delovnih in bivanjskih pogojev uporabnikov predmetnih objektov ter sledenje trendom na področju energetske 

učinkovitosti ter prispevanje k čistejšemu okolju. Razlog za izvedbo novogradnje t.j. prizidka k objektu Vrtca 

Šempas pa je v pomanjkanju ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti v okviru 

enote vrtca v Šempasu, saj morajo zaradi povečanja vpisa števila otrok trije oddelki vrtca delovati v stavbi OŠ 

Šempas. Razlog za izvedbo obravnavanih investicijskih in organizacijskih ukrepov je slabo stanje obravnavanih 

objektov oziroma pripadajočih energetskih sistemov, odsotnost ustreznega energetskega upravljanja, posledično 

njihova energetska neučinkovitost ter visoki stroški energije in vzdrževanja ter upravljanja predmetnih energetskih 

sistemov. Izvedba projekta bo pozitivno vplivala na toplotno in s tem na bivalno ugodje v obravnavanih objektih. Z 

izvedbo operacije se bo izboljšala energetska učinkovitost javnih objektov, izboljšali se bodo delovni in bivalni 

pogoji v objektih in zmanjšalo se bo onesnaževanje okolja. Z izvedbo operacija pa se bo dosegalo tudi nižje 

stroške toplotne in električne energije, nižje stroške upravljanja, vzdrževanja in intervencij ipd., kar bo pozitivno 

vplivalo na občinski proračun. 

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo in 

prenovo (dozidavo) 4-ih javnih objektov ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja v njih, ki so v lasti 

MO Nova Gorica, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 

stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih 

delcev v vseh 4-ih objektih ter ureditev oziroma povečanje ustreznih prostorskih kapacitet v objektu Vrtca 

Šempas. 

Glavni cilj investicijskega projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito 

energetsko sanirati in prenoviti 4 javne objekte, ki so v lasti MO Nova Gorica, v skupni ogrevani površini 2.323,27 

m2, s ciljem zmanjšanja porabe energije in tekočih obratovalnih stroškov objektov ter s tem posledično ustvarjanja 

prihrankov. Cilj investicijskega projekta, ki ga z izvedbo projekta zasleduje MO Nova Gorica, pa je tudi zagotoviti 

ustrezne prostorske kapacitete (t.j. zgraditi prizidek k obstoječemu objektu Vrtca Šempas, površine 435,16 m2) za 

izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti Vrtca Šempas. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni in bivanjski 

pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objektov. 

V okviru investicijskega projekta se bo izvedlo celovito energetsko sanacijo (t.j. investicijske in organizacijske 

ukrepe URE), kakor tudi izvedlo novogradnjo prizidka (t.j. dozidavo k obstoječemu objektu) ter uredilo prihodnje 

upravljanje z energetskimi sistemi v 4-ih javnih objektih v lasti MO Nova Gorica. 

Izvedba investicijskega projekta bo s svojimi cilji omogočila doseganje ciljev, strategij, normativov, standardov in 

zakonskih zahtev tako na občinski, regionalni, državni in EU ravni, saj je usklajen z njihovimi cilji, smernicami, 

razvojnimi strategijami in programi. 

Analiza variant je pokazala, da je varianta »z investicijo« 2 (t.j. izvedba projekta po modelu JZP) optimalna 

varianta izvedbe investicijskega projekta, v kolikor investitor/lastnik objektov pridobi zasebnega partnerja in test 

javno-zasebnega partnerstva pokaže pozitiven rezultat. V primeru, da se zasebnega partnerja ne pridobi oziroma 

da test javno-zasebnega partnerstva prikaže negativen rezultat se investitorju/lastniku objektov priporoča, da 

izvede varianto »z investicijo« 1 (t.j. izvedba projekta z lastnimi  proračunskimi sredstvi MO Nova Gorica), saj se 

je pokazalo, da je le-ta v primerjavi z varianto »brez investicije« veliko boljša, kljub temu da ni optimalna. 

Vrednost investicijskega projekta (investicijskih stroškov) smo ocenili v stalnih in tekočih cenah. Vrednost 

investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 1.726.787,33 EUR brez DDV (neto vrednost projekta) oz. 

2.106.680,54 EUR z DDV (bruto vrednost projekta). Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 1.758.324,17 EUR 

brez DDV (neto vrednost projekta) oz. 2.145.155,49 EUR z DDV (bruto vrednost projekta). Upravičeni stroški po 

tekočih cenah znašajo 892.882,95 EUR. 

Analiza lokacije je prikazala primernost izbranega območja oz. izbranih objektov za izvedba energetskih sanacij in 

prenovo (dozidavo) ter usklajenost s prostorskimi akti. 

Predstavitev tehnično-tehnološkega dela je izvedena na podlagi razširjenih energetskih pregledov in obstoječe 

projektne dokumentacije. 

Časovni načrt izvedbe je prikazal, da bo investicijski projekt izveden in predan v uporabo oktobra 2018. Zaključek 

projekta (finančni zaključek) je predviden decembra 2018 ne glede na izbrano varianto »z investicijo«. 
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Analiza vplivov na okolje ni prikazala negativnih vpliv na okolje. Pokazala pa je pozitivne vplive na okolje, 

predvsem z vidika okoljske učinkovitosti, učinkovitosti izrabe naravnih virov, trajnostne dostopnosti, izboljšanja 

bivalnega okolja in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. 

Analiza zaposlenih je pokazala, da zaradi izvedbe investicijskega projekta ne bo prišlo do nastanka, potrebe po 

odpiranju neposrednih novih delovnih mest pri investitorju/lastniku MO Nova Gorica. Pri enemu upravljavcu (t.j. 

Vrtec Šempas) pa se bo pojavila zaradi širitve objekta (izvedbe prizidka) potreba po novih delovnih mestih. Pri 

ostalih upravljavcih ni predvideno odpiranje novih delovnih mest. 

Finančna konstrukcija investicijskega projekta pod varianto »z investicijo« 1 je zaprta z lastnimi, proračunskimi viri 

MO Nova Gorica v višini 1.760.462,31 EUR, z javnimi viri EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo) iz naslova 

Kohezijskih nepovratnih EU sredstev v skupni višini 357.153,18 EUR ter z drugimi viri (projekt Elena) v višini 

27.540,00 EUR. Finančna konstrukcija investicijskega projekta pod varianto »z investicijo« 2 pa je zaprta z 

lastnimi, proračunskimi viri MO Nova Gorica v višini 563.077,95 EUR, z javnimi viri EU in RS (Ministrstvo za 

infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih nepovratnih EU sredstev v skupni višini 357.153,18 EUR, z drugimi viri 

(projekt Elena) v višini 27.540,00 EUR ter z drugimi, zasebnimi viri (zasebni partner) v višini 981.462,59 EUR 

(povračljivi DDV zasebnega partnerja v višini 215.921,77 EUR ni vštet v vire financiranja in je naveden zgolj 

informativno). 

Prikazana je projekcija prihodkov in stroškov (odhodkov) investicijskega projekta za ekonomsko dobo 15-ih let 

obratovanja ter prihodkov (koristi) in stroškov na podlagi CBA/ASK-Analize stroškov in koristi, ki so potrebni za 

izdelavo finančne in ekonomske (CBA/ASK) analize. Izdelana je bila finančna in ekonomska analiza projekta po 

metodi prirasta, finančna in ekonomska analiza realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in 

upravljavcev objektov ter finančna analiza denarnih tokov zasebnega partnerja. 

Finančna analiza: Rezultati tako »finančne analize projekta po metodi prirasta« kot tudi »Finančne analize realnih 

(dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov« so pokazali, da je projekt pri obeh 

variantah »z investicijo« gledano samo s finančnega vidika nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, 

zato se ga je posledično upravičevalo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo ekonomske 

analize. 

Ekonomska analiza: Rezultati ekonomske analize so pokazali, da je obravnavani investicijski projekt po 

ekonomski (CBA/ASK) analizi realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev pri obeh 

variantah »z investicijo« rentabilen in upravičen za izvedbo. Rezultati ekonomske (CBA/ASK) analize pa so 

pokazali, da je z vidika občine/investitorja in upravljavcev objektov po ekonomski analizi najugodnejša varianta »z 

investicijo« 2 (t.j. izvedba projekta po modelu JZP), saj dosega boljše rezultate kot varianta »z investicijo« 1 (t.j. 

izvedba projekta z lastnimi proračunskimi viri MO Nova Gorica). Na podlagi dobljenih rezultatov ekonomske 

analize smo prišli do sklepa/potrditve, da je izvedba investicijskega projekta pri obeh variantah »z investicijo« 

ekonomsko upravičena oz. upravičena na podlagi CBA/ASK-Analize stroškov in koristi, saj je njegova izvedba 

družbeno ekonomsko koristna. Optimalna izbira pa bi bila izvedba projekta pod varianto »z investicijo« 2 (t.j. 

izvedba projekta po modelu JZP). 

Analiza občutljivosti je pokazala, da v analizi upoštevane investicijske vrednosti bistveno ne spreminjajo ne 

finančnih kazalnikov kot tudi ne ekonomskih kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta pri obeh 

variantah »z investicijo«. V okviru finančne in ekonomske analize projekta po metodi prirasta ima pri varianti »z 

investicijo« 1 kritičen vpliv sprememba investicijskih vlaganj, medtem ko ima v pri finančni analizi projekta po 

metodi prirasta pri varianti »z investicijo« 2 kritičen vpliv sprememba prihodkov/prihrankov iz obratovanja. Ostale 

ključne spremenljivke nimajo pri finančni in ekonomski analizi po metodi prirasta kritičnega vpliva na spremembo 

kazalnika finančna in ekonomska neto sedanje vrednosti. Pri finančni in ekonomski analizi realnih (dejanskih) 

denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev pa nobena izmed ključnih spremenljivk pri obeh variantah »z 

investicijo« nima kritičnega vpliva na spremembo finančnih in ekonomskih kazalnikov upravičenosti izvedbe 

projekta, kar pomeni, da je izvedba investicijskega projekta na podlagi analize občutljivosti finančno in ekonomsko 

upravičena. 

Analiza tveganj je pokazala, da izvedba investicijskega projekta pod varianto »z investicijo« 2 tako z razvojnega 

vidika kot tudi z vidika izvedljivosti in obratovanja, predvsem pa z vidika doseganja družbeno-ekonomskih koristi, 

ne predstavlja visoke stopnje tveganja ter da je izvedba investicijskega projekta na podlagi analize tveganj 

ekonomsko upravičena. Na podlagi analize tveganj je ekonomsko upravičena tudi izvedba projekta pod varianto 

»z investicijo« 1. Neupravičeno na podlagi analize tveganja pa je ohranjanje obstoječega stanja (t.j. varianta 

»brez investicije«). 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je prikazal upravičeno izvedbo investicijskega projekta 

»Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lastni Mestne občine Nova Gorica« ter da projekt zelo dobro 
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uresničuje javni interes na področju energetike ter zasleduje in uresničuje cilje drugih občinskih, regijskih, 

državnih in tudi EU razvojnih strategij in programov. V DIIP-u se je predlagalo, da se ga potrdi in uvrsti v NRP MO 

Nova Gorica ter prične s postopkom izvedbe projekta po modelu JZP, in sicer z objavo poziva promotorjem. V 

kolikor bi se potencialni promotorji odzvali in bi bil izdelani test JZP pozitiven, naj bi se nadaljevalo z aktivnostmi v 

okviru variante »z investicijo« 2 (t.j. izvedba projekta po modelu JZP), ter da v kolikor se promotorji ne bi odzvali 

na javni poziv oziroma bi kljub prispelim vlogam promotorjev izdelani test JZP bil negativen, pa naj bi se 

nadaljevalo z aktivnostmi v okviru variante »z investicijo« 1 (t.j. izvedba projekta z lastnimi proračunskimi viri MO 

Nova Gorica). 

 

Ker je bila ocenjena vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah z DDV nad 500.000,00 EUR in pod 

2.500.000,00 EUR z DDV, je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) v DIIP-u bilo navedeno, 

da je potrebno za investicijski projekt izdelati poleg dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) tudi 

investicijski program (IP). 

 

0.4.2 Investicijski program (IP) 

 

Na podlagi potrditve dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z oceno možnosti javno-zasebnega 

partnerstva z nazivom »Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lastni Mestne občine Nova Gorica« je bil 

investicijski projekt uvrščen v Načrt razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2016-2019 pod 

številko projekta OB084-16-0013. 

 

Na podlagi ugotovitev iz DIIP-a t.j. pozitivne ocene možnosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega 

partnerstva je MO Nova Gorica objavila Javni poziv promotorjem o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-

zasebnega partnerstva za Celovito energetsko sanacijo in prenovo štirih javnih stavb v lastni Mestne občine Nova 

Gorica, kot je izhajajo iz DIIP-a- Javni poziv je bil objavljen na spletni strani MO Nova Gorica dne 23.09.2016 ter 

na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, Portal Energetika pod javnimi pozivi št. NG-2016. Predmet javnega 

poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo za energetskega pogodbeništva 

za celovito energetsko sanacijo in prenovo štirih javnih stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica: Telovadnica OŠ 

Solkan, Telovadnica OŠ Branik, Vrtec Šempas, Vrtec Dornberk. Po izvedbi javnega poziva promotorjem na 

naslov Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do dne 07.10.2016, ko je bil 

zadnji rok za oddajo vloge o zainteresiranosti, ni prispela nobena vloga potencialnih promotorjev. Na podlagi 

navedenega je MO Nova Gorica pričela s pripravo nadaljnjih aktivnosti za izvedbo projekta pod varianto »z 

investicijo« 1 t.j. izvedba projekta v lastni režiji občine z lastnimi proračunskimi sredstvi. Zaradi vsega navedenega 

se je pričelo z izdelavo investicijskega programa (IP) za izvedbo projekta v lastni režiji občine z lastnimi 

proračunskimi sredstvi. 

 

Pri izdelavi investicijskega programa (IP) ni prišlo do drugih bistvenih odstopanj oziroma sprememb glede na 

ugotovitve iz predhodno izdelane in potrjene investicijske dokumentacije (DIIP), zato so ostali podatki v 

predhodno izdelani investicijski dokumentaciji (DIIP-u) in v investicijskem programu (IP) identični. 

 

V investicijskem programu (IP) je bila zato v skladu s 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) 

podrobneje razčlenjena in predstavljena kasneje izbrana optimalna varianta »z investicijo« , ki predvideva izvedbo 

projekta v lastni režiji občine. Investicijski program (IP) je vseboval vse obvezne vsebine določene v točki 4 13. 

člena predhodno navedene Uredbe. Investicijski program (IP) je bil izdelan v skladu s točko 4 13. člena Uredbe o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 

št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) oktobra 2016. 

 

V okviru prvotnega investicijskega programa (IP, oktober 2016) je bilo ugotovljeno (povzeto po zaključnih 

ugotovitvah iz prvotnega IP-a): 

Analiza obstoječega stanja in potreb je pokazala potrebo po izvedbi projekta pod eno izmed variant »z 

investicijo«. Glavni razlog za izvedbo investicijskega projekta oziroma obravnavanih investicijskih in 

organizacijskih ukrepov v predmetnih 4-ih javnih objektih je zmanjšanje porabe energije in s tem posledično 

stroškov energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitve okolja z emisijami CO2 in 

prašnimi delci. Dodatni razlogi za izvedbo investicijskega projekta pa so tudi želje MO Nova Gorica po izboljšanju 
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delovnih in bivanjskih pogojev uporabnikov predmetnih objektov ter sledenje trendom na področju energetske 

učinkovitosti ter prispevanje k čistejšemu okolju. Razlog za izvedbo novogradnje t.j. prizidka k objektu Vrtca 

Šempas pa je v pomanjkanju ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti v okviru 

enote vrtca v Šempasu, saj morajo zaradi povečanja vpisa števila otrok trije oddelki vrtca delovati v stavbi OŠ 

Šempas. Razlog za izvedbo obravnavanih investicijskih in organizacijskih ukrepov je slabo stanje obravnavanih 

objektov oziroma pripadajočih energetskih sistemov, odsotnost ustreznega energetskega upravljanja, posledično 

njihova energetska neučinkovitost ter visoki stroški energije in vzdrževanja ter upravljanja predmetnih energetskih 

sistemov. Izvedba projekta bo pozitivno vplivala na toplotno in s tem na bivalno ugodje v obravnavanih objektih. Z 

izvedbo operacije se bo izboljšala energetska učinkovitost javnih objektov, izboljšali se bodo delovni in bivalni 

pogoji v objektih in zmanjšalo se bo onesnaževanje okolja. Z izvedbo operacija pa se bo dosegalo tudi nižje 

stroške toplotne in električne energije, nižje stroške upravljanja, vzdrževanja in intervencij ipd., kar bo pozitivno 

vplivalo na občinski proračun. 

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo in 

prenovo (dozidavo) 4-ih javnih objektov ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja v njih, ki so v lasti 

MO Nova Gorica, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 

stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih 

delcev v vseh 4-ih objektih ter ureditev oziroma povečanje ustreznih prostorskih kapacitet v objektu Vrtca 

Šempas. 

Glavni cilj investicijskega projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito 

energetsko sanirati in prenoviti 4 javne objekte, ki so v lasti MO Nova Gorica, v skupni ogrevani površini 2.323,27 

m2, s ciljem zmanjšanja porabe energije in tekočih obratovalnih stroškov objektov ter s tem posledično ustvarjanja 

prihrankov. Cilj investicijskega projekta, ki ga z izvedbo projekta zasleduje MO Nova Gorica, pa je tudi zagotoviti 

ustrezne prostorske kapacitete (t.j. zgraditi prizidek k obstoječemu objektu Vrtca Šempas, površine 435,16 m2) za 

izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti Vrtca Šempas. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni in bivanjski 

pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objektov. 

V okviru investicijskega projekta se bo izvedlo celovito energetsko sanacijo (t.j. investicijske in organizacijske 

ukrepe URE), kakor tudi izvedlo novogradnjo prizidka (t.j. dozidavo k obstoječemu objektu) ter uredilo prihodnje 

upravljanje z energetskimi sistemi v 4-ih javnih objektih v lasti MO Nova Gorica. 

Izvedba investicijskega projekta bo s svojimi cilji omogočila doseganje ciljev, strategij, normativov, standardov in 

zakonskih zahtev tako na občinski, regionalni, državni in EU ravni, saj je usklajen z njihovimi cilji, smernicami, 

razvojnimi strategijami in programi. 

Analiza tržnih možnosti je pokazala, da investicijski projekt v svoji osnovni naravnanosti ni namenjen trženju, zato 

analiza tržnih možnosti ni potrebna in smiselna. 

Predstavitev tehnično-tehnološkega dela je izvedena na podlagi razširjenih energetskih pregledov in obstoječe 

projektne dokumentacije. 

Analiza zaposlenih je pokazala, da zaradi izvedbe investicijskega projekta ne bo prišlo do nastanka, potrebe po 

odpiranju neposrednih novih delovnih mest pri investitorju/lastniku MO Nova Gorica. Pri enemu upravljavcu (t.j. 

Vrtec Šempas) pa se bo pojavila zaradi širitve objekta (izvedbe prizidka) potreba po novih delovnih mestih. Pri 

ostalih upravljavcih ni predvideno odpiranje novih delovnih mest. 

Vrednost investicijskega projekta (investicijskih stroškov) smo ocenili v stalnih in tekočih cenah. Vrednost 

investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 1.726.787,33 EUR brez DDV (neto vrednost projekta) oz. 

2.106.680,54 EUR z DDV (bruto vrednost projekta). Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 1.758.324,17 EUR 

brez DDV (neto vrednost projekta) oz. 2.145.155,49 EUR z DDV (bruto vrednost projekta). Upravičeni stroški po 

tekočih cenah znašajo 892.882,95 EUR. 

Analiza lokacije je prikazala primernost izbranega območja oz. izbranih objektov za izvedba energetskih sanacij in 

prenovo (dozidavo) ter usklajenost s prostorskimi akti. 

Analiza vplivov na okolje ni prikazala negativnih vpliv na okolje. Pokazala pa je pozitivne vplive na okolje, 

predvsem z vidika okoljske učinkovitosti, učinkovitosti izrabe naravnih virov, trajnostne dostopnosti, izboljšanja 

bivalnega okolja in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. 

Časovni načrt izvedbe je prikazal, da bo investicijski projekt izveden in predan v uporabo novembra 2018. 

Zaključek projekta (finančni zaključek) je predviden decembra 2018. 

Analiza izvedljivosti je pokazala, da so časovni načrt ter sama organizacija izvedbe projekta zastavljeni tako, da 

bo v celoti možna izvedba projekta v predvidenem časovnem roku in v predvidenem obsegu. Investicijski projekt 

ima jasno časovno in upravljavsko strukturo. Poleg tega so rešena bistvena vprašanja pripravljalne faze projekta 

glede prostorskega planiranja in lastništva, zato menimo, da je investicijski projekt s z vidika analize izvedljivosti 

realen in izvedljiv v predvidenem obsegu in v predvidenih časovnih rokih. 
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Finančna konstrukcija investicijskega projekta je zaprta z lastnimi, proračunskimi viri MO Nova Gorica v višini 

1.760.462,31 EUR, z javnimi viri EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih nepovratnih EU 

sredstev v skupni višini 357.153,18 EUR ter z drugimi viri (projekt Elena) v višini 27.540,00 EUR. 

Prikazana je projekcija prihodkov in stroškov (odhodkov) investicijskega projekta za ekonomsko dobo 15-ih let 

obratovanja ter prihodkov (koristi) in stroškov na podlagi CBA (ASK)-Analize stroškov in koristi, ki so potrebni za 

izdelavo finančne in ekonomske (CBA) analize. Izdelana je bila »finančna in ekonomska analiza projekta po 

metodi prirasta«, ki je osnova za izračun finančne vrzeli skladno s točko 3 15. člena Delegirane uredbe komisije 

(EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014, ter »finančna in ekonomska analiza realnih (dejanskih) denarnih tokov 

investitorja/lastnika (MO Nova Gorica) in upravljavcev objektov (OŠ Solkan, OŠ Branik, OŠ Šempas in OŠ 

Dornberk)«. 

Rezultati »finančne analize realnega (dejanskega) denarnega toka investitorja/lastnika in upravljavcev objektov« 

kot tudi »finančne analize projekta po metodi prirasta« so pokazali, da je obravnavani projekt s finančnega vidika 

v obeh primerih finančno nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, zato se ga je posledično upravičevalo 

na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oziroma z izvedbo ekonomske analize (ASK-Analize stroškov in 

koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javni objekt v lasti občine) in ga zato ne moremo 

primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov. 

Rezultati »ekonomske (CBA/ASK) analize realnega (dejanskega) denarnega toka investitorja/lastnika in 

upravljavcev objektov« kot tudi »ekonomske analize projekta po metodi prirasta« so pokazali, da je obravnavani 

investicijski projekt po obeh izvedenih ekonomskih analizah rentabilen in upravičen za izvedbo, kar so potrdili vsi 

izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo investicijskega 

projekta. Na podlagi dobljenih rezultatov ekonomske analize smo prišli do sklepa/potrditve, da je izvedba 

investicijskega projekta ekonomsko upravičena oziroma upravičena na podlagi CBA (ASK-Analize stroškov in 

koristi), saj je njegova izvedba družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da 

denarno ovrednotiti in bi jih prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe 

vidimo, da je na podlagi ASK-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in ekonomsko upravičeno 

izvesti investicijski projekt. 

Izračun najvišje možne višine sofinanciranja upravičenih stroškov na podlagi finančne vrzeli je pokazal, da je 

investicijski projekt upravičen do predvidenega zneska sofinanciranja EU, in sicer do pridobitve nepovratnih 

sredstev Kohezijskega sklada EU in do zneska nepovratnih sredstev slovenske udeležbe v kohezijski politiki, v 

predvideni višini v finančni konstrukciji projekta. Podlaga za izračun maksimalne višine sofinanciranja EU na 

podlagi finančne vrzeli (stopnje primanjkljaja v sofinanciranju) je bila »finančna analiza projekta po metodi 

prirasta«. 

Analiza upravičenosti je pokazala, da v analizi upoštevane investicijske vrednosti bistveno ne spreminjajo ne 

finančnih kazalnikov kot tudi ne ekonomskih kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. V okviru 

finančne in ekonomske analize projekta po metodi prirasta ima kritičen vpliv sprememba investicijskih vlaganj. 

Ostale ključne spremenljivke nimajo pri finančni in ekonomski analizi po metodi prirasta kritičnega vpliva na 

spremembo kazalnika finančna in ekonomska neto sedanje vrednosti. Pri finančni in ekonomski analizi realnih 

(dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev pa nobena izmed ključnih spremenljivk nima 

kritičnega vpliva na spremembo finančnih in ekonomskih kazalnikov upravičenosti izvedbe projekta, kar pomeni, 

da je izvedba investicijskega projekta na podlagi analize občutljivosti finančno in ekonomsko upravičena. 

Analiza tveganj je pokazala, da investicijski projekt tako z razvojnega vidika kot tudi z vidika izvedljivosti in 

obratovanja, predvsem pa z vidika doseganja družbeno-ekonomskih koristi, ne predstavlja visokega tveganja ter 

je izvedba investicijskega projekta na podlagi analize tveganj še ekonomsko upravičena. Izvedba investicijskega 

projekta je z vidika družbeno ekonomskih koristi veliko manj tvegana od ohranjanja obstoječega stanja (t.j. 

varianta »brez investicije«). 

 

Investicijski program (IP) je prikazal upravičeno izvedbo investicijskega projekta »Celovita energetska 

sanacija in prenova stavb v lastni Mestne občine Nova Gorica« pod varianto »z investicijo« 1 t.j. izvedba 

projekta z lastnimi proračunskimi sredstvi MO Nova Gorica, ter da projekt zelo dobro uresničuje javni 

interes na področju energetike ter zasleduje in uresničuje cilje drugih občinskih, regijskih, državnih in 

tudi EU razvojnih strategij in programov. 

 

0.4.3 Noveliran investicijski program (Noveliran IP) 

 

Zaradi spremembe posameznih ukrepov URE na objektih in posledično spremembe prihrankov, vrednosti 

investicijskega projekta ter zaradi spremembe virov in dinamike financiranja investicijskega projekta ter prijave 
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projekta na objavljen Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin s strani 

Ministrstva za infrastrukturo (MzI), so strokovne službe MO Nova Gorica izdelale novelirani investicijski program 

(novelirani IP): »Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica«. 

6. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) določa, da če se spremenijo ključne predpostavke iz 

investicijskega programa (npr. sprememba vrednosti investicije, tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov 

financiranja, sprememb na trgu, kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem 

obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicijskega projekta v njegovi ekonomski 

dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20% ocenjene vrednosti investicijskega projekta, se 

mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati). 

 

Zaradi spremembe ključnih predpostavk investicijskega projekta, in sicer zaradi: 

- spremembe določenih ukrepov URE in posledično prihrankov energije, 

- spremembe vrednosti investicijskega projekta, 

- spremembe izvedbe posameznih aktivnosti v okviru časovnega načrta investicijskega projekta ter 

- spremembe virov in dinamike financiranja investicijskega projekta 

je potrebna novelacija prvotnega investicijskega programa (IP) iz oktobra 2016, saj so navedene spremembe 

povzročile tudi spremembo finančnih in ekonomskih kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta. Noveliran 

investicijski program (Noveliran IP; januar 2017) je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016). 

V nadaljevanju so opisane spremembe, do katerih je prišlo od izdelave prvotnega IP (oktober 2016) pa do 

izdelave tega dokumenta, noveliranega IP (januar 2017). 

 

V nadaljevanju so predstavljene spremembe, ki so nastala od izdelave prvotnega investicijskega programa iz 

oktobra 2016 pa do noveliranega investicijskega programa januarja 2017. 

 

A. Sprememba posameznih ukrepov URE na določenih objektih in posledično prihrankov energije 

 

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in ponovnega pregleda objektov s strani izdelovalca razširjenih 

energetskih pregledov in po posvetu z investitorjem in posameznim upravljavcev je prišlo do vključitve novih 

ukrepov URE v okviru projekta. Posledično so se spremenili tudi prihranki končne energije. 

V prvotnem IP (oktober 2016) so znašali skupni prihranki stroškov končne energije 29.210,01 EUR z DDV na leto 

oziroma 23.942,63 EUR brez DDV na leto na obstoječih 4-ih objektih brez upoštevanja novogradnje prizidka. 

Prihranki končne energije v kWh na leto pa so znašali 256.590 kWh/leto. 

V noveliranem IP (januar 2017) pa po izdelavi noveliranih razširjenih energetskih pregledov znašajo skupni 

prihranki stroškov končne energije 26.683,68 EUR z DDV na leto oziroma 21.871,87 EUR brez DDV na leto na 

obstoječih 4-ih objektih brez upoštevanja novogradnje prizidka. Prihranki končne energije v kWh na leto pa 

znašajo 288.234 kWh/leto. Iz navedenega vidimo, da so se zaradi uvedbe novih ukrepov URE prihranki končne 

energije v noveliranem IP dvignili za 31.644 kWh/leto. 

 

B. Sprememba vrednosti investicijskega projekta 

 

Vrednost investicijskega projekta v okviru prvotnega IP-ja (oktober 2016) je znašala po stalnih cenah 

1.726.787,33 EUR brez DDV oz. 2.106.680,54 EUR z DDV; po tekočih cenah pa 1.758.324,17 EUR brez DDV 

oziroma 2.145.155,49 EUR z DDV. Upravičeni stroški po tekočih cenah so znašali 892.882,95 EUR. Vrednost je 

bila ocenjena na podlagi do tedaj izdelane projektne dokumentacije. 

 

Do izdelave noveliranega IP (januar 2017) je investitor že zaključil javno naročilo za izbor izvajalca/izvajalcev del 

in podpisal že skoraj vse pogodbe z zunanjimi sodelavci oziroma izvajalci zunanjih storitev, tako da se je vrednost 

investicijskega projekta spremenila. Vrednost investicijskega projekta v okviru noveliranega IP znaša po stalnih 

cenah 1.685.382,88 EUR brez DDV oz. 2.056.167,11 EUR z DDV; po tekočih cenah pa 1.685.478,88 EUR brez 

DDV oz. 2.056.284,23 EUR z DDV. Upravičeni stroški po tekočih cenah znašajo 859.506,14 EUR. 
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V razpredelnici je prikazana razlika v vrednosti investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah med prvotnim 

IP (oktober 2016) in noveliranim IP (januar 2017): 

STALNE CENE TEKOČE CENE STALNE CENE TEKOČE CENE STALNE CENE TEKOČE CENE

NETO VREDNOST INV. PROJEKTA (v EUR brez DDV) 1.726.787,33 €         1.758.324,17 €         1.685.382,88 €      1.685.478,88 €      41.404,45 €-             72.845,29 €-             

BRUTO VREDNOST INV. PROJEKTA (v EUR z DDV) 2.106.680,54 €         2.145.155,49 €         2.056.167,11 €      2.056.284,23 €      50.513,43 €-             88.871,26 €-             

UPRAVIČENI STROŠKI (v EUR) 874.280,22 €            892.882,95 €            859.425,14 €         859.506,14 €         14.855,08 €-             33.376,81 €-             

NEUPRAVIČENI STROŠKI (v EUR) 1.232.400,32 €         1.252.272,54 €         1.196.741,97 €      1.196.778,09 €      35.658,35 €-             55.494,45 €-             

 Razlika med Noveliranim IP in 

Prvotnim IP 

Razlika v vrednosti investicijskega projekta

Prvotni IP (10/2016) Noveliran IP (01/2017)

 
 

Iz navedenega vidimo, da je vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah padla za 72.845,29 EUR brez 

DDV oz. 88.871,26 EUR z DDV glede na prvotno izdelan IP (oktober 2016). Višina upravičenih stroškov je v 

tekočih cenah ravno tako padla, in sicer za 33.376,81 EUR. Navedeno bo vplivalo tudi na NRP MO Nova Gorica 

za obdobje 2016-2019 oziroma na NRP MO Nova Gorica za obdobje 2017-2020. 

 

C. Spremembe izvedbe posameznih aktivnosti v okviru časovnega načrta investicijskega projekta 

 

Čas izvajanja investicijskega projekta se med prvotno izdelanim IP (oktober 2016) in noveliranim IP (januar 2017) 

sicer ne spreminja, saj je še vedno predviden zaključek investicijskega projekta decembra 2018. Do izdelave 

noveliranega IP pa se je spremenil časovni načrt posameznih aktivnosti v okviru časovnega načrta investicijskega 

projekta. Ključna sprememba časovnega načrta posamezne aktivnosti je točno definiranje izvedbe energetske 

sanacije in prenove objektov po letih in točno definiranje, kdaj se bo določen objekt predal v uporabo (v 

obratovanje) in upravljanje ter s tem posledično pričel ustvarjati prihranke končne energije. Navedeno je vplivalo 

na izdelavo finančne in ekonomske analize projekta ter na izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov 

upravičenosti izvedbe projekta. 

 

D. Spremembe virov in dinamike financiranja investicijskega projekta 

 

S spremembo vrednosti investicijskega projekta in posledično upravičenih stroškov projekta ter s spremembo 

časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta, se je spremenila tudi višina, dinamika in struktura virov 

financiranja investicijskega projekta. Višina nepovratnih sredstev EU je bila izračunana na podlagi izračunane 

finančne vrzeli (t.j. izračuna primanjkljaja v financiranju), ki je bila izvedena na podlagi finančne analize projekta  

po metodi prirasta. 

 

V prvotnem IP-ju (oktober 2016) je bilo predvideno, da bo investicijski projekt financiran z lastnimi proračunskimi 

sredstvi MO Nova Gorica v višini 1.760.462,31 EUR v letih 2016, 2017 in 2018, z javnimi viri EU in RS 

(Ministrstvo za infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih sredstev EU v skupni višini 357.153,18 EUR v letih 2017 in 

2018 ter z drugimi viri (projekt Elena) v skupni višini 27.540,00 EUR v letih 2016, 2017 in 2018. 

 

V noveliranem IP-ju (januar 2017) pa je predvideno financiranje investicijskega projekta v EUR z DDV: 

➢ z lastnimi proračunskimi sredstvi MO Nova Gorica v skupni višini 1.737.865,53 EUR, od tega 

1.231.753,75 EUR v letu 2017 in 506.111,78 EUR v letu 2018; ter 

➢ z javnimi viri EU in RS (Ministrstva za infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih sredstev EU v skupni višini 

318.418,70 EUR, od tega v letu 2017 167.561,84 EUR in v letu 2018 150.856,86 EUR. 

 

V razpredelnici je prikazana razlika v finančni konstrukciji investicijskega projekta po tekočih cenah med prvotnim 

IP (oktober 2016) in noveliranim IP (januar 2017): 

v EUR brez DDV v EUR z DDV v EUR brez DDV v EUR z DDV v EUR brez DDV v EUR z DDV

Lastni viri MO Nova Gorica 1.373.630,99 €         1.760.462,31 €         1.367.060,18 €      1.737.865,53 €      6.570,81 €-               22.596,78 €-             

Ministrstvo za infrastrutkuro RS (EU in SLO sredstva) 357.153,18 €            357.153,18 €            318.418,70 €         318.418,70 €         38.734,48 €-             38.734,48 €-             

85% Kohezijski sklad EU 303.580,20 €           303.580,20 €           270.655,90 €           270.655,90 €           32.924,30 €-             32.924,30 €-             

15% slovenska udeležba v kohezijski politiki 53.572,98 €             53.572,98 €             47.762,80 €             47.762,80 €             5.810,18 €-               5.810,18 €-               

Drugi viri 27.540,00 €              27.540,00 €              -  €                        -  €                        27.540,00 €-             27.540,00 €-             

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 1.758.324,17 €         2.145.155,49 €         1.685.478,88 €      2.056.284,23 €      72.845,29 €-             88.871,26 €-             

Prvotni IP (10/2016) Noveliran IP (01/2017)
 Razlika med Noveliranim IP in 

Prvotnim IP 

Razlika v virih financiranja investicijskega projekta                             

(v tekočih cenah)
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Iz primerjave strukture virov financiranja vidimo, da bo za izvedbo investicijskega projekta v noveliranem IP 

(januar 2017) MO Nova Gorica morala zagotoviti 22.596,78 EUR z DDV manj lastnih proračunskih sredstev. 

Ravno tako pa na podlagi novega izračuna upravičenega zneska sofinanciranja projekta iz Kohezijskega sklada 

EU s slovensko soudeležbo v kohezijski politiki bo MO Nova Gorica upravičena do 38.734,48 EUR manj javnih 

virov EU in RS, kot je bilo predvideno v prvotnem IP (oktober 2016). 

 

Sklep na podlagi upoštevanja navedenih sprememb 

Ob upoštevanju vseh predhodno navedenih sprememb so preveritve v noveliranem IP-ju (januar 2017) zopet 

potrdile, da bo izvedba investicijskega projekta pomembno pripomogla k uresničevanju zastavljenih dolgoročnih 

ciljev Mestne občine Nova Gorica ter vseh ostalih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, ki so navedeni v prihodnjih 

poglavjih tega dokumenta. 

Pri izdelavi noveliranega investicijskega programa (novelirani IP) ni prišlo do drugih bistvenih odstopanj oziroma 

sprememb glede na ugotovitve iz predhodno izdelane in potrjene investicijske dokumentacije (DIIP in prvotni IP), 

zato so ostali podatki v predhodno izdelani investicijski dokumentaciji (DIIP in prvotni IP) in v noveliranem 

investicijskem programu (novelirani IP) identični. 

 

0.4.4 Noveliran 2 investicijski program (Noveliran 2 IP) 
 

Zaradi spremembe virov in dinamike financiranja investicijskega projekta ter prijave projekta na javni poziv MGRT 

za koriščenje sredstev za investicije občin po 23. členu ZFO-1 v letih 2017 in 2018 so strokovne službe MO Nova 

Gorica izdelale novelirani 2 investicijski program (novelirani 2 IP): »Celovita energetska sanacija in prenova stavb 

v lasti Mestne občine Nova Gorica«. 

 

6. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) določa, da če se spremenijo ključne predpostavke iz 

investicijskega programa (npr. sprememba vrednosti investicije, tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov 

financiranja, sprememb na trgu, kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem 

obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicijskega projekta v njegovi ekonomski 

dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20% ocenjene vrednosti investicijskega projekta, se 

mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati). 

 

A. Spremembe virov in dinamike financiranja investicijskega projekta 

 

V noveliranem IP-ju (januar 2017) pa je predvideno financiranje investicijskega projekta v EUR z DDV: 

➢ z lastnimi proračunskimi sredstvi MO Nova Gorica v skupni višini 1.737.865,53 EUR, od tega 

1.231.753,75 EUR v letu 2017 in 506.111,78 EUR v letu 2018; ter 

➢ z javnimi viri EU in RS (Ministrstva za infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih sredstev EU v skupni višini 

318.418,70 EUR, od tega v letu 2017 167.561,84 EUR in v letu 2018 150.856,86 EUR. 

 

V noveliranem 2 IP-ju (februar 2017) pa so predvideni viri financiranja investicijskega projekta v EUR z DDV: 

➢ z lastnimi proračunskimi sredstvi MO Nova Gorica v skupni višini 1.018.287,53 EUR, od tega 946.029,75 

EUR v letu 2017 in 72.257,78 EUR v letu 2018; 

➢ z javnimi viri EU in RS (Ministrstva za infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih sredstev EU v skupni višini 

318.418,70 EUR, od tega v letu 2017 167.561,84 EUR in v letu 2018 150.856,86 EUR; ter 

➢ z javnimi viri (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) iz naslova 23. člena ZFO-1 v letu 2017 in 

2018 v skupni višini nepovratnih sredstev 719.578,00 EUR, od tega 285.724,00 EUR v letu 2017 in 

433.854,00 EUR v letu 2018. 
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V razpredelnici je prikazana razlika v finančni konstrukciji investicijskega projekta po tekočih cenah med 

noveliranim IP (januar 2017) in noveliranim 2 IP (februar 2017): 

v EUR brez DDV v EUR z DDV v EUR brez DDV v EUR z DDV v EUR brez DDV v EUR z DDV

Lastni viri MO Nova Gorica 1.367.060,18 €         1.737.865,53 €         647.482,18 €         1.018.287,53 €      719.578,00 €-           719.578,00 €-           

Ministrstvo za infrastrutkuro RS (EU in SLO sredstva) 318.418,70 €            318.418,70 €            318.418,70 €         318.418,70 €         -  €                        -  €                        

85% Kohezijski sklad EU 270.655,90 €           270.655,90 €           270.655,90 €           270.655,90 €           -  €                        -  €                        

15% slovenska udeležba v kohezijski politiki 47.762,80 €             47.762,80 €             47.762,80 €             47.762,80 €             -  €                        -  €                        

MGRT - 23. člen ZFO-1 (nepovratna stredstva) -  €                         -  €                         719.578,00 €         719.578,00 €         719.578,00 €           719.578,00 €           

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 1.685.478,88 €         2.056.284,23 €         1.685.478,88 €      2.056.284,23 €      -  €                        -  €                        

Razlika v virih financiranja investicijskega projekta                             

(v tekočih cenah)

Noveliran IP (01/2017) Noveliran 2 IP (02/2017)
 Razlika med Noveliranim 2 IP in 

Noveliranim IP 

 
 

Iz primerjave strukture virov financiranja vidimo, da bo za izvedbo investicijskega projekta v noveliranem 2 IP 

(februar 2017) MO Nova Gorica morala zagotoviti 719.578,00 EUR z DDV manj lastnih proračunskih sredstev na 

račun koriščenja nepovratnih sredstev na podlagi 23. člena ZFO-1 v letih 2017 in 2018. Sama višina nepovratnih 

sredstev iz Kohezijskega sklada EU s slovensko soudeležbo v kohezijski politiki se ne spreminja, kakor tudi ne 

višina vrednosti investicijskega projekta. 

 

Sklep na podlagi upoštevanja navedenih sprememb 

Ob upoštevanju vseh predhodno navedenih sprememb so preveritve v noveliranem 2 IP-ju (februar 2017) zopet 

potrdile, da bo izvedba investicijskega projekta pomembno pripomogla k uresničevanju zastavljenih dolgoročnih 

ciljev Mestne občine Nova Gorica ter vseh ostalih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, ki so navedeni v prihodnjih 

poglavjih tega dokumenta. 

Pri izdelavi noveliranega 2 investicijskega programa (novelirani 2 IP) ni prišlo do drugih bistvenih odstopanj 

oziroma sprememb glede na ugotovitve iz predhodno izdelane in potrjene investicijske dokumentacije (DIIP, 

prvotni IP in noveliran IP), zato so ostali podatki v predhodno izdelani investicijski dokumentaciji (DIIP, prvotni IP 

in noveliran IP) in v noveliranem 2 investicijskem programu (novelirani 2 IP) identični. 

 

 

0.5 Nastale spremembe do izdelave noveliranega 3 investicijskega programa 

(Noveliran 3 IP) 
 

Zaradi spremembe virov in dinamike financiranja investicijskega projekta ter prijave projekta na javni poziv MGRT 

za koriščenje sredstev za investicije občin po 23. členu ZFO-1 v letih 2018 in 2019 so strokovne službe MO Nova 

Gorica izdelale novelirani 3 investicijski program (novelirani 3 IP): »Celovita energetska sanacija in prenova stavb 

v lasti Mestne občine Nova Gorica«. Iz javnega poziva MGRT je bilo razvidno, da je delež nepovratnih sredstev 

za leto 2018, ki pripada MO Nova Gorica višji od navedenega v javnem pozivu MGRT za koriščenje sredstev za 

investicije občin po 23. členu ZFO-1 v letih 2017 in 2018. 

 

6. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) določa, da če se spremenijo ključne predpostavke iz 

investicijskega programa (npr. sprememba vrednosti investicije, tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov 

financiranja, sprememb na trgu, kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem 

obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicijskega projekta v njegovi ekonomski 

dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20% ocenjene vrednosti investicijskega projekta, se 

mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati). 

 

0.5.1 Spremembe virov in dinamike financiranja investicijskega projekta 

 

V noveliranem 2 IP-ju (februar 2018) pa je predvideno financiranje investicijskega projekta v EUR z DDV: 

➢ z lastnimi proračunskimi sredstvi MO Nova Gorica v skupni višini 1.018.287,53 EUR, od tega 946.029,75 

EUR v letu 2017 in 72.257,78 EUR v letu 2018; 

➢ z javnimi viri EU in RS (Ministrstva za infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih sredstev EU v skupni višini 

318.418,70 EUR, od tega v letu 2017 167.561,84 EUR in v letu 2018 150.856,86 EUR; ter 
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➢ z javnimi viri (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) iz naslova 23. člena ZFO-1 v letu 2017 in 

2018 v skupni višini nepovratnih sredstev 719.578,00 EUR, od tega 285.724,00 EUR v letu 2017 in 

433.854,00 EUR v letu 2018. 

 

V noveliranem 3 IP-ju (maj 2018) pa so predvideni viri financiranja investicijskega projekta v EUR z DDV: 

➢ z lastnimi proračunskimi sredstvi MO Nova Gorica v skupni višini 990.241,53 EUR, od tega 943.822,75 

EUR v letu 2017 in 46.418,78 EUR v letu 2018; 

➢ z javnimi viri EU in RS (Ministrstva za infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih sredstev EU v skupni višini 

318.418,70 EUR, od tega v letu 2017 167.561,84 EUR in v letu 2018 150.856,86 EUR; ter 

➢ z javnimi viri (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) iz naslova 23. člena ZFO-1 v letu 2017 in 

2018 v skupni višini nepovratnih sredstev 747.624,00 EUR, od tega 287.931,00 EUR v letu 2017 in 

459.693,00 EUR v letu 2018. 

 

V razpredelnici je prikazana razlika v finančni konstrukciji investicijskega projekta po tekočih cenah med 

noveliranim 2 IP (februar 2017) in noveliranim 3 IP (maj 2018): 

v EUR brez DDV v EUR z DDV v EUR brez DDV v EUR z DDV v EUR brez DDV v EUR z DDV

Lastni viri MO Nova Gorica 647.482,18 €            1.018.287,53 €         619.436,18 €         990.241,53 €         28.046,00 €-             28.046,00 €-             

Ministrstvo za infrastrutkuro RS (EU in SLO sredstva) 318.418,70 €            318.418,70 €            318.418,70 €         318.418,70 €         -  €                        -  €                        

85% Kohezijski sklad EU 270.655,89 €           270.655,89 €           270.655,89 €           270.655,89 €           -  €                        -  €                        

15% slovenska udeležba v kohezijski politiki 47.762,81 €             47.762,81 €             47.762,81 €             47.762,81 €             -  €                        -  €                        

MGRT - 23. člen ZFO-1 (nepovratna stredstva) 719.578,00 €            719.578,00 €            747.624,00 €         747.624,00 €         28.046,00 €             28.046,00 €             

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 1.685.478,88 €         2.056.284,23 €         1.685.478,88 €      2.056.284,23 €      -  €                        -  €                        

Razlika v virih financiranja investicijskega projekta                             

(v tekočih cenah)

Noveliran 2 IP (02/2017) Noveliran 3 IP (05/2018)
 Razlika med Noveliranim 2 IP in 

Noveliranim IP 

 
 

Iz primerjave strukture virov financiranja vidimo, da bo za izvedbo investicijskega projekta v noveliranem 3 IP (maj 

2018) MO Nova Gorica morala zagotoviti 28.046,00 EUR z DDV manj lastnih proračunskih sredstev na račun 

koriščenja nepovratnih sredstev na podlagi 23. člena ZFO-1 v letih 2017 in 2018 zaradi novega deleža, višjega 

deleža nepovratnih sredstev, ki pripada MO Nova Gorica v letih 2017 in 2018. Sama višina nepovratnih sredstev 

iz Kohezijskega sklada EU s slovensko soudeležbo v kohezijski politiki se ne spreminja, kakor tudi ne višina 

vrednosti investicijskega projekta. 

 

0.5.2 Sklep na podlagi upoštevanja navedenih sprememb 
 

Ob upoštevanju vseh predhodno navedenih sprememb so preveritve v noveliranem 3 IP-ju (maj 2018) zopet 

potrdile, da bo izvedba investicijskega projekta pomembno pripomogla k uresničevanju zastavljenih dolgoročnih 

ciljev Mestne občine Nova Gorica ter vseh ostalih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, ki so navedeni v prihodnjih 

poglavjih tega dokumenta. 

 

Pri izdelavi noveliranega 3 investicijskega programa (novelirani 3 IP) ni prišlo do drugih bistvenih odstopanj 

oziroma sprememb glede na ugotovitve iz predhodno izdelane in potrjene investicijske dokumentacije (DIIP, 

prvotni IP, noveliran IP in noveliran 2 IP), zato so ostali podatki v predhodno izdelani investicijski dokumentaciji 

(DIIP, prvotni IP, noveliran IP in noveliran 2 IP) in v noveliranem 3 investicijskem programu (novelirani 3 IP) 

identični. 
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1 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

 

1.1 Investicijska namera in cilji investicijskega projekta 
 

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko 

sanacijo in prenovo (dozidavo) 4-ih javnih objektov ter vzpostavitev učinkovitega energetskega 

upravljanja v njih, ki so v lasti MO Nova Gorica, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske 

učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov in prašnih delcev v vseh 4-ih objektih ter ureditev oziroma povečanje ustreznih prostorskih 

kapacitet v objektu Vrtca Šempas. 

 

Glavni cilj investicijskega projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito 

energetsko sanirati in prenoviti 4 javne objekte, ki so v lasti MO Nova Gorica, v skupni ogrevani površini 

2.323,27 m2, s ciljem zmanjšanja porabe energije in tekočih obratovalnih stroškov objektov ter s tem 

posledično ustvarjanja prihrankov. Cilj investicijskega projekta, ki ga z izvedbo projekta zasleduje MO Nova 

Gorica, pa je tudi zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete (t.j. zgraditi prizidek k obstoječemu objektu Vrtca 

Šempas, površine 435,16 m2) za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti Vrtca Šempas. S tem se bodo 

izboljšali tudi sami delovni in bivanjski pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objektov. 

 

Ostali cilji investicijskega projekta in njegovi sinergijski učinki so predstavljeni v nadaljevanju tega dokumenta, in 

sicer v poglavju 4.1. 

 

 

1.2 Strokovne podlage 
 

Pri izdelavi noveliranega 2 investicijskega projekta (noveliranega 2 IP) so bile upoštevane naslednje podlage 

oziroma so bila upoštevana naslednja izhodišča: 

- Noveliran razširjeni energetski pregled stavbe: Telovadnica OŠ Solkan, dopolnitev energetskega 

pregleda OŠ Solkan iz septembra 2012; ki ga je izdelalo podjetje NI-BO Robert Likar s.p., številka 

poročila: EP-R27-2016-N, december 2016. 

- Noveliran razširjeni energetski pregled stavbe: Vrtec Šempas, ki ga je izdelalo podjetje NI-BO Robert 

Likar s.p., številka poročila: EP-R28-2016-N, december 2016. 

- Noveliran razširjeni energetski pregled stavbe: Vrtec Dornberk, ki ga je izdelalo podjetje NI-BO Robert 

Likar s.p., številka poročila: EP-R30-2016-N, december 2016. 

- Noveliran razširjeni energetski pregled stavbe: Telovadnica OŠ Branik, ki ga je izdelalo podjetje NI-BO 

Robert Likar s.p., številka poročila: EP-R32-2016-N; januar 2017. 

- Tehnična poročila izvedbe projekta za posamezen objekt. 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Celovita energetska sanacija in prenova stavb v 

lastni Mestne občine Nova Gorica; september 2016. 

- Investicijski program (IP): Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lastni Mestne občine Nova 

Gorica; oktober 2016. 

- Noveliran investicijski program (Noveliran IP): Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lastni 

Mestne občine Nova Gorica; januar 2017. 

- Noveliran 2 investicijski program (Noveliran 2 IP): Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lastni 

Mestne občine Nova Gorica; februar 2017. 

- Načrt razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica 2016-2019. 

- Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica. 

- Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po 

principu energetskega pogodbeništva (Ministrstvo za infrastrukturo RS, december 2014). 

- Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 

sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo RS, september 2016). 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016). 
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- Delegirana uredba komisije 480/2014 (člen 15. do 19.) in Izvedbena uredba komisije 2015/207 EU (člen 

3 in Priloga III: Metodologija za pripravo analize stroškov in koristi (ASK)). 

- Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 

2014-2020 (European Commission, december 2014). 

 

1.3 Kratka predstavitev upoštevanih variant ter utemeljitev izbora optimalne 

variante 
 

Poglavje je povzeto po DIIP-u, v okviru katerega je bilo predvideno, da se bo izvedlo energetsko sanacijo in 

prenovo 4-ih javnih stavb v lastni MO Nova Gorica. Zaradi neuspešno izvedenega poziva promotorjem (na naslov 

MO Nova Gorica ni prispela nobena vloga o zainteresiranosti s strani promotorjev) za izvedbo projekta po modelu 

JZP, ki je bil v okviru DIIP-a spoznan za optimalno varianto izvedbe projekta, smo v poglavju 1.3.2 predstavili le 

varianto »z investicijo« 1, kjer je predvidena izvedba projekta z lastnimi proračunskimi sredstvi MO Nova Gorica. 

 

1.3.1 Varianta »brez investicije« 
 

Varianta »brez investicije« predstavlja alternativno, ki predvideva ohranitev obstoječega stanja, to pomeni, da se 

investicija ne bo izvedla in da se obstoječe stanje na 4-ih javnih objektih ne spreminja. Vrednost investicijskih 

vlaganj v tem primeru znaša 0,00 EUR, kar pomeni, da proračunska sredstva MO Nova Gorica ostanejo na 

razpolago za druge projekte v občini. 

Varianta »brez investicije« ne izboljšuje trenutnega stanja, temveč se stanje in obstoječe problematike le še 

povečujejo. Le-ta pomeni nadaljnjo neučinkovito rabo energije in visoke stroške energije. Energetske naprave na 

objektih so delno že iztrošene in potrebne zamenjave. Objekti so dotrajani in zahtevajo veliko tekočega 

vzdrževanja in visoke obratovalne stroške. Objekti so energetsko potratni in potrebni obnove. Ravno tako bo 

morala občina v prihodnjem obdobju vse pogosteje posegati v investicijsko vzdrževanje. Objekti tudi nimajo 

ustreznega sistema za energetski monitoring. V okviru te variante ne bodo izvedeni ustrezni investicijski in 

organizacijski ukrepi. V objektu Vrtca Šempas pa bo še vedno obstajala problematika premajhnih prostorskih 

kapacitet za zagotovitev osmih skupin otrok. 

Varianta »brez investicije« pomeni nadaljnje visoke stroške ogrevanja in električne energije. Letni stroški energije 

na obstoječih objektih bodo še vedno znašali 42.358,88 EUR brez DDV oziroma 51.677,83 EUR z DDV. Poraba 

energije pa 484.196 kWh letno. Prihranki na energiji bodo znašali 0,00 EUR z DDV oziroma 0,0 kWh na leto. 

Stroški rabe energije in vzdrževanja bodo iz leta v leto naraščali ne samo zaradi dražitve energentov, temveč tudi 

zaradi dotrajanosti objektov in samih ogrevalnih sistemov. Zastareli in neučinkoviti sistemi nadzora in regulacije 

povečujejo toplotno neugodje v prostorih. V okviru te variante ni zagotovljena učinkovita raba energije ter se ne 

zagotavlja trajnostnega okoljskega razvoja in varstva okolja, saj ne bo prišlo do zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov, kar bo imelo kot dolgoročni učinek negativne posledice na kakovost okolja. Poleg navedenega tudi ne 

bodo zagotovljeni boljši delovni in bivanjski pogoji za uporabnike obravnavanih objektov. Občina ne bo rešila 

problematike energetsko učinkovitih javnih objektov ter problematike zagotavljanja ustreznih prostorskih kapacitet 

za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti v okviru Vrtca Šempas, kar pa ni v skladu z razvojno vizijo občine. 

Varianta »brez investicije«, upoštevaje navedeno, dolgoročno prinaša mnogo več negativnih učinkov v primerjavi 

s stroški izvedbe projekta pod varianto »z investicijo«. Varianta »brez investicije« ne omogoča doseganje ciljev 

projekta iz poglavja 4.1 ter ni v skladu z občinskimi, regionalnimi, državnimi in EU strategijami in ne uresničuje 

ciljev investicijskega projekta. 

 

1.3.2 Varianta »z investicijo« 

 

V okviru variante »z investicijo« se je v okviru DIIP-a obravnavalo dve pod-varianti izvedbe projekta, in sicer: 

- varianta »z investicijo« 1: Izvedba projekta z lastnimi proračunskimi sredstvi MO Nova Gorica 

- varianta »z investicijo« 2: Izvedba projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva 

Razlika med njima je v samem postopku izvedbe projekta (v primeru JZP je potrebno sprejetje ustreznih aktov s 

strani občine itd.), v virih financiranja in prihodnjem upravljanju energetsko saniranih objektov. 

Zaradi neuspešne izvedbe poziva promotorjem za izvedbo projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva, se 

je MO Nova Gorica odločila za izvedbo energetske sanacije in prenove stavb v lasti MO Nova Gorica z lastnimi 

proračunskimi sredstvi. Zaradi navedenega dejstva, v nadaljevanju tega poglavja predstavljamo le varianto »z 

investicijo« 1 (v nadaljevanju tega dokumenta bomo za to varianto uporabljali izraz varianta »z investicijo«). 
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Varianta »z investicijo« predvideva izvedbo projekta z lastnimi proračunskimi sredstvi MO Nova Gorica, t.j. 

izvedbo celovite energetske sanacije in prenove 4-ih javnih objektov v lasti občine, katerih investitor je 

MO Nova Gorica. Varianta »z investicijo« predvideva izvedbo celovite energetske sanacije 4-ih javnih objektov in 

novogradnjo prizidka k objektu Vrtca Šempas v lastni režiji. Na 4-ih javnih objektih se bo izvedlo celovito 

energetsko sanacijo, s poudarkom predvsem na investicijskih ukrepih. Na objektu Vrtca Šempas pa se bo izvedlo 

novogradnjo prizidka, za kar je tudi že bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter tako zagotovilo ustrezne 

prostorske kapacitete za delovanje vrtca. Predvideni ukrepi so navedeni v poglavju 6.2. Vsi ukrepi se bodo izvedli 

iz lastnih proračunskih virov MO Nova Gorica ter s pridobitvijo nepovratnih kohezijskih sredstev EU (MzI). 

Osnovna namenska raba prostora se ne spremeni. Nameravana operacija bo prispevala k trajnostnemu 

okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi vzgojno varstveni in izobraževalni infrastrukturni 

opremljenosti občine. Stroški vzdrževanja in energetskega upravljanja bodo bremenili občino in obstoječe 

upravljavce objektov. 

 

Varianta »z investicijo« pripomore k izboljšanju obstoječega stanja in k reševanju problematike energetske 

neučinkovitosti javnih objektov. Poleg tega pripomore k zagotovitvi ustreznih, kakovostnih in varnih prostorskih 

kapacitet za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti Vrtca Šempas. V okviru projekta se bo saniralo iztrošene 

energetske naprave, ovoje objektov, stavbno pohištvo itd. oz. se jih bo po potrebi zamenjalo. Uvedlo se bo 

ustrezen sistem energetskega monitoring. Izvedeni bodo ustrezni investicijski in organizacijski ukrepi. Vse 

navedeno bo omogočalo doseganje prihrankov na stroških končne energije v vseh 4-ih obravnavanih javnih 

objektih. Zagotovilo se bo ustrezne prostorske kapacitete za delovanje vrtca v Šempasu. Stroške celovite 

energetske sanacije se bo delno krilo iz prihrankov, ki bodo doseženi po izvedbi projekta. Izboljšalo se bo 

energetsko učinkovitost objektov, zmanjšalo porabo energije in zmanjšalo stroške za rabo energije; zmanjšalo 

stroške toplotne in električne energije ter tekočega in investicijskega vzdrževanja; zmanjšalo emisije ogljikovega 

dioksida zaradi zmanjšane rabe energije in s tem zmanjšalo negativne vplive na okolje v občini in posledično 

blažilo podnebnih sprememb; izboljšalo upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov objektov na način, da se 

izboljša energetska učinkovitost ob znižanih vloženih sredstvih; zagotovilo nemoteno delovanje ogrevalnih in 

ostalih energetskih sistemov v objektih ter s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni ter optimiralo delovanje 

energetskih sistemov; izboljšalo delovne in bivanjske pogoje za uporabnike objektov/izboljšalo se bo bivalno 

ugodje v objektih (predšolske otroke, šolarje, mlade, odrasle, zaposlene); omogočilo kvalitetnejši vzgojno 

varstveni in izobraževalni proces in poslovanje objektov; ter upoštevalo normative, ki jih postavlja PURES. 

 

Občina bo v celoti v skladu z ZJN-3 z lastnimi sredstvi izvedla celovito energetsko sanacijo in prenovo 4-ih javnih 

objektov. Prednost variante »z investicijo« je možnost izbire najugodnejšega dobavitelja energentov v danem 

trenutku. Varianta »z investicijo« omogoča doseganje zastavljenih splošnih in specifičnih ciljev in razvojnih 

možnosti iz poglavja 4.1 ter ciljev MO Nova Gorica in tudi ciljev OP EKP 2014-2020. Le-ta predstavlja stanje, ki je 

usklajeno z razvojnimi strategijami in sprejetimi programi in resolucijami na občinski, regijski, državni in EU ravni 

na področju »energetike« oz. »trajnostne rabe in proizvodnje energije« ter tudi na področju trajnostnega 

okoljskega in prostorske razvoja itd. Projekt je usklajen z občinskimi, regionalnimi, državnimi ter EU strateškimi 

razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter uresničuje javni interes tako na občinski, regionalni, državni 

in EU ravni. 

 

Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah znaša 1.685.478,88 EUR brez DDV oziroma 2.056.284,23 

EUR z DDV. Upravičeni stroški po tekočih cenah znašajo 859.506,14 EUR. Viri financiranja investicijskega 

projekta v varianti »z investicijo« so: 

- lastna proračunska sredstva MO Nova Gorica v višini 990.241,53 EUR 

- javni viri Ministrstva za infrastrukturo (EU in SLO) v skupni višini 318.418,70 EUR, od tega 

 270.655,89 EUR iz Kohezijskega sklada EU 

 47.762,81 EUR iz slovenske udeležbe v kohezijski politiki 

- Javni viri Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v skupni višini 747.624,00 EUR iz naslova 

nepovratnih sredstev na osnovi 23. člena ZFO-1 v letih 2017 in 2018 

 

Časovni načrt izvedbe projekta je od septembra 2016 (sklep o potrditvi DIIP) pa do novembra 2018, ko je 

predviden zaključek izvedbe projekta in predaje še zadnjih dveh objektov v uporabo in upravljanje. Zaključek vseh 

aktivnosti in finančni zaključek projekta je predviden decembra 2018. 
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Po izvedbi projekta bo znašala letna raba končne energije na energetsko saniranih objektih 195.963 kWh letno; v 

okviru novega prizidka pa še dodatnih 41.600 kWh letno, kar na letni ravni skupaj znaša 237.563 kWh letno. 

Stroški končne energije bodo po izvedbi projekta znašali 20.487,01 EUR brez DDV letno; novi stroški v okviru 

prizidka pa še dodatnih 4.175,50 EUR brez DDV letno, kar na letni ravni skupaj znaša 24.662,51 EUR brez DDV 

letno. 

Prihranki na stroških končne energije bodo znašali na energetsko saniranih objektih (brez upoštevanja novega 

prizidka) 21.871,87 EUR brez DDV letno. 

Vsi objekti so v lasti investitorja oziroma nosilca projekta MO Nova Gorica. Po izvedbi projekta bodo vsa izvedena 

GOI dela, vgrajene naprave, materiali in oprema v lasti občine (investitorja). 

 

1.3.3 Izbor optimalne variante 
 

Po primerjavi možnih variant izvedbe projekta (z upoštevanjem dejstva, da je glede na podatke iz DIIP-a, bila 

izbrana kot optimalna varianta »z investicijo«, ki je predvidevala izvedbo projekta po modelu JZP; toda občina ni 

prejela od nobenega potencialnega zasebnega partnerja vloge o zainteresiranosti na javni poziv promotorjem) 

lahko zaključimo, da le varianta »z investicijo« omogoča doseganje zastavljenih splošnih in specifičnih ciljev, ki so 

navedeni v poglavju 4.1. Primerjava variant pokaže, da je varianta »z investicijo« razvojno bolj smiselna, saj v 

širše okolje prinese pomembne družbeno-ekonomske koristi, kar upravičuje vlaganje javnih sredstev. Hkrati pa 

varianta »z investicijo« uresničuje cilje in strategije razvojnih strategij in politik na občinski, državni in EU ravni ter 

izpolnjuje vse zakonske zahteve. Varianta »z investicijo« je boljša od variante »brez investicije«, saj je glede 

na trende in razvojne možnosti ter potrebe z vidika investitorja MO Nova Gorica veliko bolj sprejemljiva. 

Varianta »brez investicije« se je že na samem začetku pokazala kot neprimerna oziroma neustrezna, saj ne 

rešuje obstoječe problematike. Z izvedbo projekta (varianta »z investicijo«) se bo izboljšala energetska 

učinkovitost objektov ter se bo pridobilo ustrezne, kakovostne in varne prostorske kapacitete za kakovostno 

izvajanje vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa v obravnavanih 4-ih javnih objektih. V objektih bo 

boljše toplotno in s tem bivalno ugodje. Urejena bo enakomerna porazdelitev toplote po posameznih prostorih. S 

tem ne bo prihajalo več do več stopinj razlike v toploti med posameznimi prostori. Izboljšali se bodo delovni in 

bivanjski pogoji v objektih in zmanjšalo onesnaževanje okolja. Že samo s tega vidika je veliko boljša varianta »z 

investicijo«. Varianta »z investicijo« pa tudi omogoča uresničevanje strateških ciljev občine, regije, države in EU 

in je tako bolj usklajena z občinskimi, državnimi in EU strategijami in cilji, z veljavnimi zakonskimi predpisi in 

normativi kot varianta »brez investicije«. Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je izvedba investicijskega 

projekta pod varianto »z investicijo« nujno potrebna oziroma, da varianta »brez investicije« ne rešuje problema na 

dolgoročno vzdržen način ter dolgoročno prinaša mnogo več negativnih učinkov v primerjavi z investicijskimi 

stroški, predvidenimi v varianti »z investicijo«. 

 

Glede na vse ugotovitve, se je za najprimernejšo, optimalno varianto izkazala varianta »z investicijo«. 

Varianta »brez investicije« pa je prepoznana kot neprimerna oziroma neustrezna. Namreč le s pristopom k 

izvedbi investicijskega projekta (varianta »z investicijo«) se bodo izpolnila vsa pričakovanja in zastavljeni cilji, ki 

so navedeni v tem dokumentu. Varianta »z investicijo« bo občini in krajanom prinesla mnoge koristi, ki se kažejo 

na dolgi rok in jih je težko ustrezno ovrednotiti, saj ima večina teh koristi indirekten vpliv na blagostanje 

prebivalstva ter razvoj naselij, dotičnih šolskih okolišev in občine. Varianta »z investicijo« je boljša od variante 

»brez investicije«, saj je glede na trende in razvojne možnosti ter potrebe z vidika investitorja MO Nova 

Gorica veliko bolj sprejemljiva. 

 

Zaradi vsega navedenega v nadaljevanju tega dokumenta obravnavamo in podrobneje predstavljamo 

varianto »z investicijo« (t.j. Izvedbo celovite energetske sanacije in prenove stavb v lasti Mestne 

občine Nova Gorica z lastnimi proračunskimi sredstvi), saj je optimalnejša z družbenega in 

ekonomskega vidika kot varianta »brez investicije«. 
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1.4 Podatki o odgovornih osebah na investicijskem projektu 
 

Odgovorna oseba investitorja/nosilca 

projekta 

Matej Arčon 

župan Mestne občine Nova Gorica 

Mestna občina Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

Skrbnik – Odgovorni vodji projekta s 

strani investitorja/nosilca projekta 

Zoran Ušaj, strokovni sodelavec za investicije 

Mestna občina Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

Odgovorni osebi za izdelavo 

investicijske dokumentacije 

Andreja Trojar Lapanja, vodja Projektne pisarne 

mag. Anuška Radikon, strokovna sodelavka za poslovno-finančno spremljanje 

projektov 

Mestna občina Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

Odgovorne osebe upravljavcev Odgovorne osebe posameznih objektov so navedene v poglavju 2.3. 

 

 

1.5 Predvidena organizacija izvedbe investicijskega projekta 
 

Za izvedbo investicijskega projekta ni predvidene posebne organizacije. Investitor MO Nova Gorica je s svojimi 

zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta. Investicijski projekt bo investitor izvajal tudi s pomočjo 

zunanjih sodelavcev (izdelava projektne dokumentacije, razširjenih energetskih pregledov ter izvedba 

strokovnega nadzora gradnje). Dela se bodo oddala v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 

 

Pripravo, izvedbo in spremljanje investicijskega projekta bo vodila strokovna skupina investitorja (Projektna 

pisarna MO Nova Gorica) v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Investitor bo vodenje 

investicijskega projekta zagotovil z lastnimi kadri v okviru občinske uprave, in sicer Projektne pisarne MONG. 

Pregled, koordinacijo in nadzor nad izvajanjem aktivnosti izdelave investicijske, projektne in druge dokumentacije 

ter nad izvedbo GOI del je in bo še naprej vodila Projektna pisarna na MO Nova Gorica. Aktivnosti zaposlenih se 

bodo izvajale v prostorih MO Nova Gorica in na terenu (na sami lokaciji izvedbe projekta). Za izdelavo študij, 

analiz in pripravo projektne dokumentacije, rEP-ov ter za izvedbo strokovnega nadzora gradnje so bili in bodo tudi 

v prihodnje s strani MO Nova Gorica in vodje investicijskega projekta najeti zunanji izvajalci. Podrobnejša 

razčlenitev aktivnosti in organizacija izvedbe investicijskega projekta je predstavljena v poglavju 11.2 tega 

dokumenta. 

 

Finančna realizacija investicijskega projekta bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o 

izvrševanju proračuna. 

 

Organizacija izvedbe investicijskega projekta je že v teku. Do sedaj opravljena dela so sledeča: 

➢ Izdelava razširjenih energetskih pregledov; 07/2016-08/2016. 

➢ Izdelava IDZ in PZI projektne dokumentacije; 07/2016-09/2016. 

➢ Izdelava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP); 08/2016-09/2016. 

➢ Izvedba postopka preveritve s strani občine za izvedbo projekta po modelu JZP; 09/2016-10/2016. 

➢ Izdelava in potrditev investicijskega programa (IP); 10/2016. 

➢ Izvedba postopka izbire izvajalca energetske sanacije in prenove (JN); 09/2016-12/2016. 

➢ Izdelava noveliranih razširjenih energetskih pregledov; 12/2016-01/2017. 

➢ Izdelava in potrditev noveliranega IP; 12/2016-01/2017. 

➢ Izdelava in oddaja vloge na javni razpis za energetsko sanacijo javnih objektov MzI; 01/2017. 

➢ Podpis pogodbe z izbranimi izvajalci energetskih sanacij in prenove objektov: 01/2017. 

➢ Izdelava in potrditev noveliranega 2 IP; 02/2017. 

➢ Izdelava in oddaja vloge na javni poziv MGRT za koriščenje sredstev po 23. členu ZFO-1; 02/2017. 

➢ Izdelava in potrditev noveliranega 3 IP; 05/2018. 

 

Za dokončanje investicijskega projekta je potrebno organizirati in izvesti še sledeče: 

➢ Izdelava in oddaja vloge na javni poziv MGRT za koriščenje sredstev po 23. členu ZFO-1; 05/2018. 

➢ Izvedba celovite energetske sanacije in prenove vseh objektov s pridobitvijo uporabnih dovoljenj, kjer je 

potrebno; 02/2017-11/2018. 
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➢ Izvedba strokovnega nadzora gradnje; 02/2017-11/2018. 

➢ Informiranje in obveščanje javnosti; 02/2017-11/2018. 

➢ Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) in upravljanje; 11/2017 (objekt Telovadnice OŠ 

Solkan in Vrtca Šempas) ter 11/2018 (objekt Telovadnice OŠ Branik in Vrtca Dornberk). 

➢ Zaključek investicijskega projekta (zaključek financiranja): 12/2018. 

➢ Spremljanje kazalnikov investicijskega projekta v ekonomski dobi obratovanja. 

➢ Poročanje o doseženih rezultatih Ministrstvu za infrastrukturo vsaj dve leti po zaključku projekta. 

 

1.6 Ocenjena vrednost investicijskega projekta ter finančna konstrukcija 
 

Tabela 1: Vrednost investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah, v EUR. 

STALNE CENE TEKOČE CENE

NETO VREDNOST INV. PROJEKTA (v EUR brez DDV) 1.685.382,88 €         1.685.478,88 €         

BRUTO VREDNOST INV. PROJEKTA (v EUR z DDV) 2.056.167,11 €         2.056.284,23 €         

UPRAVIČENI STROŠKI (v EUR) 859.425,14 €            859.506,14 €            

NEUPRAVIČENI STROŠKI (v EUR) 1.196.741,97 €         1.196.778,09 €         

 
 

Podrobnejša specifikacija vrednosti investicijskega projekta in dinamika nastajanja investicijskih stroškov je 

predstavljena v poglavju 8. 

 

V tabeli 2 so predstavljeni viri financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah. Podrobna finančna 

konstrukcija investicijskega projekta je predstavljena v poglavju 12. 

 

Tabela 2: Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah, v EUR z DDV. 

2017 2018 v EUR z DDV %

Lastni viri MO Nova Gorica 943.822,75 €            46.418,78 €              990.241,53 €         48,2%

Ministrstvo za infrastrutkuro RS (EU in SLO sredstva) 167.561,84 €            150.856,86 €            318.418,70 €         15,5%

85% Kohezijski sklad EU 142.427,56 €           128.228,33 €           270.655,89 €           13,2%

15% slovenska udeležba v kohezijski politiki 25.134,28 €             22.628,53 €             47.762,81 €             2,3%

MGRT - 23. člen ZFO-1 (nepovratna stredstva) 287.931,00 €            459.693,00 €            747.624,00 €         36,3%

SKUPAJ 1.399.315,59 €      656.968,64 €         2.056.284,23 €   100,0%

VIRI FINANCIRANJA
Dinamika po letih SKUPAJ

 
 

Predvidena struktura financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah z DDV je: 

▪ 48,2% lastni, proračunski viri MO Nova Gorica (990.241,53 EUR) 

▪ 15,5% javni viri EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo RS): Nepovratna sredstva Kohezijskega 

sklada EU in proračuna RS (skupna višina: 318.418,70 EUR, od tega 270.655,89 EUR Kohezijski sklad 

in 47.762,81 EUR slovenska udeležba) 

▪ 36,3% javni viri RS (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS): Nepovratna sredstva na 

osnovi 23. člena ZFO-1 v letih 2017 in 2018 (747.624,00 EUR) 

 

Tabela 3: Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah, v EUR brez DDV. 

2017 2018 v EUR brez DDV %

Lastni viri MO Nova Gorica 691.487,15 €            72.050,97 €-              619.436,18 €         36,8%

Ministrstvo za infrastrutkuro RS (EU in SLO sredstva) 167.561,84 €            150.856,86 €            318.418,70 €         18,9%

85% Kohezijski sklad EU 142.427,56 €           128.228,33 €           270.655,89 €           16,1%

15% slovenska udeležba v kohezijski politiki 25.134,28 €             22.628,53 €             47.762,81 €             2,8%

MGRT - 23. člen ZFO-1 (nepovratna stredstva) 287.931,00 €            459.693,00 €            747.624,00 €         44,3%

SKUPAJ 1.146.979,99 €      538.498,89 €         1.685.478,88 €   100,0%

VIRI FINANCIRANJA
Dinamika po letih SKUPAJ
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Predvidena struktura financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah brez DDV je: 

▪ 36,8% lastni, proračunski viri MO Nova Gorica (619.436,18 EUR) 

▪ 18,9% javni viri EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo RS): Nepovratna sredstva Kohezijskega 

sklada EU in proračuna RS (skupna višina: 318.418,70 EUR, od tega 270.655,89 EUR Kohezijski sklad 

in 47.762,81 EUR slovenska udeležba) 

▪ 44,3% javni viri RS (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS): Nepovratna sredstva na 

osnovi 23. člena ZFO-1 v letih 2017 in 2018 (747.624,00 EUR) 

 

 

1.7 Utemeljitev upravičenosti izvedbe investicijskega projekta 
 

Upravičenost izvedbe investicijskega projekta smo merili tako, da smo v okviru finančne in ekonomske analize 

(CBA/ASK-Analiza stroškov in koristi) izračunali »realne (dejanske) denarne tokove investitorja/lastnika (MO Nova 

Gorica) in upravljavcev objektov« ter denarne tokove »projekta po metodi prirasta«, ki temelji na primerjavi 

prihodkov in stroškov v scenariju nove nalože (t.j. varianta »z investicijo«) s prihodki in stroški v scenariju brez 

nove naložbe (t.j. varianta »brez investicije«), in zanje izračunali pripadajoče dinamične in statične kazalnike 

upravičenosti le-tega. Pri analizi smo skušali ugotoviti, kakšne finančne in ekonomske rezultate (rezultate na 

podlagi ASK) bo prinesel investicijski projekt tako z vidika »projekta po metodi prirasta« kot tudi z vidika »realnih 

(dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov«. V skladu z navodili (uredbami) Evropske 

komisije in Uredbami EU za kohezijsko obdobje 2014-2020 smo ugotavljali upravičenost investicijskega projekta 

in za namen izračuna maksimalne stopnje sofinanciranja EU na podlagi finančne vrzeli, smo za izračun finančne 

vrzeli upoštevali denarne tokove projekta na podlagi izdelane »finančne analize projekt po metodi prirasta«. 

 

Rezultati finančne analize tako »finančne analize realnega (dejanskega) denarnega toka investitorja/lastn ika in 

upravljavcev objektov« kot tudi »finančne analize projekta po metodi prirasta« so pokazali, da je obravnavani 

projekt s finančnega vidika v obeh primerih finančno nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, zato se 

ga je posledično upravičevalo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oziroma z izvedbo ekonomske 

analize (ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javne objekte v 

lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov. 

 

Tabela 4: Zbirni prikaz rezultatov izvedene finančne in ekonomske analize. 

Z VIDIKA REALNIH 

DENARNIH TOKOV                             

(občine in upravljavcev)

Z VIDIKA PROJEKTA                                              

(po metodi PRIRASTA)

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA -8,05% -10,50%

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST 1.633.111,55 €-                  1.880.957,14 €-                  

FINANČNI  KOEFICIENT K/S 0,934 0,553

DISKONTIRANA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 77 203

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 80 61

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOPNJA DONOSA -5,46% -8,07%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 0,80 €-                                0,93 €-                                

EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA 40,18% 6,33%

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST 3.938.336,93 €                  216.926,38 €                     

EKONOMSKI  KOEFICIENT K/S 1,281 1,201

DISKONTIRANA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 5 14

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 3 11

EKONOMSKA MODIFICIRANA INTERNA STOPNJA DONOSA 16,61% 5,33%

EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 1,94 €                                0,11 €                                

EKONOMSKA ANALIZA

FINANČNA ANALIZA

 
 

Rezultati ekonomske (CBA/ASK) analize tako »ekonomskega realnega (dejanskega) denarnega toka 

investitorja/lastnika in upravljavcev objektov« kot tudi »ekonomske analize projekta po metodi prirasta« so 

pokazali, da je obravnavani investicijski projekt po obeh izvedenih ekonomskih analizah rentabilen in upravičen za 

izvedbo, kar so potrdili vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno 

izvedbo investicijskega projekta. Na podlagi dobljenih rezultatov ekonomske analize smo prišli do 

sklepa/potrditve, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oziroma upravičena na podlagi 



Investicijski projekt: 
CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA IN PRENOVA STAVB V LASTI MESTNE OBČINE NOVA GORICA 

Nosilec projekta: MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

- 21 - 

CBA (ASK-Analize stroškov in koristi), saj je njegova izvedba družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo 

še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške 

v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na podlagi ASK-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), 

smiselno in ekonomsko upravičeno izvesti investicijski projekt »Celovita energetska sanacija in prenova stavb v 

lasti Mestne občine Nova Gorica«. 
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2 PODATKI O NOSILCU PROJEKTA / INVESTITORJU, IZDELOVALCU 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCIH TER 

NAVEDBA STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB 

ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR 

 

2.1 Podatki o nosilcu projekta / investitorju 
 

Naziv MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

Naslov 
Trg Edvarda Kardelja 1 

5000 Nova Gorica 

Odgovorna oseba 
Matej Arčon 

Župan Mestne občine Nova Gorica 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +386 5 335 01 11 

Telefax +386 5 302 12 33 

E-mail mestna.obcina@nova-gorica.si 

Spletna stran http://www.nova-gorica.si 

Matična številka 5881773 

Davčna številka SI 53055730 

Transakcijski račun SI56 0128 4010 0014 022 odprt pri Banki Slovenije 

Vodji projekta 

(odgovorni osebi) 

Zoran Ušaj 

strokovni sodelavec za investicije 

Telefon +386 5 335 01 46 

E-mail zoran.usaj@nova-gorica.si 

Žig in podpis 
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2.2 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 

Naziv MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

Naslov 
Trg Edvarda Kardelja 1 

5000 Nova Gorica 

Odgovorna oseba 
Matej Arčon 

Župan Mestne občine Nova Gorica 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorni osebi 

Andreja Trojar Lapanja, vodja Projektne pisarne 

mag. Anuška Radikon, strokovna sodelavka za poslovno-finančno 

spremljanje projektov 

Telefon 
+386 5 335 01 70 

+386 5 335 01 84 

E-mail 
andreja.trojar-lapanja@nova-gorica.si 

anuska.radikon@nova-gorica.si 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Podatki o upravljavcih 
 

2.3.1 Objekt 1: Telovadnica OŠ Solkan 

 

Naziv OSNOVNA ŠOLA SOLKAN 

Naslov Šolska ulica 25, 5250 Solkan 

Odgovorna oseba Marijan Kogoj, ravnatelj 

Telefon +386 5 33 07 700 

E-mail o-solkan.ng@guest.arnes.si 

 

 

2.3.2 Objekt 2: Telovadnica OŠ Branik 
 

Naziv OSNOVNA ŠOLA BRANIK 

Naslov Branik 31, 5295 Branik 

Odgovorna oseba Davorin Majhenič, ravnatelj 

Telefon +386 5 33 02 040 

E-mail o-branik.ng@guest.arnes.si 
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2.3.3 Objekt 3: Vrtec Šempas 
 

Naziv OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS – enota vrtca 

Naslov Šempas 76c, 5261 Šempas 

Odgovorna oseba 
Zarja Hönn Marc, ravnateljica 

Nataša Leban, vodja vrtca 

Telefon +386 5 30 77 125 

E-mail Vrtec.sempas@guest.arnes.si 

 

 

2.3.4 Objekt 4: Vrtec Dornberk 
 

Naziv OSNOVNA ŠOLA DORNBERK – enota vrtca 

Naslov Gregorčičeva 30a, 5294 Dornberk 

Odgovorna oseba 
Dragica Vidmar, ravnateljica 

Monika Mihelj, vodja Vrtca Dornberk 

Telefon +386 5 30 19 100 

E-mail os.dornberk@guest.arnes.si 

 

 

2.4 Strokovni delavci in službe odgovorni za pripravo in nadzor 
 

Odgovorne pravne osebe za izvajanje investicijskega projekta: 

Nosilec projekta/Investitor: Mestna občina Nova Gorica 

Odgovorna oseba nosilca projekta/investitorja je Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica. 

 

Odgovorne osebe, izdelovalci projektne-tehnične in investicijske dokumentacije ter ostale osebe, ki 

sodelujejo pri izvedbi investicijskega projekta: 

 

Odgovorna oseba nosilca 

projekta/investitorja 

Matej Arčon 

župan Mestne občine Nova Gorica 

Mestna občina Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

Skrbnik – Odgovorni vodji projekta s 

strani nosilca projekta/investitorja 

Zoran Ušaj, strokovni sodelavec za investicije 

Mestna občina Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

Odgovorni osebi za izdelavo 

investicijske dokumentacije 

Andreja Trojar Lapanja, vodja Projektne pisarne 

mag. Anuška Radikon, strokovna sodelavka za poslovno-finančno spremljanje 

projektov 

Mestna občina Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

Odgovorne osebe upravljavcev Odgovorne osebe posameznih objektov so navedene v poglavju 2.3. 
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3 ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z UTEMELJITVIJO RAZLOGOV ZA 

INVESTICIJSKO NAMERO 

 

3.1 Analiza obstoječega stanja objektov predvidenih za celovito energetsko 

sanacijo 
 

Financiranje investicij na področju javnega sektorja je posebej izpostavljeno, saj sredstev za učinkovito 

energetsko sanacijo, prenovo in upravljanje objektov primanjkuje. V času gospodarske krize se za vzdrževanje in 

upravljanje objektov namenja še manj sredstev kot prej. Zavedati se je potrebno dejstva, da so javni objekti, v 

kolikor niso bili že energetsko sanirani, energetsko potratni zaradi neustreznega ovoja stavbe, stavbnega 

pohištva, izolacije ipd. ter da so energetske naprave v veliko primerih že zelo iztrošene in potrebne zamenjave. 

Stroški rabe energije in vzdrževanja tako iz leta v leto naraščajo tudi zaradi dotrajanosti ogrevalnih sistemov. 

Zastareli energetski sistemi pa predstavljajo poleg energetske neučinkovitosti tudi nezanesljivo delovanje in 

potencialno možnost požarno varstvenih nevarnosti. Slabo energetsko stanje objektov ter zastareli in neučinkoviti 

sistemi nadzora in regulacije povečujejo toplotno neugodje za uporabnike, neenakomerno porazdelitev toplote in 

s tem tudi za več stopinj razlike med posameznimi prostori. 

 

Zaradi vse višjih stroškov energije in energetsko neučinkovitih javnih objektov, ki so predmet obravnave tega 

dokumenta, se je MO Nova Gorica odločila za celovito energetsko sanacijo in prenovo 4-ih javnih objektov, ki so v 

njeni lasti. Podrobnejši opis obstoječega stanja objektov in razlogi za izvedbo energetskih in drugih ukrepov so 

navedeni v nadaljevanju tega poglavja. Energetsko učinkovitost objektov smo za posamezni objekt prikazali s 

kazalnikom specifična poraba energije na enoto površine na letni ravni. Kazalnik izkazuje fizične lastnosti objekta 

(izolacijo, stanje stavbnega pohištva) in ravnanje uporabnikov z energijo. V skladu z energetsko izkaznico so 

objekti glede na specifično rabo energije na enoto površine (m2) tudi razdeljeni v bolj oziroma manj potratne 

objekte. Energetsko najučinkovitejši so objekti, katerih specifična poraba energije za ogrevanje znaša 25 kWh/m2 

na leto. Zelo energetsko potratni objekti pa imajo lahko specifično rabo energije za ogrevanje tudi do 300 kWh/m2 

na leto. 

 

3.1.1 Objekt 1: Telovadnica OŠ Solkan 
 

Tabela 5: Osnovni podatki in obstoječe stanje objekta »Telovadnica OŠ Solkan«. 

OBJEKT TELOVADNICA OŠ SOLKAN 

naslov Šolska ulica 25, 5250 Solkan 

namen objekta (stavbe) vzgojno-izobraževalna dejavnost 

dejanska raba stavbe osnovna šola 

leto izgradnje 1976 

številka objekta (stavbe) 1209 k.o. 2303 Solkan 

neto tlorisna površina objekta 

(uporabna površina) 
884,0 m2 

število etaž (številka pritlične etaže) 2 (1) 

ogrevana površina 867,27 m2 

številka in površina parcele 992/13 k.o. 2303 Solkan (površina: *728 m2) 

lastnik objekta Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

upravljavec objekta Osnovna šola Solkan, Šolska ulica 25, 5250 Solkan 

OSKRBA IN RABA ENERGIJE 

energetski razred (EI) Merjena EI: 135 kWh/m2 

Računska EI: 194 kWh/m2 

referenčna poraba EE 

(kWh/leto) 

povprečje 2013-2015: 28.565 kWh 

2013: 30.704 kWh 

2014: 28.742 kWh 

2015: 26.249 kWh 
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referenčni strošek EE 

(EUR brez DDV/leto) 

povprečje 2013-2015: 3.502,07 EUR 

2013: 3.764,31 EUR 

2014: 3.523,77 EUR 

2015: 3.218,13 EUR 

referenčna poraba TE 

(kWh/leto) 

povprečje 2013-2015: 168.598,75 kWh 

2013: 182.645,86 kWh 

2014: 143.520,02 kWh 

2015: 179.630,37 kWh 

referenčni strošek TE 

(EUR brez DDV/leto) 

povprečje 2013-2015: 10.149,64 EUR 

2013: 10.995,28 EUR 

2014: 8.639,91 EUR 

2015: 10.813,75 EUR 

specifična raba EE (kWh/m2) 32,9 kWh/m2 

specifična raba TE (kWh/m2) 194,4 kWh/m2 

specifična raba energije (kWh/m2) 227,3 kWh/m2 

poraba glavnih virov energije Objekt se ogreva iz kotlovnice, ki je nameščena v stavbi osnovne šole.  

zanesljivost oskrbe glede energetskih 

virov 

Zanesljivost oskrbe glede toplotne in električne energije je 

zagotovljena s podpisom pogodbe med dobaviteljem in odjemalcem 

energije. Dobavitelj TE je osnovna šola, ki nabavlja energent od 

trenutno najugodnejšega dobavitelja. Električna energija se dobavlja iz 

javnega omrežja preko pripadajoče TP. Stavba nima zagotovljenega 

dodatnega vira napajanja v primeru dolgotrajnejšega izpada EE. 

zanesljivost oskrbe glede dotrajanosti 

opreme 

Obstoječe instalacije ogrevalnega sistema so dotrajane in potrebne 

prenove.  

nadzor nad rabo energije in stroški Objekt nima primernega nadzornega in upravljalnega sistema. Nadzor 

nad porabo energentov se izvaja mesečno, toda podatki se ne 

obdelujejo in analizirajo. Smiselna je vzpostavitev energetskega 

knjigovodstva. 

motivacija in raven promocije URE in 

OVE 

V objektu ni bilo opaziti kakšnih ukrepov osveščanja v smislu URE. 

Raven promoviranja URE je v objektu na začetni stopnji in je odvisna 

samo od ozaveščenosti uporabnikov in zaposlenih in njihovih navad. V 

objektu se izvajajo aktivnosti v zvezi z izvajanjem ukrepov za 

seznanjanje vseh uslužbencev z aktivnostmi za zmanjševanje 

stroškov energije. 

STANJE NAPRAV ZA PRETVORBO ENERGIJE 

ogrevalni sistem Objekt se ogreva iz kotlovnice, ki je nameščena v stavbi osnovne šole. 

V objekt telovadnice je voden toplovod do toplotne podpostaje v 

strojnici, ki se nahaja v nadstropju telovadnice. Obstoječe instalacije 

so dotrajane in potrebne prenove. V podpostaji so ločene veje za 

radiatorsko ogrevanje celotne telovadnice, klimata telovadnice in tudi 

klimata za učilnice v sosednji stavbi šole. Potrebna je celovita prenova 

ogrevalnega sistema. Razvodi ogrevanja po stavbi so ustrezni. 

Potrebno je prenoviti obstoječe radiatorje (rebrasti cevni radiatorji) in 

znižati rešim ogrevanja ter vgraditi termostatske ventile. 

sistem za oskrbo s toplo vodo Priprava tople sanitarne vode se vrši centralno, v kotlarni šolskega 

kompleksa. 

sistem za oskrbo s hladno vodo Oskrba z vodo poteka po cevnem sistemu in je speljana po objektu za 

namene sanitarne vode in uporabo kot pitne vode. Pri oskrbi s 

hladno/pitno vodo se ne beleži problemov. 

elektroenergetski sistem in uporabniki Nizkonapetostni priključek objekta je obstoječ in se ne spreminja. 

PREGLED PORABE KONČNE ENERGIJE 

ovoj objekta Obstoječi fasadni sistem tvorijo trije sistemi: 

- Manjši severni in južni fasadni del je v pretežnem delu 

izveden kot večslojna obodna konstrukcija z betonsko nosilno 

steno, vmesno minimalno toplotno izolacijo in fasadno opeko. 
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- Zahodna fasada je izvedena kot montažna panelna stena z 

zasteklitvijo. 

- Vzhodna fasada je betonska stena na zunanji strani obzidana 

s penobetonskimi zidaki in ometana. 

Streha objekta je bila nedavno prenovljena, toda trenutno ne ustreza 

tehničnim smernicam, zato jo je potrebno dodatno toplotno izolirati. 

Termografijski pregled ovoja objekta je pokazal, da so največje težave 

na ovoju stavbe in pri energetsko učinkovitih oknih in vratih. Ovoj 

stavbe je načel zob časa, zato so vidne poškodbe, ki še dodatno 

poslabšujejo že tako slabe energetske karakteristike ovoja stavbe. 

električni aparati Električni aparati predstavljajo zanemarljiv delež porabe električne 

energije. 

razsvetljava Razsvetljava je zastarela in energetsko potratna. Vgrajenih je 25 

reflektorjev moči 400 W in pa svetilke za razsvetljavo garderob, pisarn, 

hodnikov v izvedbi 2 x 58 W s klasično magnetno dušilko in pa 

navadne svetilke namenjene žarnicam. Razsvetljava predstavlja 

izredno pomemben delež porabe električne energije stavbe in njena 

sanacija predstavlja največji potencial za prihranek EE. 

priprava tople vode Priprava tople sanitarne vode se vrši centralno, v kotlarni šolskega 

kompleksa. 

prezračevanje in klimatizacija V stavbi je vgrajen sistem za prezračevanje. Sistem je zastarel in ne 

deluje v celoti. V zimskem času je možno dogrevanje zraka za 

vpihovanje. Sistem nima možnosti rekuperacije, zato se priporoča 

zamenjava celotnega sistema prezračevanja s sodobnimi napravami z 

rekuperacijo in možnostjo krmiljenja po posameznih prostorih. 

 

 

Slika 1:  Objekt »Telovadnica OŠ Solkan« (slika in prikaz objekta v prostoru). 
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3.1.2. Objekt 2: Telovadnica OŠ Branik 
 

Tabela 6: Osnovni podatki in obstoječe stanje objekta »Telovadnica OŠ Branik«. 

OBJEKT TELOVADNICA OŠ BRANIK 

naslov Branik 31, 5295 Branik 

namen objekta (stavbe) 
vzgojno-izobraževalna dejavnost 

vzgojno-varstvena dejavnost 

dejanska raba stavbe osnovna šola, vrtec 

leto izgradnje 1984 

številka objekta (stavbe) 1179 k.o. 2336 Branik 

neto tlorisna površina objekta 

(uporabna površina) 
568,10 m2 

število etaž (številka pritlične etaže) 2 (1) 

ogrevana površina 568,50 m2 

številka in površina parcele 
del parcele št. 4634/13 in 4634/4 obe k.o. 2336 Branik 

(površina: *523 m2) 

lastnik objekta Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

upravljavec objekta Osnovna šola Branik, Branik 31, 5295 Branik 

OSKRBA IN RABA ENERGIJE 

Energetska izkaznica (EI) Merjena EI: 186 kWh/m2 

referenčna poraba EE 

(kWh/leto) 

povprečje 2013-2015: 15.819 kWh 

2013: 19.366 kWh 

2014: 16.943 kWh 

2015: 11.148 kWh 

referenčni strošek EE 

(EUR brez DDV/leto) 

povprečje 2013-2015: 2.153,00 EUR 

2013: 2.635,72 EUR 

2014: 2.306,00 EUR 

2015: 1.517,28 EUR 

referenčna poraba TE 

(kWh/leto) 

povprečje 2013-2015: 105.966,94 kWh 

2013: 106.864,48 kWh 

2014: 104.455,22 kWh 

2015: 106.581,13 kWh 

referenčni strošek TE 

(EUR brez DDV/leto) 

povprečje 2013-2015: 7.661,41 EUR 

2013: 7.726,30 EUR 

2014: 7.552,11 EUR 

2015: 7.705,82 EUR 

specifična raba EE (kWh/m2) 27,8 kWh/m2 

specifična raba TE (kWh/m2) 186,4 kWh/m2 

specifična raba energije (kWh/m2) 214,2 kWh/m2 

poraba glavnih virov energije Objekt se ogreva iz kotlovnice (vir: ELKO), ki je locirana v osnovni šoli 

in nima števca porabljene energije. 

zanesljivost oskrbe glede energetskih 

virov 

Zanesljivost oskrbe glede toplotne in električne energije je 

zagotovljena s podpisom pogodbe med dobaviteljem in odjemalcem 

energije. Dobavitelj TE je osnovna šola, ki nabavlja energent od 

trenutno najugodnejšega dobavitelja. Električna energija se dobavlja iz 

javnega omrežja preko pripadajoče TP. Stavba nima zagotovljenega 

dodatnega vira napajanja v primeru dolgotrajnejšega izpada EE. 

zanesljivost oskrbe glede dotrajanosti 

opreme 

Obstoječe instalacije ogrevalnega sistema so v solidnem stanju. 

nadzor nad rabo energije in stroški Objekt nima primernega nadzornega in upravljalnega sistema. Nadzor 

nad porabo energentov se izvaja mesečno, toda podatki se ne 

obdelujejo in analizirajo. Smiselna je vzpostavitev učinkovitega 

energetskega knjigovodstva, saj je le-to vpeljano na mesečni ravni, 
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toda ne sproti analizirano. 

motivacija in raven promocije URE in 

OVE 

V objektu ni bilo opaziti kakšnih ukrepov osveščanja v smislu URE. 

Raven promoviranja URE je v objektu na začetni stopnji in je odvisna 

samo od ozaveščenosti uporabnikov in zaposlenih in njihovih navad. V 

objektu se izvajajo aktivnosti v zvezi z izvajanjem ukrepov za 

seznanjanje vseh uslužbencev z aktivnostmi za zmanjševanje 

stroškov energije. 

STANJE NAPRAV ZA PRETVORBO ENERGIJE 

ogrevalni sistem Objekt je centralno ogrevan. Ogreva se iz kotlovnice (vir: ELKO), ki je 

locirana v osnovni šoli in nima števca porabljene energije. Kotlovnica 

zagotavlja toplotno energijo za vse objekte v okviru javnega zavoda 

OŠ Branik (t.j. za stavbo OŠ, vrtca in telovadnice). Obstoječe 

instalacije so v solidnem stanju. 

V podpostaji v objektu telovadnice, ki se napaja iz glavne kotlovnice, 

je samo ena veja ogrevanja – radiatorsko ogrevanje s svojo črpalko. 

Potrebna je celovita prenova ogrevalnega sistema. Razvodi ogrevanja 

po stavbi so ustrezni. Potrebno je prenoviti obstoječe radiatorje 

(različnih tipov) ali pa vgraditi konvektorje pri uporabi drugega vira 

ogrevanja in znižati rešim ogrevanja ter vgraditi termostatske ventile. 

sistem za oskrbo s toplo vodo Objekt ima delno urejeno oskrbo s toplo vodo. V glavni kotlovnici je 

lociran zalogovnik tople vode, ki zadošča potrebam za objekt vrtca in 

šole, za objekt telovadnice pa se uporablja lokalni električni boljer in to 

le v eni izmed dveh garderob. 

sistem za oskrbo s hladno vodo Oskrba z vodo poteka po cevnem sistemu in je speljana po objektu za 

namene sanitarne vode in uporabo kot pitne vode. Pri oskrbi s 

hladno/pitno vodo se ne beleži problemov. 

elektroenergetski sistem in uporabniki NN priključek za objekt je izveden iz TR postaje, napajalna napetost 

sistema je 400/230 V. V objektu ni nameščenih večjih porabnikov 

električne energije. Elektroenergetski sistemi in porabniki so v 

funkcionalnem stanju, vendar je potrebno upoštevati zastarelost 

vodnikov in ostalih elementov električnega omrežja. Potrebna je 

celovita prenova sistema, predvsem pa zamenjava celotne 

razsvetljave objekta, ki je glavni porabnik EE v objektu. 

PREGLED PORABE KONČNE ENERGIJE 

ovoj objekta Ovoj objekta, stavbno pohištvo in streha objekta niso bili še sanirani 

oziroma obnovljeni. Najbolj kritičen del objekta je streha, ki ni dovolj 

toplotno izolirana in nanjo odpade velik del toplotnih izgub. 

Gradbena konstrukcija objekta, ki jo sestavljajo AB nosilci z vmesno 

zasteklitvijo oziroma pozidavo, predstavlja velik izziv za sanacijo 

zaradi svojih slabih toplotnih lastnosti (velika toplotna prehodnost, 

številni toplotni mostovi). 

električni aparati Električni aparati v telovadnici predstavljajo zanemarljivo porabo 

električne energije. 

razsvetljava Razsvetljava je zastarela, poškodovana in energetsko potratna. 

Razsvetljava predstavlja izredno pomemben delež porabe električne 

energije stavbe in njena sanacija predstavlja največji potencial za 

prihranek EE. 

priprava tople vode Topla sanitarna voda se pripravlja lokalno z električnim bojlerjem, ki je 

lociran v eni izmed garderob. Potrebe po topli vodi so večje od 

dejanskega stanja, saj del garderob sploh nima zagotovljene tople 

vode. 

prezračevanje in klimatizacija Večino prostorov v objektu se prezračuje naravno z odpiranjem oken. 

V dvoranah je sicer vgrajen sistem mehanskega prezračevanja z 

dogrevanjem zraka, vendar je sistem zastarel. 
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Slika 2:  Objekt »Telovadnica OŠ Branik« (slika in prikaz objekta v prostoru). 

  
 

 

3.1.3 Objekt 3: Vrtec Šempas 

 

Tabela 7: Osnovni podatki in obstoječe stanje objekta »Vrtec Šempas«. 

OBJEKT VRTEC ŠEMPAS 

naslov Šempas 76 c, 5261 Šempas 

namen objekta (stavbe) vzgojno-varstvena dejavnost 

dejanska raba stavbe vrtec 

leto izgradnje 1980; obnovljena leta 2004 

številka objekta (stavbe) 257 k.o. 2313 Šempas 

neto tlorisna površina objekta 

(uporabna površina) 
507,42 m2 

število etaž (številka pritlične etaže) 1 (1) 

ogrevana površina 507,42 m2 

številka in površina parcele 64/2 k.o. 2313 Šempas (površina: 572 m2) 

lastnik objekta Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

upravljavec objekta Osnovna šola Šempas, Šempas 76c, 5261 Šempas 

OSKRBA IN RABA ENERGIJE 

Energetska izkaznica (EI) Računska EI: 84 kWh/m2 

referenčna poraba EE 

(kWh/leto) 

povprečje 2013-2015: 50.230 kWh 

2013: 48.790 kWh 

2014: 50.415 kWh 

2015: 51.485 kWh 

referenčni strošek EE 

(EUR brez DDV/leto) 

povprečje 2013-2015: 6.695,66 EUR 

2013: 6.503,71 EUR 

2014: 6.720,32 EUR 

2015: 6.862,95 EUR 

referenčna poraba TE 

(kWh/leto) 

povprečje 2013-2015: 42.848,00 kWh 

2013: 48.763,64 kWh 

2014: 27.907,75 kWh 

2015: 51.872,60 kWh 

referenčni strošek TE 

(EUR brez DDV/leto) 

povprečje 2013-2015: 3.603,52 EUR 

2013: 4.101,02 EUR 

2014: 2.347,04 EUR 

2015: 4.362,49 EUR 

specifična raba EE (kWh/m2) 99,0 kWh/m2 
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specifična raba TE (kWh/m2) 84,4 kWh/m2 

specifična raba energije (kWh/m2) 183,4 kWh/m2 

poraba glavnih virov energije Objekt se ogreva iz kotlovnice (vir: ELKO), ki je locirana v objektu 

telovadnice OŠ Šempas in nima števca porabljene energije. 

zanesljivost oskrbe glede energetskih 

virov 

Zanesljivost oskrbe glede toplotne in električne energije je 

zagotovljena s podpisom pogodbe med dobaviteljem in odjemalcem 

energije (javni zavod OŠ in vrtec Šempas). Dobavitelj TE objekta vrtca 

je v tem primeru osnovna šola, ki nabavlja energent (ELKO) od 

trenutno najugodnejšega dobavitelja. Električna energija se dobavlja iz 

javnega omrežja preko pripadajoče TP. Stavba nima zagotovljenega 

dodatnega vira napajanja v primeru dolgotrajnejšega izpada EE. 

zanesljivost oskrbe glede dotrajanosti 

opreme 

Objekt se oskrbuje s toplotno energijo preko kotlovnice, locirane v 

pritličju telovadnice OŠ Šempas. Kotlovnica je bila leta 2004 

prenovljena. V objektu vrtca je locirana le podpostaja, ki pa ni v 

najboljšem stanju. Potrebna je zamenjava energenta in prenova 

sistema ogrevanja. Obstoječe instalacije so dotrajane in potrebne 

prenove. 

nadzor nad rabo energije in stroški Objekt nima primernega nadzornega in upravljalnega sistema. Nadzor 

nad porabo energentov se izvaja mesečno, toda podatki se ne 

obdelujejo in analizirajo. Smiselna je vzpostavitev učinkovitega 

energetskega knjigovodstva, saj je le-to vpeljano na mesečni ravni, 

toda ne sproti analizirano. 

motivacija in raven promocije URE in 

OVE 

V objektu ni bilo opaziti kakšnih ukrepov osveščanja v smislu URE. 

Raven promoviranja URE je v objektu na začetni stopnji in je odvisna 

samo od ozaveščenosti uporabnikov in zaposlenih in njihovih navad. V 

objektu se izvajajo aktivnosti v zvezi z izvajanjem ukrepov za 

seznanjanje vseh uslužbencev z aktivnostmi za zmanjševanje 

stroškov energije. 

STANJE NAPRAV ZA PRETVORBO ENERGIJE 

ogrevalni sistem Objekt vrtca se ogreva iz skupne kotlarne (vir: ELKO) javnega zavoda 

OŠ Šempas, ki zagotavlja toplotno energijo za vse objekte javnega 

zavoda OŠ Šempas (t.j. za objekt OŠ, vrtca in telovadnice). V objekt 

vrtca je voden toplovod do toplotne podpostaje v strojnici, ki se nahaja 

v pritličju. Obstoječe instalacije so dotrajane in potrebne prenove. V 

podpostaji v objektu vrtca, ki se napaja iz glavne kotlovnice, je samo 

ena veja ogrevanja – radiatorsko ogrevanje s svojo črpalko. Potrebna 

je celovita prenova ogrevalnega sistema. Centralna kotlovnica ima za 

ogrevanje dva toplovodna kotla, vsak moči 360 kW z gorilcema. 

Razvodi ogrevanja po objektu vrtca so ustrezni. Ogrevanje je 

radiatorsko. Potrebno je prenoviti obstoječe radiatorje (različnih tipov) 

ali pa vgraditi konvektorje pri uporabi drugega vira ogrevanja in znižati 

režim ogrevanja ter vgraditi termostatske ventile. 

sistem za oskrbo s toplo vodo Objekt ima urejeno oskrbo s toplo vodo z električnimi grelci. V glavni 

kotlovnici je lociran zalogovnik tople vode, ki zadošča potrebam za 

objekt šole in telovadnice. Objekt vrtca pa ima lokalno pripravo tople 

sanitarne vode z električnimi grelci. Električni bojlerji oskrbujejo po dve 

igralnici. Pomožni prostori in delilnica hrane pa imajo bojler 80 l z 

električnim grelcem 2 kW. 

sistem za oskrbo s hladno vodo Oskrba z vodo poteka po cevnem sistemu in je speljana po objektu za 

namene sanitarne vode in uporabo kot pitne vode. Pri oskrbi s 

hladno/pitno vodo se ne beleži problemov. 

elektroenergetski sistem in uporabniki NN priključek za objekt je izveden iz TR postaje, napajalna napetost 

sistema je 400/230 V. V objektu so večji porabniki električne energije 

aparati v kuhinji in v samih igralnicah, vključno z električnimi grelci v 

bojlerjih za pripravo tople sanitarne vode. V samih igralnicah ni 
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nameščenih večjih porabnikov električne energije. Dokaj velik 

porabnik električne energije je tudi razsvetljava v objektu, ki ima 

različno stopnjo ustreznosti. Elektroenergetski sistemi in porabniki so v 

funkcionalnem stanju, vendar je potrebno upoštevati zastarelost 

vodnikov in ostalih elementov električnega omrežja. Potrebna je 

celovita prenova sistema, predvsem pa zamenjava celotne 

razsvetljave objekta. 

PREGLED PORABE KONČNE ENERGIJE 

ovoj objekta Objekt je bil zgrajen leta 1980 in ima tipsko AB konstrukcijo. Fasada je 

delno obložena z opeko in je delno že sanirana. Streha je deloma 

poševna dvokapnica, deloma pa ravna. Severna in južna fasada je 

narejen kot lahka fasadna stena s parapeti iz izolacijskih panelov iz AL 

pločevine, s polnilom iz poliuretanske pene; okna so integrirana iz AL 

profilov. Vzhodna in zahodna fasada je sestavljena iz klasičnega 

ometa, nosilnega zidu iz AB debeline 18 cm ter kontaktne fasade s 

toplotno izolacijo 4 cm. Streha je bila prenovljena, vendar trenutno ne 

ustreza tehnični smernici, zato jo je potrebno dodatno toplotno izolirati. 

Poševna streha je sestavljena iz valovite pločevinaste kritine, ki je 

pritrjena na prečne in vzdolžne lesene letve, s toplotno izolacijo v 

debelini 5 cm, ter prednapetih AB plošč. Ravna streha pa je 

sestavljena iz bitumenske folije, s toplotno izolacijo debeline 5 cm, 

naklonskega betona, AB stropne plošče in spuščenega stropa. Ovoj 

objekta je načeloma vizualno dobro ohranjen; toplotne karakteristike 

ovoja objekta pa niso primerne in energetsko učinkovite. 

električni aparati Električni aparati so lakalno nameščeni v igralnicah in so manjših 

moči. Večji porabniki pa so aparati v kuhinji. 

razsvetljava Razsvetljava je zastarela, poškodovana in energetsko potratna. 

Razsvetljava predstavlja izredno pomemben delež porabe električne 

energije objekta in njena sanacija predstavlja največji potencial za 

prihranek EE. 

priprava tople vode Topla sanitarna voda se pripravlja lokalno z električnimi bojlerji. 

Vgrajen je po en boljer za potrebe po topli sanitarni vodi dveh igralnic. 

Pomožni prostori imajo svoj električni bojler. 

prezračevanje in klimatizacija Večino prostorov v objektu se prezračuje naravno z odpiranjem oken. 

Le nekateri pomožni prostori imajo prisilno prezračevanje, pa še to le z 

izpihovanjem slabega zraka z ventilatorji. 

OSTALO (pomanjkanje prostorskih kapacitet enote vrtca) 

V vrtcu je osem igralnic. Pet igralnic je enakih, ena pa je večja in služi tudi kot večnamenski prostor. Zaradi 

večjega vpisa otrok sta najstarejši skupini otrok nameščeni v stavbi OŠ Šempas. Nahajata se v razredu 

prilagojenemu starosti otrok (to sta skupini od 4 do 5 let in od 5 do 6 let). Ker je v prihodnjih letih še vedno 

pričakovati vpis vedno večjega števila otrok in ker obstoječi objekt vrtca ne zadostuje kapacitetam za 

oblikovanje potrebnega števila igralnic za vse starostne skupine otrok, oskrbovancev vrtca (za osem skupin) je 

zelo močno izražena že daljše časovno obdobje potreba po dodatnih prostorskih kapacitetah (treh oddelkih 

vrtca) za opravljanje vzgojno varstvene dejavnosti vrtca. 
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Slika 3:  Objekt »Vrtec Šempas« (slika in prikaz objekta v prostoru). 

  
 

 

3.1.4 Objekt 4: Vrtec Dornberk 

 

Tabela 8: Osnovni podatki in obstoječe stanje objekta »Vrtec Dornberk«. 

OBJEKT VRTEC DORNBERK 

naslov Gregorčičeva 30a, 5294 Dornberk 

namen objekta (stavbe) vzgojno-varstvena dejavnost 

dejanska raba stavbe vrtec 

leto izgradnje 1988-1990 

številka objekta (stavbe) 1172 k.o. 2335 Dornberk 

neto tlorisna površina objekta 

(uporabna površina) 
380,08 m2 

število etaž (številka pritlične etaže) 1 (1) 

ogrevana površina 380,08 m2 

številka in površina parcele 499/16 k.o. 2335 Dornberk (površina: 464 m2) 

lastnik objekta Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

upravljavec objekta Osnovna šola Dornberk, Gregorčičeva 30a, 5294 Dornberk 

OSKRBA IN RABA ENERGIJE 

Energetska izkaznica (EI) Merjena EI: 68 kWh/m2 

Računska EI: 103 kWh/m2 

referenčna poraba EE 

(kWh/leto) 

povprečje 2013-2015: 33.187,67 kWh 

2013: 32.773 kWh 

2014: 33.064 kWh 

2015: 33.726 kWh 

referenčni strošek EE 

(EUR brez DDV/leto) 

povprečje 2013-2015: 5.525,75 EUR 

2013: 5.456,70 EUR 

2014: 5.505,16 EUR 

2015: 5.615,38 EUR 

referenčna poraba TE 

(kWh/leto) 

povprečje 2013-2015: 38.981,27 kWh 

2013: 46.417,73 kWh 

2014: 34.652,49 kWh 

2015: 35.873,60 kWh 

referenčni strošek TE 

(EUR brez DDV/leto) 

povprečje 2013-2015: 3.067,83 EUR 

2013: 3.653,08 EUR 

2014: 2.727,15 EUR 

2015: 2.823,25 EUR 

specifična raba EE (kWh/m2) 87,3 kWh/m2 

specifična raba TE (kWh/m2) 102,6 kWh/m2 
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specifična raba energije (kWh/m2) 189,9 kWh/m2 

poraba glavnih virov energije Objekt se ogreva iz kotlovnice (vir: ELKO), ki je locirana v pritličju 

objekta OŠ Dornberk in nima števca porabljene energije. 

zanesljivost oskrbe glede energetskih 

virov 

Zanesljivost oskrbe glede toplotne in električne energije je 

zagotovljena s podpisom pogodbe med dobaviteljem in odjemalcem 

energije (javni zavod OŠ Dornberk). Dobavitelj TE objekta vrtca je v 

tem primeru osnovna šola, ki nabavlja energent (ELKO) od trenutno 

najugodnejšega dobavitelja. Električna energija se dobavlja iz javnega 

omrežja preko pripadajoče TP. Stavba nima zagotovljenega 

dodatnega vira napajanja v primeru dolgotrajnejšega izpada EE. 

zanesljivost oskrbe glede dotrajanosti 

opreme 

Objekt se oskrbuje s toplotno energijo preko kotlovnice, locirane v 

pritličju objekta OŠ Dornberk. V objektu vrtca je locirana le podpostaja, 

ki pa ni v najboljšem stanju. Potrebna je zamenjava energenta in 

prenova sistema ogrevanja. Obstoječe instalacije so dotrajane in 

potrebne prenove. 

nadzor nad rabo energije in stroški Objekt nima primernega nadzornega in upravljalnega sistema. Nadzor 

nad porabo energentov se izvaja mesečno, toda podatki se ne 

obdelujejo in analizirajo. Smiselna je vzpostavitev učinkovitega 

energetskega knjigovodstva, saj je le-to vpeljano na mesečni ravni, 

toda ne sproti analizirano. 

motivacija in raven promocije URE in 

OVE 

V objektu ni bilo opaziti kakšnih ukrepov osveščanja v smislu URE. 

Raven promoviranja URE je v objektu na začetni stopnji in je odvisna 

samo od ozaveščenosti uporabnikov in zaposlenih in njihovih navad. V 

objektu se izvajajo aktivnosti v zvezi z izvajanjem ukrepov za 

seznanjanje vseh uslužbencev z aktivnostmi za zmanjševanje 

stroškov energije. 

STANJE NAPRAV ZA PRETVORBO ENERGIJE 

ogrevalni sistem Objekt vrtca se ogreva iz skupne kotlarne (vir: ELKO) javnega zavoda 

OŠ Dornberk, ki zagotavlja toplotno energijo za vse objekte javnega 

zavoda OŠ Dornberk (t.j. za objekt OŠ, vrtca in telovadnice). V objekt 

vrtca je voden toplovod do toplotne podpostaje v strojnici, ki se nahaja 

v pritličju. Obstoječe instalacije so dotrajane in potrebne prenove. V 

podpostaji v objektu vrtca, ki se napaja iz glavne kotlovnice, je samo 

ena veja ogrevanja – radiatorsko ogrevanje s svojo črpalko. Potrebna 

je celovita prenova ogrevalnega sistema. Centralna kotlovnica je bila 

prenovljena leta 2005 in ima za ogrevanje dva toplovodna kotla, vsak 

moči 440 kW z gorilcema. Razvodi ogrevanja po objektu vrtca so 

ustrezni. Ogrevanje je radiatorsko. Potrebno je prenoviti obstoječe 

radiatorje (različnih tipov) ali pa vgraditi konvektorje pri uporabi 

drugega vira ogrevanja in znižati rešim ogrevanja ter vgraditi 

termostatske ventile. 

sistem za oskrbo s toplo vodo Objekt ima urejeno oskrbo s toplo vodo z električnimi grelci. V glavni 

kotlovnici je lociran zalogovnik tople vode, ki zadošča potrebam za 

objekt šole in telovadnice. Objekt vrtca pa ima lokalno pripravo tople 

sanitarne vode z električnimi grelci. Električni bojlerji oskrbujejo vsako 

igralnico posebej. Pomožni prostori, delilnica hrane in sanitarije 

zaposlenih pa imajo bojler 80 l z električnim grelcem 2 kW. 

sistem za oskrbo s hladno vodo Oskrba z vodo poteka po cevnem sistemu in je speljana po objektu za 

namene sanitarne vode in uporabo kot pitne vode. Pri oskrbi s 

hladno/pitno vodo se ne beleži problemov. 

elektroenergetski sistem in uporabniki NN priključek za objekt je izveden iz TR postaje, napajalna napetost 

sistema je 400/230 V. V objektu so večji porabniki električne energije 

aparati v kuhinji in v samih igralnicah, vključno z električnimi grelci v 

bojlerjih za pripravo tople sanitarne vode. V samih igralnicah ni 

nameščenih večjih porabnikov električne energije. Dokaj velik 
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porabnik električne energije je tudi razsvetljava v objektu, ki ima 

različno stopnjo ustreznosti. Elektroenergetski sistemi in porabniki so v 

funkcionalnem stanju, vendar je potrebno upoštevati zastarelost 

vodnikov in ostalih elementov električnega omrežja. Potrebna je 

celovita prenova sistema, predvsem pa zamenjava dela razsvetljave – 

predvsem poškodovanih svetilk za zunanjo razsvetljavo. 

PREGLED PORABE KONČNE ENERGIJE 

ovoj objekta Objekt je bil zgrajen leta 1988-90 in ima tipsko AB konstrukcijo. V letu 

2010 je bila izvedena sanacija stavbnega pohištva. Nosilni zidovi so 

opečni, debeline 39 in 19 cm. Predelni zidovi so opečni, debeline 10 

cm. Stropno in strešno konstrukcijo nad vsemi prostori, razen nad 

sanitarijami igralnic, sestavljajo prefabricirane AB prednapete votle 

plošče. Stropna in strešna konstrukcija nad sanitarijami igralnic je AB 

plošča. Streha je sestavljena iz enokapnih strešin. Nad SZ polovico 

objekta je strešina s slemenom v smeri daljše stranice stavbe. Nad 

igralnicami so 4 enokapne strešine s slemenom v smeri krajše 

stranice stavbe. Nad sanitarijami med igralnicami sta dve ravni strehi. 

Fasadna stena je pozidana z opečnimi zidaki, debeline 39 cm in 

ometena. Deli fasade nad ravno streho so pozidani z opečnimi zidaki 

debeline 19 cm, obloženi s kombi ploščo debeline 5 cm in ometani. 

Stavbno pohištvo (okna in vrata) na fasadi je bilo zamenjano leta 

2010. Okna igralnic so zaščitena pred sončnim sevanjem z nadstreški 

in zložljivimi tendami. Na podlagi termografskega posnetka objekta je 

vidna neizoliranost cokla objekta. Toplotni most je viden na celotnem 

ovoju objekta. Opazna je bila tudi poškodba fasade in neizoliranost 

temelja. Kljub novemu stavbnemu pohištvu pri večini oken in vrat rega 

med okvirjem okna in zunanjim zidom ni pravilno zapolnjena. 

električni aparati Eklektrični aparati so lokalno nameščeni v igralnicah in pisarni in so 

manjši porabnik električne energije 

razsvetljava Razsvetljava je solidna in ni potrebna menjave. Potrebno je le 

zamenjati nekatere sijalke v plafonijerah, ki so neustrezne ali celo 

poškodovane, ter predvsem zunanje svetilke. Razsvetljava predstavlja 

izredno pomemben delež porabe električne energije objekta. 

priprava tople vode Topla sanitarna voda se pripravlja lokalno z električnimi bojlerji. 

Vgrajen je po en boljer za potrebe po topli sanitarni vodi v vsaki 

igralnici. Pomožni prostori, delnica hrane in sanitarije zaposlenih imajo 

svoj električni bojler. 

prezračevanje in klimatizacija Večino prostorov v objektu se prezračuje naravno z odpiranjem oken. 

Le nekateri pomožni prostori imajo prisilno prezračevanje, pa še to le z 

izpihovanjem slabega zraka z ventilatorji. 

 

Slika 4:  Objekt »Vrtec Dornberk« (slika in prikaz objekta v prostoru). 
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3.2 Razlogi in utemeljitev investicijske namere 
 

Stanje posameznih objektov in razloge za njihovo energetsko sanacijo in prenovo ter dozidavo smo opisali v 

prejšnjih poglavjih. Glavni razlog za izvedbo investicijskega projekta oziroma obravnavanih investicijskih in 

organizacijskih ukrepov v predmetnih 4-ih javnih objektih je zmanjšanje porabe končne energije in s tem 

posledično stroškov končne energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitve okolja z 

emisijami CO2 in prašnimi delci. Razlog za izvedbo obravnavanih investicijskih in organizacijskih ukrepov je slabo 

stanje obravnavanih objektov oziroma pripadajočih energetskih sistemov, odsotnost ustreznega energetskega 

upravljanja, posledično njihova energetska neučinkovitost ter visoki stroški energije in vzdrževanja ter upravljanja 

predmetnih energetskih sistemov. V objektu Vrtca Šempas pa se srečujejo tudi s pomanjkanjem prostora za 

organizacijo osmih vrtčevskih skupin, saj število otrok, ki obiskujejo vrtec iz leta v leto narašča. 

 

V vsaki poslovni ali stanovanjski stavbi morajo biti zagotovljeni primerni kakovostni bivalni oziroma delovni pogoji 

za uporabnike. Doseganje določenega ugodja in izpolnjevanja drugih zahtev (npr. opremljenost stavbe z 

določenimi napravami, sanitarno toplo vodo, povezave za prenos podatkov itd.) je povezano z rabo energije. 

Kolikšna je raba energije v stavbi za posamezne potrebe, je odvisno od same stavbe, integriranih naprav ter od 

potreb, zahtev in obnašanja uporabnikov. Prevelika poraba energije se odraža v večjih stroških, hkrati pa pomeni 

tudi negativen vpliv na okolje. Nujnost oziroma potrebo po izvedbi investicijskega projekta, in sicer predvsem 

investicijskih in organizacijskih ukrepov URE ponazarjajo naslednji razlogi:  

- neustrezno stanje objektov, 

- dotrajanost in neustreznost kotlovnic in ogrevalnih naprav, 

- visoki stroški toplotne in električne energije, 

- visoki stroški rednega in investicijskega vzdreževanja, 

- slabi klimatski pogoji v stavbi, 

- povečane emisije prašnih delcev v zrak ter 

- neustreznost objektov glede PURES-a (Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah) in EZ-1. 

 

Dodatni razlogi za izvedbo investicijskega projekta pa so tudi želje MO Nova Gorica po izboljšanju delovnih in 

bivanjskih pogojev uporabnikov predmetnih objektov ter sledenje trendom na področju energetske učinkovitosti 

ter prispevanje k čistejšemu okolju. Razlog za izvedbo novogradnje t.j. prizidka k objektu Vrtca Šempas pa je v 

pomanjkanju ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti v okviru enote vrtca v 

Šempasu (rešitev prostorske problematike), saj morajo zaradi povečanja vpisa števila otrok trije oddelki vrtca 

delovati v stavbi OŠ Šempas. 
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4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI 

STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

4.1 Razvojne možnosti in cilji investicijskega projekta 
 

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko 

sanacijo in prenovo (dozidavo) 4-ih javnih objektov ter vzpostavitev učinkovitega energetskega 

upravljanja v njih, ki so v lasti MO Nova Gorica, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske 

učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov in prašnih delcev v vseh 4-ih objektih ter ureditev oziroma povečanje ustreznih prostorskih 

kapacitet v objektu Vrtca Šempas. 

 

Glavni cilj investicijskega projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito 

energetsko sanirati in prenoviti 4 javne objekte, ki so v lasti MO Nova Gorica, v skupni ogrevani površini 

2.323,27 m2, s ciljem zmanjšanja porabe energije in tekočih obratovalnih stroškov objektov ter s tem 

posledično ustvarjanja prihrankov. Cilj investicijskega projekta, ki ga z izvedbo projekta zasleduje MO Nova 

Gorica, pa je tudi zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete (t.j. zgraditi prizidek k obstoječemu objektu Vrtca 

Šempas, površine 435,16 m2) za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti Vrtca Šempas. S tem se bodo 

izboljšali tudi sami delovni in bivanjski pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objektov. 

 

Splošni cilji investicijskega projekta so: 

- zagotoviti celovito energetsko sanacijo in prenovo 4-ih javnih objektih; 

- dograditi objekt Vrtca Šempas in tako pridobiti dodatne površine za izvajanje vzgojno varstvene 

dejavnosti vrtca ter s tem zagotoviti ustrezne prostorske pogoje/kapacitete za izvajanje dejavnosti vrtca; 

- stroške celovite energetske sanacije delno kriti iz prihrankov, ki bodo doseženi po izvedbi projekta; 

- izboljšati energetsko učinkovitost stavb, zmanjšati porabo energije in zmanjšati stroške za rabo energije;  

- zmanjšati stroške toplotne in električne energije ter tekočega in investicijskega vzdrževanja; 

- zmanjšati emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje 

in posledično blažiti podnebne spremembe; 

- izboljšati upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša energetska 

učinkovitost ob znižanih vloženih sredstvih; 

- zagotoviti nemoteno, optimalno delovanje ogrevalnih in ostalih energetskih sistemov v objektih ter s tem 

toplotno ugodje v kurilni sezoni ter optimirati delovanje hladilnih sistemov; 

- izboljšati delovne in bivalne pogoje za uporabnike teh stavb (otroke v vrtcu, šolarje, mlade, odrasle, 

zaposlene); 

- omogočiti kvalitetnejši vzgojno varstveni in izobraževalni proces v objektih; 

- upoštevati normative, ki jih postavlja PURES. 

 

Specifični cilji investicijskega projekta so: 

- celovito energetsko sanirati in prenoviti 4 javne objekte v skupni ogrevani površini 2.323,27 m2; 

- dozidati nove prostorske kapacitete v okviru Vrtca Šempas v skupni ogrevani površini 435,16 m2; 

- zmanjšati rabo končne energije za 288.234 kWh na leto na obstoječih 4-ih objektih brez upoštevanja 

novogradnje prizidka; 

- povečati proizvodnjo energije iz OVE za 44.832 kWh na leto na obstoječih 4-ih objektih brez upoštevanja 

novogradnje prizidka; 

- zmanjšati stroške končne energije v vrednosti 26.683,68 EUR z DDV na leto oziroma 21.871,87 EUR 

brez DDV na leto na obstoječih 4-ih objektih brez upoštevanja novogradnje prizidka; 

- znižati tekoče stroške vzdrževanja in upravljanja objektov; 

- zmanjšati emisije CO2 na vseh 4-ih obstoječih objektih brez upoštevanja novogradnje prizidka za 82,52 

ton. 
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4.2 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 
 

Investicijski projekt »Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica« je 

usklajen/skladen z različnimi občinskimi, regijskimi, državnimi in evropskimi razvojnimi strategijami in politikami ter 

uresničuje javni interes na občinski, regionalni, državni in EU ravni. V nadaljevanju je predstavljena usklajenost 

projekta. 

 

4.2.1 Usklajenost investicijskega projekta z občinskimi razvojnimi strategijami, 

politikami, dokumenti in programi 

 

Investicijski projekt je skladen/usklajen z občinskimi razvojnimi potrebami, strategijami, politikami, dokumenti in 

programi, saj je bil s potrditvijo DIIP-a uvrščen v Načrt razvojnih programov (NRP) MO Nova Gorica za obdobje 

2016-2019 pod številko projekta OB084-16-0013 ter v Proračun MO Nova Gorica. Projekt je uvrščen tudi v NRP 

MO Nova Gorica za obdobje 2017-2020. 

 

Investicijski projekt je skladen/usklajen tudi z razvojnima dokumentoma občine, in sicer z Lokalnim energetskim 

konceptom Mestne občine Nova Gorica, in sicer je skladen z njegovimi usmeritvami in smernicami razvoja 

energetske učinkovitosti. 

 

4.2.2 Usklajenost investicijskega projekta z drugimi razvojnimi strategijami, 

politikami, dokumenti in programi v Sloveniji in EU 
 

Investicijski projekt je skladen z usmeritvami in cilji razvojnih strategiji in dokumentov ter z zakonodajo v Sloveniji 

in EU. Obravnavani investicijski projekt je usklajen/skladen z osnutkom Strategije razvoja Slovenije (SRS) za 

obdobje 2014-2020 (avgust 2013) in vsemi glavnimi dokumenti, ki se nanašajo na projekt, kot so: 

- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 

- Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/2014 in 81/2015); 

- Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb Energetske prenove stavb, oktober 2015; 

- Nacionalni energetski program za obdobje do leta 2030 – Aktivno ravnanje z energijo (NEP), predlog 

osnutka; 

- Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020), maj 2015; 

- Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne regije) za obdobje 2014-2020. 

 

I. Strategija razvoja Slovenije (SRS) za obdobje 2014-2020 (osnutek) 

 

V Sloveniji med razvojnimi dokumenti najvišjo raven predstavlja Strategija razvoja Slovenije (SRS). Vizija nove 

strategije je: »Slovenija je konkurenčna družba znanja in inoviranja, ki ob spoštovanju okoljskih omejitev 

zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in postaja model moderne eko regije«. Na podlagi analize stanja, SWOT 

analize ter upoštevajoč globalne trende, ki postavljajo širši kontekst za delovanje Slovenije, se je identificiralo štiri 

prioritetna področja, na katera se bo osredotočilo v naslednjem obdobju, da se bo lahko izkoristilo razvojne 

potenciale in priložnosti, ki jih Slovenija ima. Prioritetna področja SRS so: Konkurenčno gospodarstvo, Znanje in 

zaposlovanje, Zeleno življenjsko okolje in Vključujoča družba. 

Investicijski projekt je usklajen s SRS, saj se bo s povečano energetsko učinkovitostjo energetsko saniranih in 

prenovljenih objektov prispevalo k doseganju ciljev razvojne prioritete 3 »Zeleno življenjsko okolje«, in sicer k 

doseganju cilja »zmanjšanje energetske intenzivnosti (poraba energije na enoto BDP)«, kar se med drugim želi 

doseči tudi z investicijami v učinkovito obnovo stavb v javnem sektorju. 

 

II. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP EKP 2014-

2020) 

 

EU si je za trajnostno prihodnost zastavila naslednje cilje: 

- zmanjšanje predvidene porabe energije za 20% do leta 2020; 

- povečanje deleža obnovljivih virov energije v skupni porabi energije za 20% do leta 2020; 

- zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 20% do leta 2020; 

- notranji trg energije, ki bo dejansko učinkovito koristil vsakemu posamezniku in podjetju; 

- boljša povezanost energetske politike EU z drugimi politikami; 
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- boljše mednarodno sodelovanje. 

Namen evropske energetske politike je spodbujati varnost oskrbe z energijo, trajnostni razvoj in konkurenčnost. 

Investicijski projekt je skladen z OP EKP 2014-2020, in sicer s prednostno osjo 4: »Trajnostna raba in proizvodnja 

energije in pametna omrežja«, tematskim ciljem 4: »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh 

sektorjih«, s prednostno naložbo 4.1 »Podpora energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni 

infrastrukturi vključno v javnih stavbah in stanovanjskem sektorju«, katera bo prispevala k izboljšanju energetske 

učinkovitosti v Sloveniji za 20% do leta 2020, skladno z Direktivo 2012/27/EU. 

Projekt je usklajen z OP EKP 2014-2020, saj bo njegova izvedba pripomogla k doseganju specifičnega cilja 1: 

»Povečanje učinkovitosti rabe energije v javne sektorju«, s prednostno naložbo »Spodbujanje proizvodnje in 

distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov« in njenim specifičnim ciljem »Povečanje deleža obnovljivih virov 

energije v končni rabi energije« ter s prednostno naložbo »Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki 

delujejo pri nizkih in srednjih napetostih« in njenim specifičnim ciljem »Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti 

energetskih sistemov«. 

Skladno z vsem navedenim vidimo, da je investicijski projekt popolnoma skladen z OP EKP 2014-2020 in je 

njegova izvedba celo obvezna. Tako javni kot tudi zasebni subjekti bodo skozi zakonodajo, ki implementira 

evropske smernice v slovenski pravni sistem, zavezani k zmanjševanju porabe energije in izvajanju ukrepov za 

izboljšanje rabe energije. 

 

III. Energetski zakon (EZ-1) 

 

Energetski zakon (EZ-1) opredeljuje cilje na področju oskrbe in rabe energije in cilje energetske politike v 

Sloveniji. Cilji EZ-1 na področju oskrbe in rabe energije so: 

- zanesljiva oskrba z energijo, 

- zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu energije, 

- konkurenčnost pri izvajanju netržnih dejavnosti, 

- učinkovita pretvorba energije, 

- zmanjšanje rabe energije, 

- učinkovita raba energije, 

- energetska učinkovitost, 

- večja proizvodnja in raba obnovljivih virov energije, 

- prehod na nizkoogljično družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij, 

- zagotavljanje energetskih storitev, 

- zagotavljanje socialne kohezivnosti, 

- varstvo potrošnikov kot končnih odjemalcev energije, 

- zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanjem določb tega zakona. 

Energetska politika je izvajanje ukrepov v skladu z načeli EZ-1, s katerimi se zagotavlja doseganje zanesljivosti, 

trajnosti in konkurenčne oskrbe države z energijo, in sicer s spodbujanjem: zanesljive in kakovostne oskrbe z 

energijo, dolgoročne uravnoteženosti razvoja energetskega gospodarstva glede na gibanje porabe energije, 

načrtovane diverzifikacije različnih primarnih virov energije, upoštevajoč njihovo ekonomiko, konkurenčne oskrbe 

z energijo, rabe obnovljivih in nizkoogljičnih virov energije, zagotavljanja prednosti učinkovite rabe energije pred 

oskrbo z energijo, okoljske sprejemljivosti pri pridobivanju, proizvodnji, transportu in rabi vseh vrst energije, 

konkurence na trgu z energijo, prilagodljivih porabnikov energije in varstva potrošnikov. Ukrepi za doseganje ciljev 

energetske politike Slovenije so določeni Energetskem konceptu Slovenije, državnem razvojnem energetskem 

načrtu ter v operativnih in akcijskih načrtih za posamezno področje oskrbe in ravnanja z energijo. Izvajanje ciljev 

energetske politike je v splošnem gospodarskem interesu države. 

Investicijski projekt je skladen s cilji EZ-1. Prispeval bo k zmanjšanju rabe energije, učinkovitejši rabi energije in 

povečani energetski učinkovitosti ter zagotavljanju kakovostnih energetskih storitev. 

 

IV. Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb Energetske prenove stavb 

 

Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb je nastala na osnovni določb Direktive 

2012/27/EU o energetski učinkovitosti, ki določa, da morajo države članice EU pripraviti dolgoročno strategijo za 

spodbujanje naložb energetske prenove nacionalnega fonda stavb. Strateški cilj je pri stavbah do leta 2050 

doseči brezogljično rabo energije. To naj bi se doseglo z znatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti in 

povečanjem izkoriščenosti obnovljivih virov energije v stavbah. S tem se bodo bistveno zmanjšale tudi emisije 
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drugih škodljivih snovi v zrak. Poleg tega je cilj strategije tudi, da Slovenija postane prepoznavna na področju 

trajnostne gradnje. Vmesni cilji Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenovo stavb do leta 2030 so: 

- zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 15% do leta 2020 in za 30% do leta 2030 glede na leto 

2005; 

- vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov energije;  

- zmanjšati emisije toplogrednih plinov v stavbah za 60% do leta 2020 in vsaj za 70% do leta 2030 glede 

na leto 2005; 

- energetsko prenoviti skoraj 26 mio m2 površin stavb oziroma 1,3-1,7 mio m2 letno; od tega dobro tretjino 

v standardu skoraj nič-energijskih stavb. 

Operativni cilji strategije do leta 2020 oziroma 2030 so: 

- prenoviti 3% javnih stavb v lasti ali uporabi oseb ožjega javnega sektorja letno (med 15.000 in 25.000 

m2); 

- prenoviti 1,8 mio m2 stavb v širšem javnem sektorju v obdobju 2014-2023 (OP-EKP); 

- izboljšati razmerja med vloženimi javnimi sredstvi in spodbujenimi naložbami v javnem sektorju na 1:3 

(OP TGP-2020); ter 

- izvedba petih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb (OP-EKP). 

Investicijski projekt je skladen s cilji Dolgoročne strategije spodbujanja naložb energetske prenove stavb, saj bo 

njegova izvedba pripomogla k doseganju dolgoročnih ciljev strategije. 

 

V. Nacionalni energetski program za obdobje do leta 2030 – Aktivno ravnanje z energijo (NEP) – 

Predlog osnutka 

 

Cilji energetske politike v Sloveniji za obdobje 2010 do 2030, ki so med seboj enakovredni, so: 

- zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvami; 

- zagotavljanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam; 

- zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva in družbe ter razpoložljive in dostopne energije oziroma 

energetskih storitev; 

- socialna kohezivnost. 

 

Operativni cilji NEP do leta 2030 glede na leto 2008 so: 

1. 20% izboljšanje učinkovitosti rabe energije do leta 2020 in 27% izboljšanje do leta 2030; 

2. 25% delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi bruto končne energije do leta 2020 in 30% delež do 

leta 2030; 

3. 9,5% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz zgorevanje goriv do leta 2020 in 18% zmanjšanje do leta 

2030; 

4. zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29% do leta 2020 in za 46% do leta 2030; 

5. zagotavljanje 100% delež skoraj ničelno energetskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do leta 

2020 in v javnem sektorju do leta 2018; 

6. zmanjšanje uvozne odvisnosti na raven ne več kot 45% do leta 2030 in diverzifikacija virov oskrbe z 

energijo na enaki ali boljši ravni od sedaj; 

7. nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za večjo diverzifikacijo virov 

energije, dobavnih poti in dobaviteljev ter nadaljnjo integracijo s sosednjimi energetskimi trgi. 

Investicijski projekt je skladen z operativnimi cilji iz predloga osnutka NEP, predvsem s prvim in petim ciljem. 

Prispeval bo k povečanju energetske učinkovitosti, saj bo s predvidenimi sanacijskimi ukrepi zagotovljena 

ustreznejša in učinkovitejša raba energije. 

 

VI. Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020) 

 

AN URE 2020 je bil izdelan skladno z zahtevami Direktive EU 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. Skladno s 3. 

členom Direktive 2012/27/EU si Slovenija zastavlja cilj izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 2020, tako da 

poraba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio toe (82,86 TWh). Investicijski projekt je skladen s 

cilji AN URE 2020, saj bo s predvideno celovito energetsko sanacijo in prenovo 4-ih javnih objektov zagotavljal 

ustreznejšo in učinkovitejšo rabo energije. 
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VII. Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne regije) za obdobje 2014-2020 

 

Investicijski projekt je usklajen in zasleduje cilje RRP Severne Primorske (Goriške razvojne regije) 2014-2020. 

Razvojna vizija regije se glasi: »Severno primorska regija bo ena od najuspešnejših srednjeevropskih regij. Z 

inovativnostjo in povezovanjem bo dosegla trajno in dolgoročno gospodarsko rast, ob tem pa ohranjala naravna in 

kulturna bogastva za kvaliteto življenja sedanjih in prihodnjih rodov.« Razvojno vizijo bo regija dosegala z 

doseganjem treh ključnih razvojnih ciljev:  

1. Dvigniti konkurenčnost, inovativnost v regiji in na ta način prispevati k večanju zaposlenosti v Goriški 

regiji;  

2. Izboljšati pogoje za kakovostnejše življenje prebivalcev regije;  

3. Zagotoviti trajnostni, okoljski, prostorski in infrastrukturni razvoj regije. 

Iz vsega navedenega vidimo, da investicijski projekt zasleduje tako vizijo in razvojno specializacijo regije, saj je 

usklajen s programi in cilji razvojne prioritete 3: »Trajnostni okoljski, prostorski in infrastrukturni razvoj regije«, 

ukrep 3/U3 Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe energije (cilj ukrepa je tudi izboljšati 

učinkovitost rabe energije in povečati pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije), Aktivnost A3: »Učinkovita 

trajnostna raba energije«. Kot vidimo, bo izvedba projekta pripomogla k doseganju navedenih ciljev. 

 

 

 

Glede na navedeno vidimo, da je investicijski projekt usklajen z občinskimi, regionalnimi, državnimi in EU 

strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter uresničuje javni interes na področju 

javne primarne zdravstvene dejavnosti tako na občinski, regionalni, državni in EU ravni. 
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 

 

Ocena oziroma analiza tržnih možnosti investicijskega projekta je raziskava, ki podpira različne strateške 

poslovne odločitve občine, s poudarkom na odločitvah s področja trženja. Analiza tržnih možnosti je proces 

zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo 

odnose med ponudniki proizvodov in storitev ter njihovimi kupci. Na tržne možnosti investicijskega projekta 

navadno v največji meri vplivajo dejavniki, kot so: velikost trga, moč konkurence ter potencialna rast trga. 

 

V obravnavanem investicijskem projektu je težko oceniti tržne možnosti oziroma razmere, ki vladajo na trgu javnih 

družb/služb, sej se le-te ne morejo ravno primerjati s tržnim mehanizmom, ki vlada na trgu gospodarskih družb v 

ostalih gospodarskih sektorjih. Obravnavani projekt nima tržne komponente. Gre za javne objekte v lasti MO 

Nova Gorica, namenjene izvajanju vzgojno varstvene in izobraževalne dejavnosti. Obravnavana operacija 

neposredno ni namenjena trženju, saj gre za javno infrastrukturo in je predmet projekta v celoti izključno 

namenjen zagotavljanju ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje javne dejavnosti (predšolske in osnovnošolske 

vzgoje) v obravnavanih javnih objektih. Le-ta dejavnost pa kot takšna ni dovolj donosna, da bi bila tržno zanimiva. 

Navedeno potrjuje tudi dejstvo, da na javni poziv promotorjem za izvedbo celovite energetske sanacije in prenove 

obravnavanih štirih objektov, ki ga je izvedla MO Nova Gorica, ni prispela nobena vloga o zainteresiranosti s 

strani potencialnega promotorja. Zato pri obravnavanem investicijskem projektu analiza tržnih možnosti ni 

smiselna, saj je izvajalec (nosilec) investicijskega projekta MO Nova Gorica (lastnik objekta), ki bo po 

izvedbi operacije le-tega predala v upravljanje javnim zavodov OŠ Solkan, OŠ Branik, OŠ Šempas in OŠ 

Dornberk. Gre za operacijo neprofitnega sektorja, ki v prihodnosti ne bo prinašala direktnih denarnih koristi, kar v 

finančnem smislu pomeni, da ne bo prinašala prilivov v občinski proračun, temveč se bodo le zmanjšali odlivi iz 

občinskega proračuna na račun prihranka na stroških energije. Objekti so v lasti MO Nova Gorica in se 

uporabljajo za izvajanje občinskih nalog (dejavnosti v objektih sodijo v okvir javne službe). Objekti niso 

namenjen tržnim dejavnostim in ne prinašajo prihodkov občini (investitorju in lastniku) in upravljavcem. 

 

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko 

sanacijo in prenovo (dozidavo) 4-ih javnih objektov ter vzpostavitev učinkovitega energetskega 

upravljanja v njih, ki so v lasti MO Nova Gorica, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske 

učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov in prašnih delcev v vseh 4-ih objektih ter ureditev oziroma povečanje ustreznih prostorskih 

kapacitet v objektu Vrtca Šempas. Iz samega osnovnega namena lahko razberemo, da investicijski projekt ni 

namenjen trženju. Občina tudi ni profitna družba. To pa je tudi razlog, da je potrebno smatrati obravnavani 

investicijskih projekt, ki je širšega družbenega pomena, kot neprofitno naložbo v javno infrastrukturo za vzgojno 

varstveno in izobraževalno dejavnost (predšolske in osnovnošolske vzgoje). Izvedba investicijskega projekta tudi 

ni finančno rentabilna in upravičena, zato se investicijski projekt ne povrne v svoji življenjski dobi. 

 

Investicijski projekt je namenjen vsem prihodnjim koristnikom t.j. predšolskim otrokom, učencem, staršem, 

obiskovalcem, učiteljem in ostalim zaposlenim pri upravljavcih obravnavanih objektov, ki bodo z objekti upravljali 

tudi po izvedeni operaciji. Poleg tega pa je namenjen tudi ostalih prebivalcem, obiskovalcem ter različnim 

nosilcem, predvsem neprofitnih dejavnosti, na celotnem območju občine, predvsem pa na območju naselij 

Šempas, Branik, Solkan in Dornberk in njihove okolice. 
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6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI OPIS INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

6.1 Vrsta investicijskega projekta 
 

Investicijski projekt je opredeljen kot celovita energetska sanacija in prenova 4-ih javnih objektov v lasti MO 

Nova Gorica z vzpostavitvijo sistema energetskega upravljanja obravnavanih objektov v prihodnje. 

 

Tabela 9: Vrsta posega, zahtevnost objekta in potreba po gradbenem dovoljenju. 

Objekt Vrsta posega 
Zahtevnost 

objekta 

Gradbeno 

dovoljenje 

Telovadnica OŠ Solkan 
Rekonstrukcija obstoječega objekta 

(energetska sanacija) 
Manj zahteven DA 

Telovadnica OŠ Branik 
Rekonstrukcija obstoječega objekta 

(energetska sanacija) 
Manj zahteven NE 

Vrtec Šempas 

Rekonstrukcija obstoječega objekta 

(energetska sanacija) 
Manj zahteven NE 

Novogradnja 

(dozidava k obstoječem objektu) 
Manj zahteven DA 

Vrtec Dornberk 
Rekonstrukcija obstoječega objekta 

(energetska sanacija) 
Manj zahteven NE 

 

Poseg v prostor je pri obstoječih objektih opredeljen kot investicijsko vzdrževalna dela v javno korist, k i zajemajo 

rekonstrukcijo (t.j. izvedbo gradbenih ukrepov) in tehnološko posodobitev (t.j. tehnološke investicijske ukrepe) 

obstoječih objektov. Poseg v prostor za izvedbo novega prizidka k objektu Vrtec Šempas pa je opredeljen kot 

novogradnja. Za izvedbo posegov na objektu Telovadnice OŠ Solkan in za izvedbo novogradnje prizidka k Vrtcu 

Šempas je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. Obe gradbeni dovoljenji sta že bili pridobljeni. Po izvedbi 

investicijskega projekta se bo na objektih, za katera je pridobljeno gradbeno dovoljenje izvedlo tehnični pregled in 

pridobilo uporabno dovoljenje, medtem ko se bo na ostalih objektih izvedlo interni kakovostni prevzem izvedenih 

del. Poleg investicijski ukrepov pa so predvideni tudi ukrepi uvedbe sistema energetskega upravljanja ter 

organizacijski in drugi ukrepi v smislu izvajanja energetskega upravljanja objektov. Osnovna namenska raba 

prostora in objektov se po izvedbi projekta ne spreminja. Izboljšuje se le energetska učinkovitost obstoječih 

objektov in rešuje se prostorska problematika Vrtca Šempas. 

 

 

6.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicijskega 

projekta 
 

6.2.1 Osnovne tehnično-tehnološke rešitve URE in ostalo 

 

Operacija predvideva izvedbo tako investicijskih (rekonstrukcij obstoječih objektov) kot tudi organizacijskih 

ukrepov URE, kakor tudi izvedbo novogradnje prizidka (t.j. dozidave k obstoječemu objektu) k objektu Vrtca 

Šempas. Povzetek ukrepov URE je predstavljen v tabeli 10. Skupna ogrevana površina objektov, na katerih se bo 

izvedlo investicijske in organizacijske ukrepe URE, znaša 2.323,27 m2. 
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Tabela 10: Predvideni investicijski in organizacijski ukrepi URE po objektih v okviru predvidenih 

rekonstrukcij obstoječih objektov (t.j. ukrepi v sklopu celovitih energetskih sanacij). 

Objekt 
INVESTICIJSKI UKREPI 

(gradbeni in tehnološko investicijski ukrepi 

URE v okviru rekonstrukcij) 

ORGANIZACIJSKI UKREPI 

Telovadnica OŠ Solkan 

- Zamenjava stavbnega pohištva 

- Izvedba prezračevanja z rekuperacijo 

- Izvedba toplotne izolacije fasade 

- Izvedba toplotne izolacije strehe 

- Vgradnja termostatskih ventilov 

- Vgradnja regulacije in prenova 

toplotne postaje 

- Celovita prenova razsvetljave 

- Osnovni ukrepi (usposabljanje in 

osveščanje, izobraževanje, 

informiranja itd.) 

- Uvedba energetskega managementa 

in upravljanja z energijo 

Telovadnica OŠ Branik 

- Zamenjava stavbnega pohištva 

- Izvedba prezračevanja z rekuperacijo 

odpadne vode 

- Izvedba toplotne izolacije fasade 

- Izvedba toplotne izolacije strehe 

- Vgradnja termostatskih ventilov, 

prenova ogreval (prezračevanje z 

dogrevanjem zraka) 

- Vgradnja senčil 

- Vgradnja toplotne črpalke (TČ) za 

toplo sanitarno vodo (TSV) 

- Celovita prenova razsvetljave 

- Prenova tlakov v garderobah 

- Osnovni ukrepi (usposabljanje in 

osveščanje, izobraževanje, 

informiranja itd.) 

- Uvedba energetskega managementa 

in upravljanja z energijo 

Vrtec Šempas 

- Izvedba prezračevanja z rekuperacijo 

- Izvedba toplotne izolacije fasade 

- Izvedba toplotne izolacije strehe 

- Vgradnja toplotne črpalke (TČ) in 

konvektorjev 

- Vgradnja toplotne črpalke (TČ) za 

ogrevanje tople sanitarne vode (TSV) 

- Monitoring in optimizacija 

- Celovita prenova razsvetljave 

- Osnovni ukrepi (usposabljanje in 

osveščanje, izobraževanje, 

informiranja itd.) 

- Uvedba energetskega managementa 

in upravljanja z energijo 

Vrtec Dornberk 

- Prenova tlakov 

- Izvedba prezračevanja z rekuperacijo 

- Izvedba toplotne izolacije fasade 

- Izvedba toplotne izolacije strehe 

- Vgradnja toplotne črpalke (TČ) 

- Prenova ogrevanja tople sanitarne 

vode (TSV) s TČ 

- Celovita prenova ogrevanja (talno 

ogrevanje, konvektorji, regulacija) 

- Celovita prenova razsvetljave 

- Osnovni ukrepi (usposabljanje in 

osveščanje, izobraževanje, 

informiranja itd.) 

- Uvedba energetskega managementa 

in upravljanja z energijo 

 

 

Novogradnja t.j. dozidava prizidka k obstoječemu objektu Vrtca Šempas 

V okviru izvedbe energetskih sanacij t.j. rekonstrukcij obstoječih objektov, se bo k objektu Vrtca Šempas dozidalo 

tudi prizidek, v površini 435,16 m2. Izvedlo se bo dozidavo z najnujnejšimi manjšimi posodobitvami obstoječe 

stavbe do mere, da lahko povečani objekt vrtca funkcionira kot celota. Dozidava bo imela največje tlorisne 

gabarite na stiku z zemljiščem 29,5 x 16,8 m. Z dozidavo vrtca se bo pridobilo tri nove igralnice, novi osrednji 

prostor z novim vhodom ter nekaj servisnih prostorov. V obstoječi stavbi vrtca pa se bo prenovilo razdelilno 

kuhinjo s pralnico in ponovno vzpostavilo zbornico s kabinetom didaktičnih sredstev, garderobo in sanitarijami za 

zaposlene na mestu severne igralnice. Ob razdelilni kuhinji se bo izvedlo tudi nadstrešek nad dovozom. Izvedlo 

se bo manjša popravila ravne strehe obstoječega dela vrtca. Obnovilo in uredilo se bo zunanje igrišče na zahodni 

strani vrtca. 
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Tabela 11: Poraba končne energije po objektih pred in po energetski sanaciji s prikazanimi prihranki, v 

kWh. 

Električna 

energija
Toplota SKUPAJ

Električna 

energija

Toplota 

(ogrevanje)*
SKUPAJ

Električna 

energija

Toplota 

(ogrevanje)*
SKUPAJ

TELOVADNICA OŠ SOLKAN 28.565          168.599        197.164       19.281          51.591          70.872         9.284            117.008        126.292       

TELOVADNICA OŠ BRANIK 15.819          105.967        121.786       10.009          41.921          51.930         5.810            64.046          69.856         

VRTEC ŠEMPAS 50.230          42.848          93.078         32.914          13.983          46.897         17.316          28.865          46.181         

VRTEC DORNBERK 33.188          38.981          72.169         16.850          9.414            26.264         16.338          29.567          45.905         

SKUPAJ ENERGETSKA SANACIJA 127.802       356.395       484.197     79.054         116.909       195.963     48.748         239.486       288.234     

POTENCIALNI PRIHRANKI KONČNE ENERGIJE                                                                    

(v kWh)
OBJEKTI

Raba Energije pred izvedbo ukrepov URE                                    

(v kWh)

RABA KONČNE ENERGIJE po izvedbi ukrepov 

URE  (v kWh)

 
Opomba: *Pod toplotno energijo (ogrevanje) je upoštevana električna energija, ki se jo potrebuje za delovanje toplotnih črpalk. 

 

Tabela 12: Poraba končne energije po objektih pred in po energetski sanaciji s prikazanimi prihranki, v 

EUR brez DDV. 

Električna 

energija
Toplota SKUPAJ

Električna 

energija

Toplota 

(ogrevanje)*
SKUPAJ

Električna 

energija

Toplota 

(ogrevanje)*
SKUPAJ

TELOVADNICA OŠ SOLKAN 28.565          168.599        197.164       19.281          51.591          70.872         9.284            117.008        126.292       

TELOVADNICA OŠ BRANIK 15.819          105.967        121.786       10.009          41.921          51.930         5.810            64.046          69.856         

VRTEC ŠEMPAS 50.230          42.848          93.078         32.914          13.983          46.897         17.316          28.865          46.181         

VRTEC DORNBERK 33.188          38.981          72.169         16.850          9.414            26.264         16.338          29.567          45.905         

SKUPAJ ENERGETSKA SANACIJA 127.802       356.395       484.197     79.054         116.909       195.963     48.748         239.486       288.234     

POTENCIALNI PRIHRANKI KONČNE ENERGIJE                                                                    

(v kWh)
OBJEKTI

Raba Energije pred izvedbo ukrepov URE                                    

(v kWh)

RABA KONČNE ENERGIJE po izvedbi ukrepov 

URE  (v kWh)

 
 

 

6.2.2 Povzetek predvidenih tehničnih posegov iz tehničnih poročil za posamezni 

objekt 
 

6.2.2.1 Tehnično poročilo »Telovadnica OŠ Solkan«  

 

I. Arhitekturne značilnosti predvidene gradnje 

 

Telovadnica je pravokotne tlorisne oblike obodnih dimenzij 42,45 x 19,05 m. Nad objektom je izvedena višinsko zamaknjena 

dvokapna streha z vmesnim delom v izvedbi svetlobnega pasu – zastekljeni pas iz lexana v naklonu 40°. Nad ostalim delom 

objekta je streha izvedena v naklonu 28% in krita z valovito vlakno cementno kritino, zamenjana pred približno 10-imi leti. 

Največja višina telovadnice v slemenu je približno 11,1 m. Vhod je v severovzhodnem vogalu, zasilni izhod neposredno iz večje 

dvorane pa na dvorišče ob južni strani. Konstrukcijsko je v daljši smeri členjena v 7 enot na medsebojni osni razdalji 6,0 m. V 

severnem delu sta dve polji izvedeni kot dvoetažen objekt preostali del pa je enoetažen. Pritličje dvoetažnega dela objekta je 

delno urejeno kot mala telovadnica, delno kot garderobe in prostori za učitelje, ostalo so interne komunikacijske površine. Večji 

del nadstropja zaseda orodna telovadnica, manjši pa strojnica. Za namen energetske sanacije so predvideni naslednji gradbeni 

posegi: 

- sanacija - toplotna izolacija vseh fasad, delno na zunanji, delno na notranji strani 

- sanacija - toplotna izolacija strehe na zunanji strani 

- zamenjava fasadnega stavbnega pohištva  

- zapiranje strešnih odprtin obstoječega svetlobnega pasu z namestitvijo le strešnih oken za odvod dima 

V prostorih telovadnice in spremljajočih servisnih prostorih je predvidena prenova prezračevalnega sistema s postavitvijo novih 

klimatov na novo predvidenem kovinskem podestu nad notranjim stopniščem. Delno bodo preurejene tudi električne instalacije, 

predvidena je tudi zamenjava svetil z varčnejšimi svetili, ki bodo zagotavljala ustrezno osvetljenost prostorov. Z namestitvijo 

toplotne izolacije sten se bo z zaključnimi oblogami sten ter dodatno z oblogami stropa in sten reševala tudi akustika prostora. 

 

II. Tehnične značilnosti predvidene gradnje 

 

Gradbene izvedbe 

Rušitvena in odstranjevalna dela: Pred izvedbo toplotne izolacije fasade in strehe je na vseh delih objekta potrebno demontirati 

elemente na strehi in fasadi – ograje ob fasadi, vertikale žlebov, žlebove, strelovode, pločevinaste obrobe, žlote, elemente 

razsvetljave, koše na vzhodni fasadi, kable vodene po zunanjosti objekta, držala za zastave in podobno. Zavarovati je potrebno 

fasadno opeko, ki se zaradi videza in odpornosti takšne fasade pred udarci in poškodbami ter sorazmerno kvalitetne izdelave 

ohrani, in občutljive dele objekta. Dela je potrebno izvajati upoštevajoč vremenske razmere in objekt v primeru padavin ustrezno 

zaščititi, da ne pride do zamakanj in poškodb objekta in opreme. Obstoječi fasadni obod telovadnice tvorijo trije sistemi: 
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- manjši severni in južni fasadi sta v pretežnem delu izvedeni kot večslojna obodna konstrukcija z betonsko nosilno 

steno, vmesno minimalno toplotno izolacijo debeline cca 2-3 cm in fasadno opeko, na severni je v fasado vgrajen pas 

iz montažne panelne stene z zasteklitvijo  

- zahodna fasada, izvedena kot sestav nosilnih AB stebrov ter med njimi postavljenih montažnih panelnih sten z 

vmesnimi kovinskimi vertikalami polnjenimi s ----- ploščami  in zasteklitvijo, ter  

- vzhodna betonska stena, na zunanji strani obzidana s penobetonskimi zidaki in ometana.  

Vsi montažni deli zahodne in severne fasade so dotrajani in ne ustrezajo sodobnim parametrom energetske učinkovitosti 

objektov. Zunanja obloga severne in južne stene je kvalitetno izvedena v vidni opeki in je relativno dobro ohranjena. Vzhodna 

fasada nima fasadnih odprtin (razen prezračevalne rešetke). 

Opis predvidenih posegov na zunanjem obodu objekta: Odstranilo se bo strešne žlebove, strelovode ter pločevinaste obrobe čel 

in napuščev. Odstranilo se bo obstoječo strešno zasteklitev iz lexana skupaj s tesnilnimi, pločevinastimi obrobami, 

podkonstrukcija se bo ob pogoju ustrezne ohranjenosti ohranilo. Ostranilo se bo strešno kritino s podkonstrukcijo do osnovnih 

lesenih tramičev pritrjenih na betonsko streho. V kolikor le-ti niso v dobrem stanju oz. dimenzijsko ne ustrezajo novemu sestavu 

strehe, se bo odstranilo tudi te. Odstranilo se bo toplotno izolacijo – mineralno volno s strehe. V kolikor je le-ta v solidnem stanju 

(velja za zadnje sloje, ki so bili vgrajeni ob sanaciji strehe) jo je možno uporabiti kot prvi sloj ponovne izolacije. Na severni fasadi 

se bo v celoti (od tal do strehe) odstranilo montažno fasadno oblogo, vključno s kovinskimi vertikalami in zasteklitvami. Na 

zahodni fasadi se bo v celoti odstranilo fasadni montažni deli, vključno z zasteklitvami. Odstranilo se bo strelovode v območju 

od strehe do tal ter odtočne cevi meteorne vode. Na južni fasadi ni predvidenih odstranjevalnih ali rušitvenih del. Na vzhodni 

fasadi je predvidena odstranitev prezračevalne rešetke; odstranilo se bo strelovode v območju od strehe (vključno z napuščem 

obloženim s pločevinasto obrobo) do tal ter odtočne cevi meteorne vode. Za enotno sprijemljivost površine se bo odstranilo tudi 

dekorativne opleske fasade. Za obstoječe kable po fasadi se preveri njihov namen in jih nato odstrani, prestavi v morebitne 

obstoječe inštalacijske kanale, oziroma se pred izvedbo toplotno izolacijske fasade sidrajo na obstoječo fasado pravokotni 

inštalacijski kanali. Ob vzhodni in zahodni fasadi se v pasu cca 1,0 m od objekta izvede izkop globine 60,0 cm za izvedbo hidro 

in toplotne izolacije podzemnega dela fasadnega pasu, v območju dreves je potrebno dela izvajati ročno, da se jih ohrani 

nepoškodovana. Izvedlo se bo tudi čiščenje fasadnih sten in betonskih stebrov in nosilcev.  

Opis predvidenih posegov v notranjosti objekta: Na notranji strani severne fasade se v pritličju v trim kabinetu – mali telovadnici 

se bo odstranilo obstoječi obešeni strop, vključno s svetili in podkonstrukcijo, cevi centralne kurjave, radiatorji, v kolikor bo 

zaradi del to potrebno, plesno ogledalo skupaj z ročajem. Orodna telovadnica: V nadstropju se bo demontiralo športne rekvizite 

pritrjene na steno (plezalne palice, plezalna vrv), radiator skupaj s klopjo ter gasilni aparat. Odstranilo se bo obstoječa svetila na 

stropu. Odstranilo se bo predelno steno iz spodaj polnega dela z drsnimi vrati, zgoraj pa iz kopilita, med telovadnico in 

stopniščem, ter pripravilo odprtino v novih dimenzijah za vrata v strojnico. Porušilo se bo vogalni del predelne stene vse do 

glavnega AB nosilca za namestitev kovinske podpore predvidenega podesta, prehod prezračevalnih kanalov in za dostop na 

podest iz strojnice. Na notranji strani zahodne fasade se bo v dvoetažnem delu v obeh etažah odstranilo klopi ob radiatorjih, ter 

prilagodilo radiatorje, v kolikor bo to zaradi izvedbe ostalih del potrebno. V območju prostorov za učitelje se bo odstranilo tudi 

priključke sten na fasadni pas. Velika telovadnica: V enoetažnem delu objekta se bo na zahodni fasadi odstranilo klopi ob 

radiatorjih in po potrebi preuredilo radiator v JZ vogalu. Vse na južno steno velike telovadnice pritrjene športne rekvizite (plezalni 

drogovi, vrvi košarkaški koš, rokometna vrata plezala) in tehnične pripomočke (prezračevalni kanal, cevi za ogrevanje, 

označevalna tabla, klopi, radiatorji) se bo demontiralo in preuredilo za ponovno pritrditev po namestitvi notranje 

toplotnoizolacijske in akustične obloge. Ob vzhodni strani velike telovadnice se bo odstranilo klopi ob radiatorjih. 

Opis statične sanacije in posegov v obstoječo konstrukcijo objekta: V obstoječo konstrukcijo objekta, z izjemo izvedbe odprtin 

za kanale prezračevanja, se ne posega. Bo pa konstrukcija dodatno obremenjena z izvedbo notranjih oblog ter kovinskega 

podesta za klimat nad notranjim stopniščem v orodni telovadnici, in sicer tik ob prostoru sedanje strojnice. Za vse navedeno je 

izdelana statična preverba oz. za podest nov statični izračun. 

 

Obrtniške izvedbe 

a. Toplotna izolacija objekta 

Fasada: Zaradi specifične zasnove objekta in različnega nivoja ohranjenosti posameznih konstrukcijskih elementov je toplotna 

izolacija ovoja delno predvidena na notranji strani konstrukcijskih elementov, delno pa na zunanji. Izolacija na zunanjem obodu 

objekta se nadalje deli v kontaktno in prezračevano izvedbo fasade. Toplotno izolativna kontaktna fasada bo izvedena na 

celotni vzhodni fasadi, severni in zahodni fasadi med okenskimi površinami, z izjemo prvih dveh polj na Z fasadi, gledano s 

severne strani, ter na stebrih / slopih zahodne fasade. Zidni podstavki do višine 60,0 cm nad tlakom se izolirajo s slojem 

fasadne toplotne izolacije XPS v debelini sloja nadaljnje toplotne izolacije. V območju hidroizolacije naj se plošče lepi s posebno 

poliuretansko peno za XPS. Vkopani deli toplotne izolacije se zasujejo z zemljino oziroma gramoznim nasutjem enakomerne 

drobnejše granulacije brez ostrih robov. Z XPS fasadno toplotno izolacijo se izvedejo tudi zunanje (čelne) ploskve stebrov v 

skupni širini cca 42 cm. Zaradi izpostavljenosti poškodbam bodo vogali stebrov dodatno ojačani s PVC vogalniki. Na steno se 

pritrdijo skladno z navodili izbranega sistema (lepljenje, sidranje, 2x osnovni omet in 2x armaturna mrežica ter zaključni omet na 

osnovi silikonske smole oz. kulirplasta). Na ostalih površinah, kjer je predvidena izvedba kontaktne fasade, bo le-ta izvedena v 

fasadnem sistemu kot npr. JUBIZOL STRONG, s toplotno ekspandiranega polistirena kot npr. EPS F-WO, debeline 16,0 cm, ter 

dvoslojnim armiranjem s fasadno mrežico min 160 g/m2. Zaključni fasadni sloj na osnovi silikonske smole. Na strehi se sloj 

toplotne izolacije XPS debeline 5,0 cm izvede na spodnji strani napušča ob vzhodni fasadi. Na spodnji strani napušča se izvede 

kontaktna fasada, na zgornji pa prekrije in zatesni s pločevinasto obrobo na leseni podkonstrukciji. 

Prezračevalna fasada: Toplotna izolacija prvih dveh polj zahodne fasade se, zaradi onemogočene nadgradnje obstoječih 

nosilcev za namestitev kompaktne fasade ter obtežbe z okni, izvede kot prezračevana fasada v sistemu z nosilnimi alu profili ter 
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zasteklitvenimi in toplotno izolativnimi polnili. Oblika, velikost in razmestitev zasteklenih površin se skoraj v celoti ohranja (razlika 

se nanaša na spremenjeno tehnologijo in dodatno toplotno izolacijo bočnih površin ob zasteklitvah) ter male razširitve 

osrednjega dela okna zaradi potrebne površine za odvod dima v primeru požara. Fasadna obloga v območju kjer ni zasteklitev 

se izvede z zunanjo oblogo iz vlaknocementnih plošč (kot. npr. Swisspearl) pritrjenih v Alu nosilne in pokrivne profile v enakem 

sistemu kot v območju zasteklitve (enotno oblikovana površina). Ti dve polji bi bili tudi vzorčni primer za izvedbo/sanacijo fasad 

ostalih delov objekta šole. Glede na osnovno obstoječo konstrukcijo sta predvidena dva načina izvedbe prezračevane fasade – 

z vidno notranjo oblogo in z nevidno (kjer je na notranji strani obstoječa betonska konstrukcija– horizontalni nosilci). V obeh 

primerih sledi prezračevalnemu sloju debeline min 3,0 cm toplotna izolacija (kamena volna kaširana s protiveterno 

oblogo/stekleni voal) debeline 15,0 cm. V območju, kjer je proti notranjosti objekta obstoječa betonska konstrukcija, se toplotna 

izolacija pritrdi na to konstrukcijo (AB stena). V območju, kjer se predvidi nova vidna površina tudi proti notranjosti objekta, se 

toplotna izolacija pritrdi med nosilne alu profile osnovne konstrukcije, v smeri proti notranjosti prekrije s parno zaporo in finalno 

zaključi z vlakno cementnimi akustičnimi ploščami deb. 18,0 mm za notranje prostore (odporna na udarce z žogo kot. npr. 

Duripanel). 

Fasada z izolacijo na notranji strani: Toplotna izolacija severne in južne fasade se izvede na notranji strani objekta. Hkrati s 

toplotno izolacijo objekta se rešuje tudi problem akustike v prostoru, zato se zaključna obloga stenske toplotne izolacije izvede 

iz akustičnih plošč. Na obeh stenah je predvidena izvedba oblog iz akustičnih plošč na leseni podkonstrukciji (možna uporaba 

tudi kovinskih C profilov – vse skladno navodili proizvajalca sistema), z dvema slojema toplotne izolacije v medprostoru. V veliki 

telovadnici je na južni steni, nad višino 2,5 m, predvidena obloga iz akustičnih plošč iz komprimirane mineralne volne kot npr. 

Ecophon. Plošče naj imajo koeficient zvočne absorpcije (alpha) vsaj 0,9 v oktavnih pasovih 500, 1000, 2000 in 4000 Hz. 

Koeficient zvočne absorpcije mora biti dokazan na podlagi meritve ISO354 izvedene s strani akreditiranega laboratorija, enako 

kot velja tudi za lepljene pološče na stropu. Dimenzije plošč za steno 0,6 x 2,4 m. Na ostalih delih je uporabljena obloga iz 

perforiranih  vlakno cementnih plošč (kot npr. Duripanel) dimenzij 1,2 x 2,5 m. Z elaboratom akustike je določena perforacija v 

rastru 16 mm/16 mm z velikostjo lukenj fi=6 mm. Umestitev parne zapore je na delu s perforiranimi ploščami predvidena med 

slojema, kar pogojuje zahteva akustike, da se takoj za ploščami namesti samo toplotna izolacija (zadostuje debelina 4,0 cm) 

nato pa parna zapora in preostali (12,0 cm) sloj. Na preostalih površinah je parna zapora lahko takoj za ploščo. Podkonstrukcija 

in plošče se namesti kot je prikazano v grafičnih listih oz. po delavniških risbah v skladu z navodili proizvajalca izbranega 

sistema. Pri izboru akustičnih plošč je potrebno upoštevati zahteve iz priloženega elaborata prostorske akustike. 

Streha: Toplotna izolacija strehe se izvede na zunanji strani. V ta namen je s strehe potrebno odstraniti vse pokrivne sloje do 

golega betona – z izjemo prvih letev/ tramičev, če so le te v dobrem stanju in primernih dimenzij. Nato se izvede parna zapora, 

katera se prevleče čez prve letve, med katere se nato namesti prvi sloj (mehkejše) toplotne izolacije iz mineralne volne. Sledi 

namestitev trše toplotne izolacije iz mineralne volne kot npr. Termotop, Knauf Insulation ter nato sekundarna kritina s 

podkonstrukcijo- letvanjem za pritrditev plošč vlaknocementne kritine. Po odstranitvi obstoječega svetlobnega pasu iz lexana se 

podkonstrukcija ob pogoju ustrezne ohranjenosti ohrani ter z notranje strani služi za namestitev lesenih letev in vmesne toplotne 

izolacije ter končne obloge iz zvočno absorbcijskih akustičnih plošč. Na zunanji strani pa se tudi ta del zapre in prekrije z 

enakimi sloji kot na preostalem delu strehe. 

Zvočna izolacija objekta: Z vgradnjo novih oken ter dodanim slojem toplotne izolacije fasade se zvočna zaščita objekta proti 

zunanjemu zvoku izboljšuje. Za namene izboljšave stanja akustike v notranjosti prostorov, predvsem zaradi odbojnega zvoka, je 

bil izdelan elaborat akustike v skladu s katerim so predvidene zgoraj navedene akustične obloge. 

Stavbno pohištvo: Zamenjava fasadnega stavbnega pohištva na prvih dveh poljih zahodne fasade je predvidena z oblikovnim 

približevanjem značilnostim obstoječega stavbnega pohištva. Z novim stavbnim pohištvom se ponovi princip montažne izvedbe 

fasadnega pasu kot se ponavlja na ostalih fasadah šole. Ohrani se členitev segmentov v vertikalni in horizontalni smeri. 

Velikost, oblika in položaj zastekljenih segmentov se ohranja. Na zahodni fasadi se, za doseganje enotnega videza in tehnično 

brezhibne izvedbe, celotna fasadna ploskev med dvema stebroma, od tal do strehe izvede kot sistemska rešitev z nosilno 

podkonstrukcijo, polnilnimi elementi, ter fasadno in notranjo oblogo (oziroma brez v območju ohranjanja obstoječe notranje 

konstrukcije). Pritrditev se izvede na obstoječe AB nosilne elemente. Zasteklitveni alu okvirji so pritrjeni na vidne alu pravokotne 

nosilne termoizolativne profile kot sistemska rešitev. Zasteklitev je predvidena na zunanji ravnini fasadne obloge – troslojna , Ug 

= 0,7W/m2K, TPS distančnik, debeline 6-16-4-16-44.2, notranje steklo varnostno lepljeno po DIN 18032-1 - primerno za športne 

dvorane, zunaj kaljeno. V območju, kjer ni zasteklitve, je vidna fasadna obloga izvedena z velikoformatnimi vlaknocementnimi 

fasadnimi ploščami, v niansi po izboru projektanta. Fasadni pas se v tem delu izvede kot panelna toplotno izolativna fasada s 

prezračevalnim slojem deb. min 3 cm za fasado oblogo, ter toplotno izolacijo (kamena volna s steklenim voalom) deb. 15 cm. 

Na površinah ob AB zidovih je le ta lepljena na steno, na preostalem delu je zaščitena s parno zaporo in obložena z notranjo 

(vidno) oblogo iz vlaknocementnih plošč deb. 18 mm in vsemi potrebnimi ojačitvami za vgradnjo v prostore za igre z žogo. Pri 

montaži je potrebno zagotoviti zrakotesen priključek na obstoječo konstrukcijo. Zgoraj opisana rešitev za prvi dve polji zahodne 

fasade je bila prvotno predvidena za zahodno fasado v celoti, saj bi le tako lahko ohranili enotnost celotne fasade telovadnice in 

približevanje oblikovnim značilnostim obstoječega stavbnega pohištva in fasade v celoti. Prikazana rešitev, z izvedbo kontaktne 

fasade, je izdelana izključno na željo investitorja. Na preostalih 5 poljih zahodne fasade se v zgornjem delu – pasu oken prav 

tako ohrani členitev segmentov v vertikalni in horizontalni smeri, z manjšo razliko, ki se nanaša na spremenjeno tehnologijo in 

dodatno toplotno izolacijo bočnih površin ob zasteklitvah ter male razširitve osrednjega dela okna zaradi potrebne površine za 

odvod dima v primeru požara. V zgornjem delu polje torej postavljena večdelna fasadna stena z vgrajenimi okni za odvod dima 

in toplote, sestavljena iz 5 polj- elementov širine 4,80 m in višine 4,20 m. V vsak element je vgrajeno eno okno za odvod dima in 

toplote svetlih mer med pripirami 740 x 1580 mm, tako da površina ustreza zahtevam, ki izhajajo iz študije požarne varnosti. 

Okna za odvod dima se izvede skladno s SIST EN 12101-2. V požarni študiji je določena potrebna geometrična površina za 

odvod dima 5 m2 – kar bo zagotovljeno s petimi okni. Zagotoviti je potrebno električno upravljanje odpiranja posameznih kril za 
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namen odvoda dima v primeru požara. Predvideno je lokalno baterijsko sekundarno napajanje. Fasadna obloga, oziroma 

zasteklitev na severni fasadi, v območju med dvema zaključkoma opečne fasadne obloge, se odstrani, nato pa se  ta del s 

pozidavo parapetov izvede kot kombinacija kontaktne fasade ter navadnih okenskih površin. Na notranji strani je predvidena 

izvedba lesene obloge celotne špalete (skupaj s polico) okenske odprtine v pritličju in nadstropju. 

Senčenje: Za namene senčenja okenskih površin na zahodni fasadi objekta je predvidena uporaba žaluzij, montiranih direktno 

na vertikale okenskih profilov. 

Strešna zasteklitev: Obstoječa strešna zasteklitev v pasu preko celotne dolžine telovadnice se, skladno z zahtevo investitorja, v 

celoti zapre z enakimi sloji in valoviti kritino kot preostali del strehe.  

Vse novo stavbno pohištvo je potrebno montirati po smernicah RAL montaže, kar pomeni troslojno tesnjenje po obodu: zunaj 

vodotesno a paropropustno, fuga med elementom in osnovno gradbeno konstrukcijo mora biti napolnjena s toplotno izolativnim 

materialom ter znotraj vodotesno, paronepropustno. 

b. Strojne instalacije 

V okviru sanacije strojnih instalacij je predvidena sanacija toplotne podpostaje in radiatorskih ventilov ter sanacija prezračevanja 

telovadnice z vgradnjo novih klimatov. Hlajenje objekta ni predvideno, možno je nočno pohlajevanje s prezračevanjem (free 

cooling). Vse inštalacije vodovoda in kanalizacije so obstoječe, v preteklosti že sanirane med vzdrževalnimi deli in se zato vanje 

ne posega. Priklopi na javno omrežje so obstoječi, za celoten šolski kompleks. Priprava tople sanitarne vode se vrši centralno, v 

kotlarni šolskega kompleksa. 

Ogrevanje: Razvodi ogrevanja po stavbi ostajajo obstoječi in ustrezajo predvidenemu stanju. Ogrevanje je radiatorsko obstoječi 

radiatorji ustrezajo, zniža pa se temperaturni režim radiatorskega ogrevanja na 55/45°C. Pri rebrastih cevnih radiatorjih je 

predvidena demontaža radiatorjev, odstranjevanje barve in rje s peskanjem, barvanje s temperaturno obstojno barvo ter 

ponovna montaža. Pred ponovno montažo radiatorja v Orodni telovadnici, ob severni steni, je potrebno predelati povezovalne 

cevi in pritrditvene konzole, da se omogoči izvedba notranje akustične in izolacijske obloge stene. Vsem radiatorjem se zamenja 

zaporne armature in vgradi termostatske ventile s termostatskimi glavami. Termostatske glave so namenjene za javne prostore, 

z varovalko proti kraji in blokado nastavitev. Toplotna postaja: Predvidena je odstranitev vseh elementov ogrevanja v toplotni 

postaji: razdelilcev, cevi, armatur, črpalk in regulacijske opreme. Na obstoječi razvod iz šolske kotlarne (jeklene cevi DN100) se 

priklopi nova dovodni in povratni razdelilnik, ki se ju namesti na steno strojnice. Obstoječe dovodne cevi pridejo v strojnico iz 

pritličja. Razdelilnika omogočata priklop radiatorske veje, veje za klimat učilnic v šolski stavbi ter veje za nove klimate za stavbo 

telovadnice. Radiatorska veja DN50 se izvede preko elektromotornega mešalnega ventila MV5 in črpalke Č5, ki delujeta na 

podlagi regulacije WDC10B. Regulacija skrbi za urnik ogrevanja in ustrezno temperaturo dovodne vode, glede na zunanjo 

temperaturo. Zunanje tipalo se namesti na S steno stavbe. Rabo energije se spremlja preko merilnika toplote. Izvede se 

povezava na obstoječe jeklene cevi DN50, ki pridejo v strojnico iz pritličja. Veja ogrevanja za obstoječi klimat učilnic v šolskem 

poslopju se prenovi, vgradi se nove armature in merilnik toplote. Odcep ogrevanja za nove klimate se izvede v dimenziji DN40, 

opremi se ga z armaturami in merilnikom toplote. Nov razvod se izvede iz bakrenih cevi v dimenziji fi35x1, odcepi pa v ustrezno 

manjših dimenzijah. Posameznemu klimatu se dogradi črpalko z elektromotornim mešalnim ventilom s katerima upravlja 

regulacija klimata in skrbi za ustrezno vstopno temperaturo, glede na potrebe. Razvodi do priklopa na obstoječe bodo izvedeni 

iz jeklenih črnih cevi za razvod medija, oblike in mere po DIN2440. Jeklene cevi so pred montažo očiščene do svetlega in 

antikorozijsko zaščitene. Spajanje je izvedeno s plamenskim varjenjem. Vse zvare po končani montaži očistimo do svetlega in 

antikorozijsko zaščitimo s temperaturno obstojno barvo. Razvodi do novih klimatov se izvedejo iz bakrenih cevi za ogrevanje, 

spajanih z lotanjem. Pritrditev cevovoda ne sme biti fiksna ampak mora omogočati horizontalne premike zaradi temperaturnih 

deletacij. Nosilne podpore se montirajo vsaka 2 metra. Pritrditev armatur in elementov na cevovod se izvede s prirobničnimi in 

navojnimi zvezami. Vse konzole in držala ter vidne cevi se mora uporabiti korozijsko zaščititene (pocinkane, nerjaveče) ali pa jih 

zaščititi s temeljno barvo, ki vzdrži temp. do 130°C. Vidne cevi in konzole se prepleska z vročevzdržnim lakom. Vsi cevovodi in 

toplotne naprave vključno z armaturo morajo biti ustrezno toplotno izolirani s parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo. 

Izolacijski material je tudi ustrezno požarno odporen: po DIN 4102 – najmanj razred B2. Izolacija razdelilnikov se izvede z 

mineralno volno in zaščiti z Al pločevino. Odzračevanje sistema se izvede z avtomatskimi odzračevalci na najvišjih mestih 

razvoda. Regulacija pretokov je predvidena preko z nastavitvijo delovne točke posamezne obtočne črpalke. Črpalkam klimatov 

(Č1-Č4) se nastavi delovanje na konstantni tlak. Črpalki radiatorskega ogrevanja Č5 pa se nastavi delovanje na proporcionalni 

tlak. V radiatorskem omrežju je potrebno izvesti prednastavitve na posameznih radiatorskih ventilih. Varovanje ogrevalnega 

sistema ostaja obstoječe in se ne spreminja. Obravnavani posegi ne vplivajo na varovanje sistema. 

Prezračevanje: Obstoječe prezračevanje telovadnice je zagotovljeno s klimatom, nameščenim v strojnici stavbe in z odvodnim 

ventilatorjem za garderobe. Obstoječe naprave so neznanih kapacitet, brez rekuperacije toplotne energije, hrupne in dotrajane. 

Predvidena je demontaža vseh prezračevalnih naprav v stavbi ter vseh razvodnih in distribucijskih elementov. Iznos 

demontiranega klimata je predviden skozi okenske odprtine, med menjavo oken. Vse demontirane elemente je potrebno oddati 

v zbirni center odpadkov in dostaviti evidenčne liste. Vlaženje vtočnega zraka ni predvideno, saj se s športnimi aktivnostmi 

dovaja večja količina vlage 14900 g/h > 11400 g/h), kot jo pri projektnih pogojih potrebujemo za doseganje vrednosti 

predpisanih s standardom (>25%). Za prezračevalne kanale se bo uporabilo zračne »spiro« kanale in klasične kanale iz 

pocinkane pločevine. Na gradbene konstrukcije se pritrdijo s pomočjo zidnih konzol, jeklenih navojnih palic in jeklenih obešalnih 

vrvi. Kanale zunanjega in zavrženega zraka se izolira s parozaporno izolacijo, izdelano iz elastomerov z zaprto celično 

strukturo, debeline 19 mm. V kolenih prezračevalnih kanalov, je potrebno vgraditi deflektorje, ki poskrbijo za boljše strujanje 

toka zraka, skozi zavoj in tako posledično dosežemo manjše padce tlaka. V kanale prezračevanja je potrebno vgraditi revizijske 

odprtine, preko katerih je omogočena kontrola notranjosti kanalov in čiščenje le teh. Povezavo na zunanje rešetke je potrebno 

izvesti drsno, da je omogočeno gibanje kanala, vmesni prostor med prebojem in kanalom je potrebno zapolniti z izolacijo in na 

notranji strani zaključiti z rozeto (prirobnico kanala), ki prekriva luknjo. Za nastavljanje količine zraka po posameznih vejah se 
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vgradi regulacijske žaluzije in dušilne lopute, vse ročne izvedbe. Za dušenje hrupa klimatskih naprav se bo v razvode vgradilo 

dušilnike zvoka. Odvod kondenza: Iz klimatov se bo izvedlo razvode odvoda kondenza. Razvodi se izvedejo iz kanalizacijskih 

PP cevi, vodijo se vidno po strojnici. Izpust se izvede na streho prehoda med šolskim delom in telovadnico. Sifoni se namesti jo 

ob klimatih. V primeru pomanjkanja prostora ob klimatu KN1 se sifon namesti v »nižji« del strojnice. Požarna varnost: Požarna 

varnost bo zagotovljena v skladu s študijo požarne varnosti. Objekt je že varovan z zunanjim in notranjim hidrantnim omrežjem 

ter lokalno postavljenimi gasilniki. Obstoječe notranje in zunanje hidrantno omrežje ustreza predvidenemu stanju. Gasilnike je 

potrebno uskladiti s študijo požarne varnosti – dodati je potrebno gasilnik ob evakuacijskem izhodu iz Telovadnice (J stena) in 

prestaviti gasilnik v Orodni telovadnici. Prehodov inštalacij skozi požarne sektorje ni predvidenih. 

c. Elektro instalacije 

Predvidena je zamenjava obstoječe električne opreme in instalacij objektu telovadnica in sicer v veliki telovadnici, trim kabinetu, 

pisarni 1, pisarni 2, hodniku s stopniščem, orodni telovadnici in strojnici. Garderobe in sanitarije so bile že sanirane in niso 

predmet tega dokumenta. NN priključek objekta ostaja obstoječ in ni predmet tega načrta. Meritve električne energije ostajajo 

obstoječe. Z rekonstrukcijo obstoječih instalacij se priključna moč objekta ne bo povečala, zato ostanejo meritve 

nespremenjene. Razdelilniki: V okviru predvidene rekonstrukcije telovadnice se predvidi vgradnja novih razdelilnikov, ki 

napajajo električne porabnike po zaključenih celotah: R VT – velika telovadnica, trim kabinet in pomožni prostori, R OR – 

orodna telovadnica, R St – strojna oprema. Razdelilnik R VT se predvidi kot dekorativna nadometna omarica iz jeklene 

pločevine, dimenzij (šxvxg): 426 x 600 x 125 mm. Namesti se v hodnik pod stopnišče. Opremi se z glavnim stikalom, ustreznim 

številom instalacijskih odklopnikov za napajanje porabnikov, potrebnimi krmilnimi elementi ter odvodniki prenapetosti 1. in 2. 

stopnje za zaščito vgrajene opreme. Kot dodatna zaščita pred neposrednim dotikom je predvidena namestitev tokovnega 

zaščitnega stikala na diferenčni tok 30 mA. Iz razdelilnika R KUHINJA se izvede napajanje razdelilnikov R St in R OR s kablom 

FG7OR 5x6 mm2 po sistemi »šivanja«. Razdelilnika R OR in R St se namestita v skupno dekorativno nadometno omarico iz 

jeklene pločevine, dimenzij (šxvxg): 600 x 1000 x 250 mm. Namesti se v prostoru strojnice. Posamezen razdelilnik se z glavnim 

stikalom, ustreznim številom instalacijskih odklopnikov za napajanje porabnikov, potrebnimi krmilnimi elementi ter odvodniki 

prenapetosti 2. stopnje za zaščito vgrajene opreme. Kot dodatna zaščita pred neposrednim dotikom je v R OR predvidena 

namestitev tokovnega zaščitnega stikala na diferenčni tok 30 mA«. Priključki vseh dovodov in odvodov v razdelilniku, morajo biti 

dostopni od spredaj ter izvedeni tako, da je njihova pripadnost tokokrogom jasna in jih je mogoče odklopiti posamezno. Fazni, 

nevtralni in zaščitni vodniki morajo biti priključeni na ločene zbiralke oziroma vrstne sponke. Električna oprema se postavi in 

grupira tako, da ne more priti do pomot pri posluževanju in do medsebojnih škodljivih vplivov. Na primerno mesto v razdelilniku 

se namesti tripolna shema. Oprema in posamezni tokokrogi morajo biti označeni z napisi v napisnih okvirčkih. Na zunanji strani 

vrat se namesti opozorilni znak in napisna ploščica razdelilnika z vsemi potrebnimi podatki, skladno s Tehnično smernico TSG-

N-002:2013 »Nizkonapetostne električne instalacije«. Napisna ploščica se namesti tudi v notranjosti razdelilnika in mora 

vsebovati podatke skladne z isto smernico. 

Izvedba električnih instalacij: Predvidene kabelske police omogočajo polaganje dodatnih kablov po končani izvedbi predvidenih 

instalacij. Montažo kabelskih polic cevi je potrebno izvesti s sidrnimi vijaki ustreznih dimenzij glede na obtežbo. Kabelske police 

montiramo na stenske konzole, ki se z vijaki pritrdijo na obstoječo steno. Vsi kabli morajo biti na koncih in na revizijskih mestih 

opremljeni z neizbrisljivo oznako iz načrta, ki se ne poškoduje ali samodejno uniči (na svetlobi ali vlagi). Vse spremembe pri 

polaganju električnih instalacij morata odobriti nadzornik del in projektant. 

Instalacija razsvetljave in moči: Celotna električna instalacija se izvede s finožičnimi kabli tipa FG7OR za napajanje oziroma 

LiYCY za krmiljenje in signalizacijo. Razvod instalacije v veliki telovadnici se najprej izvede nadometno (n/o) s kabli položenimi 

na kabelsko polico (montira se na višino 5,8 m od tal - pod prezračevalni kanal). Od kabelske police do stropa se nato kabel po 

steni položi v kovinski razvodni kabelski kanal. V stropu pa se razvod instalacije izvede v konstrukciji spuščenega akustičnega 

stropa, s kabli uvlečenimi v  rebraste samougasne instalacijske cevi (FX) ustreznega preseka. V veliki telovadnici se za 

nadometni razvod uporabi kabelske police in kovinske razvodne kabelske kanale, kot zaščita pred mehanskimi poškodbami 

električne instalacije zaradi uporabe žoge. Razvod instalacije v trim kabinetu in orodni telovadnici se v celoti izvede podometno 

(p/o). Po stropu in steni se razvod instalacije izvede v konstrukciji spuščenega akustičnega stropa oziroma obloge, s kabli 

uvlečenimi v  rebraste samougasne instalacijske cevi (FX) ustreznega preseka. Razvod instalacije po hodniku in pisarnah se v 

celoti se izvede se izvede nadometno (n/o) s kabli položenimi v plastične razvodne kabelske kanale ustrezne velikosti. Razvod 

instalacije v strojnici se tudi v celoti se izvede se izvede nadometno (n/o) s kabli položenimi na kabelsko polico. Od kabelske 

police do posameznega porabnika se nato kabel po steni položi v plastični razvodni kabelski kanal ter pregibne zaščitne 

plastificirane cevi za priključke, ki so odmaknjeni od sten. 

Mala moč: Razporeditev vtičnic in fiksnih priključkov je predvidena glede na notranjo opremo prostorov. Vtičnice so podometne 

oziroma nadometne izvedbe (glede na vrsto instalacije), 16A z zaščitnim kontaktom in se names-tijo na višino, ki je označena v 

tlorisu. Vse vtičnice je potrebno opremiti z oznako razdelilnika in tokokroga iz katerega se napaja. Poleg splošnih vtičnic so 

predvideni še namenski fiksni priključki oziroma vtičnice. Višina montaže in namen fiksnega priključka oziroma vtičnice sta 

označena v tlorisu. Vse tokokroge, razen strojne opreme, vežemo na tokokroge, ki jih  ščitimo s tokovnim zaščitnim stikalom na 

diferenčni tok 30 mA, ki služi tudi kot dopolnilna zaščita pred neposrednim dotikom. V veliki telovadnici je predvideno vtičniško 

gnezdo v dekorativni n/o omarici, v katerih so vgrajene trifazna n enofazne vtičnice za potrebe čiščenje in servisiranja opreme. 

Namesti se na višino 1,4 m od tal. V orodni telovadnici je predvideno ročno upravljanje elektromotornih pogonov za strešni okni 

in zunanji senčili preko krmilne centrale za upravljanje elementov za naravno prezračevanje in senčenje, ki se namesti v 

razdelilnik R OR. Poleg vrat v orodni telovadnici se montirata dve ventilacijski tipki C in D, tipka D je namenjena ročnemu 

upravljanju s strešnimi okni, tipka C pa z zunanjimi senčili. Pri tipkah C in B je potrebno podati opozorilo: uporabnik sam poskrbi 

za zapiranje (spravljanje) zunanjih senčil pred odpiranjem strešnih oken; uporabnik sam poskrbi, da so zunanja senčila zaprta, 

ko so strešna okna odprta. Centrala samodejno zapre strešni okni v primeru dežja/vetra. 
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Razsvetljava: Predvidena je zamenjava obstoječih neustreznih svetilk z novejšimi svetilkami, ki imajo vgrajene energetsko 

varčne in bolj učinkovite sijalke s pripadajočo učinkovitejšo optiko za razpršitev svetlobe po prostoru. Načrtovanje osvetljenosti 

prostorov je izvedeno skladno s: »Priporočili SDR (Slovensko društvo za razsvetljavo: Notranje okolje in načrtovanje 

razsvetljave, PR4/1 in PR4/2, 2004)« in »Tehnično smernica TSG-1-004:2010, Učinkovita raba energije«. Svetlobna telesa so 

izbrana na osnovi izračuna osvetljenosti na nivoju 0,85 m od tal. Predvidena je naslednja osvetljenost: 300 lux za veliko 

telovadnico, trim kabinet in orodno telovadnico, 150 lux za stopnišče in 100 lux za hodnik. Razsvetljava prostorov je predvidena 

svetilkami s fluorescentnimi sijalkami z elektronsko regulacijsko dušilko (DEB-DALI) in DALI komunikacijskim vmesnikom za 

krmiljenje razsvetljave ter s fluorescentnimi sijalkami s običajno elektronsko dušilko (EB), oziroma s kompaktnimi 

fluorescentnimi (varčnimi) sijalkami z elektronsko dušilko (EB). Svetilke se montirajo direktno na strop oziroma steno. Prižiganje 

razsvetljave v vseh prostorih je predvideno lokalno, s stikali in tipkali ob vhodu v posamezen prostor, razen na hodniku in 

stopnišču, kjer se prižiganje izvede preko senzorskih stikal (imajo vgrajen senzor gibanja ter svetlobni senzor z zvezno 

nastavljivo občutljivostjo). V veliki telovadnici in orodni telovadnici je preko DALI sistema predvidena ročna zvezna nastavitev 

nivoja osvetljenosti. Stikala in tipkala se namesti podometno (p/o) oziroma nadometno (n/o) na višino 1,1 m. Senzorska stikala 

se prav taka namestijo p/o na višino 1,1 m oziroma na strop. 

Zasilna razsvetljava: To je razsvetljava za varno evakuacijo ljudi v primeru naravnih ali drugih nesreč. Zasilna razsvetljava se 

mora na vseh evakuacijskih poteh, hodnikih, stopniščih in izhodih vklopiti v primeru izpada električnega napajanja ter mora 

omogočiti orientacijo v prostorih, v katerih se giblje ali mudi večje število ljudi. Ob izpadu električnega omrežja v primeru 

naravnih in drugih nesreč se mora zasilna razsvetljava avtomatično preklopiti na akumulatorsko baterijo v času, ki ni daljši od 1 

sekunde, tako da se prepreči panika in da se omogoči varna evakuacija ljudi. Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti 

minimalno 1 lux merjeno na tleh - v osi poti za umik (sistem izveden skladno s standardi EN), pri gasilnih aparatih, hidrantih in 

tipkalih ročnih javljalnikov požara pa minimalno 5 luxov merjeno na tleh oziroma, če se nahajajo na evakuacijski poti pa 

minimalno 1 lux merjeno 0,85 m od tal. Svetilke zasilne razsvetljave morajo biti posebej vidno označene ter morajo biti 

nameščene nad vrati zasilnega izhoda, izhodnimi vrati, na poteh za umik pri vsaki spremembi smeri ali nivoja tal, stopnišču, 

križišču poti, tako da omogočijo, da ljudje po najkrajši poti zapustijo ogroženo mesto in odidejo na prosto. Poleg zahtevane 

osvetljenosti evakuacijskih poti (tal), znakov za umik in znakov za požarnovarnostne naprave in opremo, pa je potrebno z 

varnostno razsvetljavo osvetljevati tudi vse morebitne ovire, ki štrlijo od zgoraj v razdaljo manj kot 2 m nad tlemi in prostor 

oziroma predel razdelilnika. Vrata, evakuacijske poti in izhodi morajo biti označeni s standardnimi varnostnimi znaki (označba 

bežečega človeka s smerjo evakuacije – označba mora biti bele barve na zeleni podlagi), vidnimi podnevi in ponoči (SIST 1013 

– požarna zaščita, varnostni znaki, evakuacijska pot). Montažna višina varnostnih znakov naj bo 2,0-2,5 metra od tal, označba 

pa naj bo navpična lahko je prilepljena na svetilkah, pritrjena na zid, visi samostojno na stropu. Za objekt so predvidene svetilke 

z vgrajenimi akumulatorji za enourno delovanje in sicer: za označitev poti izhoda na prosto s samostojno svetilko s piktogramom 

(z vgrajeno akumulatorsko baterijo) vezano v pripravnem spoju, za osvetlitev evakuacijskih poti in požarnovarnostnih naprav, s 

samostojnimi svetilkami (z vgrajenimi akumulatorskimi baterijami) vezane v pripravnem spoju. Svetilke morajo biti označene z 

oznako razdelilnika in številko tokokroga iz katerega se napajajo ter zaporedno številko svetilke. Označba mora biti rdeče barve. 

Instalacijo se izvede s kabli tipa FG7OR 3x1,5 mm2. V razdelilniku je tudi predvidena oprema za preizkus delovanja ter 

avtonomije svetilk. 

Sistem naravnega odvoda dima in toplote: Za izvedbo sistema za naravni odvod dima in toplote v veliki telovadnici je 

predvidena modularna (kartična) krmilna centrala za napajanje in upravljanje opreme (K.O. NODT) MBZ 300 N24 (GEZE) z 

napajalnim modulom in rezervnim akumulatorskim virom, krmilnim modulom in tremi motornimi moduli za napajanje motornih 

linij. Krmilno napajalna omarica se namesti ob vstopu v veliko telovadnico (pod stopnišče) ter ima naslednje funkcije: proženje 

izvede gasilec po potrebi preko ročnega aktivatorja, svetlobno javljanje napak (napaka centrale, izpad omrežja, napaka accu, 

prekinitev linije do motornih pogonov in ročnih javljalnikov), se identificira na ročnem aktivatorju in na osnovni centralni plošči, 

sistem prenosa za javljanje alarma in javljanje napake centrale na požarno centralo, sistem se lahko koristi tudi za dnevno 

prezračevanje preko tipke. Poleg glavnih vrat v veliko telovadnico se montira ročni aktivator za proženje sistema NODT ter 

ventilacijska tipka namenjena ročnemu upravljanju s stenskimi okni. Odprtine za naravni odvod dima in toplote se zagotavljajo 

preko 5-ih stenskih oken, odprtine za dovod svežega zraka pa zagotavljajo evakuacijska vrata v veliki telovadnici. Krmilno 

napajalna omarica K.O. NODT nadzoruje 3 motorne linije: 

- linija 1 – 2 strenski okni, skupna poraba 5,0 A (7,2 A), dolžina linije cca. 35 m, presek kabla 3x2,5 mm2, 

- linija 2 – 2 strenski okni, skupna poraba 5,0 A (7,2 A), dolžina linije cca. 47 m, presek kabla 3x4 mm2, 

- linija 3 – 1 stensko okno, skupna poraba 2,5 A, dolžina linije cca. 52 m, presek kabla 3x2,5 mm2. 

Za pogone je potrebno zagotoviti krmiljenje in napajanje skladno s SIST EN 12101-10. Kabelske povezave za potrebe povezav 

elementov sistema za naravni odvod dima in toplote se izvedejo s kablom NHXH-0 3x_ mm2 (E30 - oranžen - razred ohranjanja 

funkcije E30). Razvod instalacije se izvede nadometno (n/o) z ognejodpornimi kabli, ki se z enostavnimi objemkami tipa SAS _ 

D pritrdijo na steno in strop skladno z DIN/VdE 4102 del. 12 in navodili proizvajalca take opreme. 

d. Finalna obdelava 

Zunanjost objekta: Nova toplotnoizolacijska kompaktna fasada bo finalno obdelana sivo-modri barvi, usklajena z nianso svetlih 

betonskih elementov na fasadi. Vlakno cementne obloge na prezračevani fasadi bodo v sivo-modrem odtenku, oziroma drugače 

skladno z barvno študijo obnove fasad celotnega šolskega kompleksa. Aluminijasti profili zasteklitve in prezračevane fasade 

bodo prašno barvani v niansi RAL 7016 (oziroma drugače skladno z barvno študijo obnove fasad celotnega šolskega 

kompleksa) Vse nove strešne obrobe se izvede v enaki barvi kot obstoječe, enako se barvno uskladijo tudi žlebovi in odtočne 

cevi. Notranjost objekta: Vidne notranje obloge toplotno izoliranih obodnih sten se v mali in orodni telovadici ter spodnjem delu 

stene v veliki telovadnici izvede s perforiranimi akustičnimi vlakno cementnimi ploščami po barvni paleti izbranega proizvajalca 

(kot npr. Duripanel) po izboru projektanta arhitekture. Preostali del stene se izvede iz akustičnih plošč iz komprimirane 
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mineralne volne kot npr. Ecophon G., v beli barvi. Iz enakega materiala so predvidene tudi akustične plošče za lepljenje na 

strop ter stene telovadnice. (natančneje obdelano v elaboratu akustike, kjer so navedene zahteve za tehnične specifikacije 

plošč.). Lesene obrobe okenskih špalet v severni fasadi in okenske police se izvedejo z lepljenimi ploščami macesna v niansi 

mat natur. Obloge radiatorjev oziroma klopi se tudi izvedejo v lesu z lepljenimi macesnovimi letvami mat natur. 

 

6.2.2.2 Tehnično poročilo »Telovadnica OŠ Branik«  

 

I. Arhitekturna zasnova 

 

Obstoječa telovadnica je izvedena kot osnovni objekt in objekt garderob ter kabinetov. Objekt je preko vetrolova povezan z 

osnovnim objektom Osnovne šole. Delno se nanj objekt Osnovne šole naslanja v severozahodnem delu. V arhitekturno 

zasnovo objekta se ne posega in se je ne spreminja Prav tako se ne posega v funkcionalno zasnovo objekta in zasnovo 

dostopov do objekta. Pri oblikovanju in izboru zunanjega fasadnega ovoja projekt za izvedbo sledi obstoječi umestitvi in 

avtorstvu objekta ter posledično vizualni identifikaciji Telovadnice kot dela Osnovne šole, ki predstavlja odraz stavbne dediščine 

določenega obdobja in kot takšen vpet v lokalno okolje ter splošno razpoznaven. Vizualni izgled po prenovi sledi obstoječemu 

stanju ter poenotenju z objekti na katere se v kompleksu Osnovne šole navezuje. Objekt je bil grajen leta 1985, sanacija oboda 

in strehe se je izvedla leta 2008. 

 

II. Zasnova energetske prenove 

 

Zasnova energetske prenove objekta zajema: 

- Energetsko prenovo zunanjega ovoja stavbe 

 Demontaža obstoječe kritine in ponovna montaža 

 Demontaža vseh strešnih kleparskih izdelkov in zunanjih odtočnih vertikal in ponovna montaža z 

korekcijami zaradi izvedbe nove fasadne obloge vključno z korekcijami jaškov in vtokov vanje, ter stikovanj 

med objekti 

 Zamenjava stavbnega pohištva 

 Izvedba nove fasadne obloge in ustrezne izolacije nad in pod terenom 

- Energetsko prenovo sistema ogrevanja in prezračevanja 

 

III. Tehnične značilnosti predvidene gradnje 

 

Konstrukcija: Objekt je bil grajen leta 1985 kot montažna armiranobetonska konstrukcija, ki jo sestavljajo betonski stebri, nosilci 

in montažne stropne plošče (AB strešni pokrovi in AB “u” plošče) za stropno konstrukcijo nad pritličjem. Med betonskimi stebri 

so armiranobetonske stene v nivoju kleti objekta telovadnice in opečna polnila (29 cm) od nivoja pritličja telovadnice ter 

celotnega objekta prizidka (garderobe, dostop, cabinet…). Objekt se preko vetrolova navezuje na objekt Osnovne šole, katera 

se delno dotika objekta Telovadnice v severozahodnem delu. V konstrukcijo objekta se ne posega. V projektni dokumentaciji 

predvideni posegi ne vplivajo na mehansko odpornost in stabilnost objekta.  

 

Streha: Strešno kritino, žlebove in ostale kleparske izdelke se pazljivo demontira, shrani na gradbišču in kasneje ponovno 

montira. Predvideti je, da bo del potreben zamenjave zaradi poškod pri demontaži ter namestitve dodane toplotne izolacije na 

fasadi, vključno z novimi kleparskimi zaključki ter zaključnimi pritoki v peskolove…. Med obstoječe strešne tramiče 8 x 5 cm se 

izvede dodatna toplotna izolacija enake kvalitete v slojih 2x 5cm. Preko toplotne izolacije se položi sekundarna kritina, z 

vzdolžnimi letvami 2 x 15cm zagotovi zračni sloj ter preko njih namesti strešne tramiče 5 x 8cm za ponovno montažo strešne 

kritine. Vse kleparske zaključke (pokrivne obrobe, mrežice proti mrčesom, odkapne pločevine, “žlote” na stikih s sosednjimi 

objekti, odzračniki…) razen žlebov se zamenja z novimi. Ob odkritju strešne kritine, leseno konstrukcijo pregleda statik in 

odgovorni vodja projekta ter podata  morebitne korekcije glede na dejansko stanje. 

 

Fasada: Izvede se kontaktna termoizolativna fasada z grafitnim stiroporom v debelini 13cm z direktno aplikacijo na obstoječo 

površino skladno z tehnološkimi zahtevami proizvajalca.. Zaključni sloj je silikatni zariban omet 2,0 v beli barvi. Kompozitni 

sistem za zunanjo toplotno izolacijo stavbe mora zagotavljati najmanj požarni razred B-d1! Na mestih prebojev trikotnega 

betonskega vešala strešne konstrukcije se zadeva izvede z grafitnim stiroporom v debelini 5 cm. Ob vhodih v vetrolov in objekt 

prve triade na severovzhodnem delu se pas ob in med vrati vetrolova izvede z izbijanjem obstoječega zaključnega ometa in 

aplikacijo visokokvalitetne toplotne izolacije s potrebnimi (enakovrednimi) karakteristikami. Ob vratih vetrolova se enakovredno 

izolira tudi spodnja stran betonske preklade. Mesta predhodnih perebojev za zračne kanale se pozida (2 kom), enega pa 

nadviša za 20 cm. Skrajno levo okno na južni fasadi se pozida (opečni zidaki z horizontalno in vertikalno vezjo na obodu) do 

predvidene višine zaradi zamakanja ob stiku s streho sosednjega objekta. 

Fasadni podstavek (“cokel”): Fasadni podstavek se prav tako izolira z ekstrudiranim polistirenom, z zaprto celično strukturo, deb 

10-12cm. Podstavek se toplotno izolira še 60 cm pod terenom, zaradi izkopa in morebitnih poškodb se obnovi sloj hidroizolacije. 

Na pozicijah objekta z neposrednim stikom s sosednjim objektom se izvede zaključni sloj v kamnu (debelina XPS 10cm). Izbor 

kamna glede na obstoječi kamen na objektu. Ostale pozicije se zaključi z npr. “kulirplastom” v višini 60 cm v sivem barvnem 
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odtenku po izbiri projektanta. Ob izkopih se uredi morebitne prestavitve peskolovov in dovodnih cevi vertikalnioh odtokov. Vso 

površino ob objektu, v katero se je poseglo zaradi izvedbe izolacije se povrne v prvotno stanje. 

 

Tla na terenu: Zaradi ohranjenosti parketa, velike površine ter nesorazmernega stroška se v površino tal v telovadnici ne 

posega. Izvede se izbijanje celotnega tlaka v garderobah ter izvedbe tlaka in toplotne izolacije v normativnih zahtevah, vključno 

z vsemi potrebnimi sloji (sloj toplotne izolacije 10 cm). Zaključni sloj keramike skladno s Pravilnikom o upravičenih in 

neupravičenih stroških spada med neupravičen strošek energetske sanacije celotnega objekta. 

 

Stavbno pohištvo: Stavbno pohištvo se v okviru energetske sanacije objekta v celoti zamenja. Zamenjava vključuje demontažo 

obstoječega okna vključno s policami, montažo novega okna, zunanje, notranje police, mreže na pritličnih oknih vzhodne fasade 

ter obdelavo okvirjev po montaži. Okna se izvede s petkomornimi PVC profile in masko iz alu na zunanji strain v barvi po izboru 

(kot na sosednjem objektu). Notranje okenske police so v kamnu ali PVC-ju, zunanje v alu ali kamnu. Okna na južni fasadi se 

opremi z zunanjimi senčili, na zahodni fasadi pa z mrežami. Toplotne karakteristike novega stavbnega pohištva so sledeče: 

V1 - Alu, Ud = 2,7 W/m2K; Toplotna prehodnost [W/m2K]: 1,4000 

V2 - PVC-Alu, okvir, Toplotna prehodnost [W/m2K]: 1,1000 

O1-J - PVC-Alu, okvir, Ug=0,6 W/m2K, Toplotna prehodnost [W/m2K]: 1,0000 

O1-V - PVC-Alu, okvir, Ug=0,6 W/m2K, Toplotna prehodnost [W/m2K]: 1,0000 

O1-Z - PVC-Alu, okvir, Ug=0,6 W/m2K, Toplotna prehodnost [W/m2K]: 1,0000 

O1-S - PVC-Alu, okvir, Ug=0,6 W/m2K, Toplotna prehodnost [W/m2K]: 1,0000 

 

Notranje obdelave prostorov, finalne obdelave 

Finalne obdelave stavbnega pohištva: V sklopu posega v garderobah se izvede barvnje 3 lesenih vratnih kril v notranjosti in 

sicer 2x vrata v sanitarije, 1x vrata v tehnični prostor. Barvanje se izvede v visokokvalitetni vodoodbojni barvi po izboru 

projektanta. 

Tlakarska dela – talna keramika: Izvede se rušenje talne keramike v garderobah vključno z prvo linijo stenske keramike. 

Navedeno se po izvedbi tlakov in strojnih instalacij nadomesti z novo talno keramiko srednjega cenovnega razreda po izboru 

projektanta. Izbivanje in ponovno polaganje enake keramike se izvrši na celotni steni za pisuarji. 

Finalna obdelava sten: Finalna obdelava – slikanje sten, se izvede v garderobah v pritličju. Stene se slika z pralno bravo v 

niansi po izboru projektanta. 

Finalna obdelava stropa: Finalna obdelava – slikanje stropa, se izvede v garderobah v pritličju. Strop se slika z klasično stensko 

bravo v niansi po izboru projektanta. 

Vse navedene notranje obdelave prostorov in finalne obdelave, skladno s Pravilnikom o upravičenih in neupravičenih stroških, 

spadajo med neupravičen strošek energetske sanacije celotnega objekta. Podroben  opis zahtev, ki se mora izvesti glej v 

grafičnem delu Načrta arhitekture, shemah oken in vrat in popisu gradbeno-obrtniških del. 

 

Električne instalacije in oprema 

Splošno: Predmet obdelave je energetska sanacije telovadnice osnovne šole Branik. Načrt električnih inštalacij in el. opreme 

obsega zamenjava svetilk / sijalk z energetsko bolj učinkovitimi. Poleg razsvetljave so v načrtu prikazani tudi novi el. priključki za 

potrebe energetske sanacije strojnih inštalacij, prezračevanje in ogrevanje. Ker se pri energetski sanaciji menja streha ter 

fasada, se mora na novo izvest strelovodna zaščita. Na novo se namesti lovilne vode na strehi, odvode po fasadi, katere se 

spoji z obstoječim ozemljilom v zemlji / temeljih. 

Napajanje: V shrambi opreme je glavni električni razdelilec za obravnavano telovadnico (R-GR). Vsi tokokrogi razsvetljave ter 

vsi ostali el. porabniki se napajajo iz tega el. razdelilnika. Obstoječi el. razdelilnik  (R-GR) se zamenja z novim v katerega se  

vgradijo nove varovalke in inštalacijski odklopniki na katere se priključijo obstoječi tokokrogi. Ustreznost tokokrogov je potrebno 

preveriti z el. meritvami. Obstoječi tokokrogi se smiselno preuredijo, oštevilčijo in označijo. V el. razdelilnik se vstavi nova 

vezalna shema. Sistem ozemljitve je TN-C-S.  

Tehnično poročilo inštalacije razsvetljave: Vse obstoječe svetilke se odstranijo. Zamenjajo se z novimi, energetsko bolj 

učinkovitimi. Po demontaži obstoječih svetilk in pred montažo novih je potrebno opraviti meritve obstoječe inštalacije oz. 

posameznega napajalnega kabla. Če kabel ne ustreza meritvam se zamenja z novim. V vseh prostorih, razen prostor 

telovadnica in shramba opreme, se nove svetilke namesti na isti lokaciji, kot so obstoječe, zaradi že obstoječega napajanja - 

kabla. Stikala se zamenjajo z novimi. Lokacije stikal ostanejo nespremenjene. Na stopnišču in v sanitarijah se za prižiganje 

razsvetljave namestijo IR senzorji z 360° kotom. V telovadnici se namesti nove LED nadgradne svetilke z zaščitno kletko proti 

udarcem z žogo, moči 128W, barva svetlobe 4000K, zaščita IP65. Svetilke se namestijo na kabelske police. Na novo se položi 

tudi kabel po novih kabelskih policah, kot je razvidno iz tlorisa načrta. Svetilke se prižigajo po skupinah in sicer s stikali na 

novem električnem razdelilniku R-GR. V shrambi opreme se potegne nov kabel nadometno do novih lokacij svetilk. Zamenjajo 

se tudi obstoječe varnostne svetilke z novimi LED varnostnimi svetilkami. Ker se z obstoječimi varnostnimi svetilkami ni 

pokrivalo celotno evakuacijsko območje so predvidene dodatne in sicer v prostoru telovadnica, prostor shrambe, na vrhu 

stopnišča ter v obeh garderobah. 

Tehnično poročilo inštalacije moči: Inštalacija moči obsega zamenjavo obstoječega el. razdelilnika R-GR z novim, priključitev 

novih strojnih porabnikov, kot so prezračevalne naprave, toplotna črpalka, krmilje strojnih naprav ter novih pisoarjev. Lokacije 

priključkov, moči in tip napajalnega kabla je razvidno iz tlorisa načrta in enopolne sheme. Obstoječi el. razdelilnik  (R-GR) se 

zamenja z novim v katerega se  vgradijo nove varovalke in inštalacijski odklopniki na katere se priključijo obstoječi tokokrogi. 
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Ustreznost tokokrogov je potrebno preveriti z el. meritvami. Obstoječi tokokrogi se smiselno preuredijo, oštevilčijo in označijo. V 

el. razdelilnik se vstavi nova vezalna shema. 

Tehnično poročilo telekomunikacij / univerzalnega ožičenja, energetski monitoring: Univerzalno ožičenje: V kabinetu je 

predvidena mala komunikacijska omarica z usmerjevalnikom. Priključi se jo na obstoječe komunikacijsko vozlišče v osnovni šoli 

Branik. Od novega KV (usmerjevalnika) do omarice za energetski monitoring v toplotni postaji se potegne kabel UTP cat 6a. 

Energetski monitoring: V strojnici je predvidena kovinska nadometna omarica v katero se vgradi napravo za brezprekinitveno 

napajanje UPS, ter krmilnik za potrebe energetskega monitoringa. Krmilnik mora omogočati zajem meritev preko M-bus, 

Modbus in S-bus protokola ter impulznih in analognih signalov. Dostop do podatkov preko LAN povezave in web strežnika. 

Samodejno generiranje poročil o porabi in samodejno pošiljanje na prednastavljene e-mail naslove. Možnost pregleda podatkov 

o porabi v grafični in tekstovni obliki za vsak merilnik posebej za poljubno časovno obdobje. Izvoz podatkov v csv/excel tabele 

za potrebe nadaljnjih obdelav in analize. Izdelava se namenska programska oprema za zbiranje podatkov, testiranje, porabe 

energije, grafični in tekstovni prikaz podatkov za poljubno časovno obdobje. Program mora omogočati samodejno generiranje 

poročil o porabi in samodejno pošiljanje na prednastavljene e-mail naslove.  Web strežnik intranetni ali internetni dostop do 

podatkov o trenutnih vrednosti z pregledom v grafični in tekstovni obliki, nastavitve in zagon sistema. 

 

Strojne instalacije in oprema 

Vodovod: Projekt sanacije vodovoda obravnava energetsko sanacijo obstoječe priprave tople sanitarne vode za celoten objekt, 

odstranitev energetsko potratnih, obstoječih hranilnikov in priklop obstoječih porabnikov tople sanitarne vode v garderobah 

telovadnice na nov razvod tople in cirkulacijske vode. Za kontrolo porabe vode, naj se na razvodu tople vode namesti odštevalni 

števec porabe tople vode. Obstoječi porabniki naj se priklopijo na nov razvod preko zapornih ventilov na razvodu tople in 

cirkulacijske vode, v podometni omarici, za možnost poznejše instalacije termostatskih ventilov za kontrolo pred legionelo. V 

razvod hladne vode se ne posega. Objekt dobiva pitno vodo iz javnega vodovoda preko obstoječega vodomera. Voda, ki se 

uporablja v objektu, mora glede ustreznosti in rednih pregledov pitne vode izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi o 

zdravstveni ustreznosti pitne vode. Notranja vodovodna instalacija obsega zamenjavo sanitarnih elementov tušev in pisoarjev, 

ter po potrebi poškodovanih umivalnikov, s pripadajočo armaturo in razvodno omrežje cirkulacijske in tople sanitarne vode. 

Garderobe se priklopijo na obstoječ razvod tople vode in cirkulacije na šolskem hodniku. Mesto priklopa naj se določi na mestu 

samem. Predvideno je, da se glavne veje notranjega vodovoda, izdela iz pocinkanih jeklenih cevi za cevni navoj, izdelanih po 

SIST ISO 10255 in večplastnih PE cevi. Cevne instalacije od dvižnih vodov do posameznih porabnikov znotraj posameznih 

porabnikov se lahko izvede iz predizoliranih plastičnih cevi. Vse vgrajene pocinkane cevi se mora izolirati oziroma morajo imeti 

posebno zaščito pred korozijo. Ves pritrdilni in nosilni material iz jekla se korozijsko zaščiti (minizira) in prepleska. Horizontalno 

omrežje mrzle vode, položeno v tlaku, se izolira oz. povije z dekorodal trakom. Razdelilno omrežje mrzle vode se izolira z 

izolacijo, klasa negorljivosti C-s3 po sist en 13501, samougasljivo B1 po DIN 4102, izdelana iz sintetičnega kavčuka debeline 13 

mm z ustrezno zaščito. V garderobah in tuših se zamenjajo obstoječe, dvoročne mešalne armature z enoročnimi, mešalnimi, 

varčnimi armaturami. Po končani montaži se mora vse podometne in kotne ventile mrzle in tople vode zregulirati tako, da bo na 

mestih izpusta tlak p= 50 kPa (0.5 bar). Priprava tople vode: Šolska kuhinja ima obstoječ bojler za sanitarno vodo z volumnom 

V=1600l, ki se ogreva preko kotla na ELKO in električnega grelnika. Predvidena je demontaža obstoječega zalogovnika in 

montaže dveh 450 litrskih toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode zrak-voda. Črpalki imata možnost priklopa na obstoječo 

vejo ogrevne vode, pripravljeno na ELKO. Preko toplotne črpalke se bo pripravljala sanitarna voda temperature 60°C. Tedensko 

pregrevanje  proti legioneli na 70°C pa se bo v nočnem času vršilo z električnimi grelci 2 kW. V poletnem času, ko je poraba 

vode manjša, bo ogrevanje STV v celoti prevzela samo ena toplotna črpalka. 

Izvedba vertikalne kanalizacije s horizontalnimi priključki fekalnih odplak: Kanalizacija odpadne vode obsega prilagoditev 

odtokov zamenjanih sanitarnih elementov, ki naj se priključijo na horizontalno kanalizacijo. Odtoke od posameznih sanitarnih 

elementov naj se izvede iz plastičnih brezšumnih trislojnih kanalizacijskih cevi na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi 

fazonskimi kosi. 

Izolacija in zaščita posameznih cevi: Vse vgrajene pocinkane cevi se mora izolirati oziroma morajo imeti posebno zaščito pred 

korozijo. Ves pritrdilni in nosilni material iz jekla se korozijsko zaščiti (minizira) in prepleska z barvo, ki jo določi arhitekt 

sporazumno z investitorjem. 

Ogrevanje: Obravnavan objekt se ogreva radiatorsko ter s stenskima kaloriferjema. Vsa grelna telesa se napajajo iz skupne 

kotlarne, preko toplotne podpostaje v pritličju ob telovadnici. Sistem priprave ogrevne vode se ohrani. Predvidi se kalorimeter na 

veji, ki napaja toplotno podpostajo v pritličju. Predvidena je demontaža kaloriferjev. Odstranitev radiatorjev v garderobi in 

namestitev le teh s talnim ogrevanjem, ter zamenjava ventilov na obstoječih radiatorjih s termostatskimi ventili in glavami. 

Regulacija: Temperaturo v prostorih se regulira s prostorskimi termostati z nastavljivim dnevnim in tedenskim programom. 

Talno gretje: V garderobah se izvede talno gretje. Cevi talnega ogrevanja so iz zamreženega PE visoke gostote. V vsaki 

garderobi je nameščena omarica z razdelilnikom in zbiralnikom. Razdelilnik je opremljen z ON/OFF ventili, zbiralnik pa z 

regulacijskimi ventili. Cevi je potrebno polagati in spajati po navodilih proizvajalca. Cevi se polagajo na sistemske predizolirane 

plošče. Pri prehodu v tlak in preko dilatacij so predvidene zaščitne cevi. Stik med tlakom in steno je obdelan z izolacijskim 

trakom. Estrihu se pri zalivanju doda plastifikator. Razmik cevi je viden iz priloženega tlorisa. Temperaturni sistem ogrevne vode 

je 35/30°C, razmik cevi pa je izbran  tako, da temperatura tal ne presega 29°C. Pred zalivanjem z estrihom je potrebno celotni 

sistem preizkusiti na tesnost. Preizkus se izvede s hladno vodo 6 bar in pusti 24 ur. Po preizkusu na tesnost je potrebno 

zagotoviti, da ostanejo vsi registri pod tlakom 2 bar ves čas zalivanja z estrihom, oz tako dolgo, dokler se estrih ne posuši. Z 

ogrevanjem lahko začnemo šele 28 dni po zalivanju z estrihom. Pospešeno sušenje ni dovoljeno! Cevovodi: Razvodi do 

razdelilnih omaric bodo iz izoliranih sistemskih cevi iz nelegiranega ogljikovega jekla. Cevi naj bodo speljane v tleh. Celoten 

razvod mora biti ustrezno toplotno zaščiten, ter imeti predpisan padec vzdolž cevovoda, da je omogočeno odzračevanje 
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sistema. Izolacija: Vse cevi, konzole in držala se morajo korozijsko zaščititi s temeljno barvo (mini), ki vzdrži temperaturo do 

150°C. Vidne cevi in konzole naj se pleska z vročevzdržnim lakom, ki vzdrži temperaturo do 150°C. Barvo določi investitor 

sporazumno z arhitektom glede na opremo oziroma barvo prostora. Vse razvodne cevi, se izolira z elastomernega 

zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.033 W/(mK) in koeficientom odpora 

difuzije vodne pare µ ≥ 10000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim. 

Prezračevanje: V obravnavanem objektu sta predvideni naslednji dve klimatski napravi z visokim procentom vračanja toplote. 

Sistem N1: prezračevala rekuperativna naprava za garderobe 

Sistem N2: prezračevalna rekuperativna naprava telovadnica 

Sistem za klimatizacijo in prezračevanje naj bo sestavljen iz elementov za dovod in odvod zraka iz prostorov. Sistemi za 

klimatizacijo so opremljeni z elektromotorjem s frekvenčnikom tako, da je možno pri manjši obremenitvi obratovanje z manjšimi 

količinami zraka. Sistemi delujejo na sveži zrak. Opremljeni so z napravo za rekuperacijo toplote iz odpadnega zraka. Obstoječe 

razvodne kanale za odvod zraka iz telovadnice se odstrani skupaj z ventilatorjem. 

Sistem N1: Za prezračevanje garderob se predvidi prezračevalno napravo z vgrajenim rekuperatorjem z visokim izkoristkom. 

Naprava naj bo nameščena v shrambi s čistili pod stopnicami. Regulacija je preko stenskega upravljalnika. Izračun potrebne 

količine izmenjanega zraka je štirikratna izmenjava zraka. 

Sistem N2: Za prezračevanje telovadnice se predvidi novo prezračevalno napravo z vgrajenim rekuperatorjem z visokim 

izkoristkom in električnim grelnikom. Naprava naj bo nameščena na ravnem delu strehe. Regulacija je preko stenskega 

daljinskega upravljalnika. Prezrečevalna naprava naj bo zunanje izvedbe s pretokom zraka 1500 m3/h. V prezračevalni napravi 

(klimatu) se vršijo naslednje obdelave zraka: pred filtriranje, predgrevanje z rekuperatorjem, gretje,  filtriranje z vrečastimi filtri. 

Prezračevanje je urejeno tako, da hitrost zraka v prostoru ne presega 0,2 m/s. Relativna vlaga zraka je med 40 in 60 %. 

Prezračevalni kanali in distribucija zraka: Razvod dovodnega in odvodnega zraka je izveden z zračnimi kanali pravokotnega in 

okro¬glega preseka (spiro kanali), izdelani iz pocinkane pločevine. Minimalna debelina pločevine za pravokotne kanale naj bo 

izvedena po SIST 1505. Kolena na dovodnih kanalih morajo imeti usmerjevalne lopatice. Glavni odcepi na dovodnih kanalih 

marajo biti izvedeni tako, da je možna nastavitev pretočnih količin zraka ( hlačni komadi z loputami, usmerjevalne pločevine). V 

odvodnih kanalih pa je potrebno za nastavitev količin vgraditi v posamezne veje dušilne lopute. Dovodni kanali naj bodo izolirani 

s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 10 mm, kanali za zajem svežega zraka pa so izolirani s parozaporno 

samougasljivo izolacijo debeline 20 mm. Izolacija mora ustrezati požarni odpornosti C-s3 po SIST EN 13501-1. Za dovod zraka 

naj bodo predvideni vpihovalni difuzorji in rešetke, za odvod zraka pa so predvidene odvodne rešetke in prezračevalni ventili. 

Filtracija svežega oziroma dovodnega zraka je izvedena z panelnimi filtri kvalitete F-5. Filtracija odpadnega zraka rekuperatorja 

pa je izvedena z panelnimi filtri kvalitete F-5. Predvidene so enote s kasetnimi filtrskimi vložki. 

 

6.2.2.3 Tehnično poročilo »Vrtec Šempas – rekonstrukcija in novogradnja«  

 

I. Funkcionalna zasnova 

 

Stavba je rahlo členjene pravokotne tlorisne oblike, z daljšo stranico orientirana v smeri vzhod – zahod. Stavba je enoetažna - 

pritlična. Obstoječa stavba obsega naslednje prostore: vhodno avlo s prostorom za vozičke in garderobo, manjši hodnik, 

zbornico, razdelilno kuhinjo z lastnim vhodom, garderobo in sanitarije za zaposlene, pralnico, toplotno podpostajo z zunanjim 

vhodom, shrambo z zunanjim vhodom, večji hodnik z garderobo, shrambo didaktičnih sredstev, pisarno vodje, kabinet 

didaktičnih sredstev in šest igralnic za otroke od enega do šest let starosti, od katerih ima vsaka svoje sanitarije. Vhod je na 

severni fasadi stavbe. Vse igralnice so orientirane proti jugu, izjema je igralnica v bivši zbornici, ki gleda na sever. 

V prvi fazi se izvede dozidava vrtca, s katero se pridobi tri nove igralnice za drugo starostno obdobje, nov osrednji prostor z 

novim vhodom ter nekaj servisnih prostorov. V obstoječi stavbi pa se prenovi razdelilno kuhinjo s pralnico. Ob razdelilni kuhinji 

se izvede nadstrešek nad dovozom. Izvede se nova vrata na mestu okna v prostoru 15 (sedaj zbornica po novem prostor za 

individualno obravnavo), ki bodo služila kot začasni vhod med gradnjo. 

V drugi fazi se izvede energetska sanacija preostalega (večjega) dela danes obstoječega objekta. 

 

II. Splošni podatki o objektu 

 

Objekt (stavba) je glede na zahtevnost gradnje manj zahteven. 

Klasifikacija objekta (stavbe) po CC-SI je: 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. 

Obstoječa stavba ima največje tlorisne gabarite na stiku z zemljiščem 41,32x16,82 m.  

Dozidava ima tlorisne gabarite na stiku z zemljiščem 29,50x16,80 m. 

Kota pritličja ± 0,00 relativno je absolutna kota 99,86 m nadmorske višine.  

 

III. Tehnične značilnosti objekta 

 

Obstoječe stanje 

Konstrukcija: Temelji so pasovni, armiranobetonski. Nosilni zidovi so armiranobetonski, debeline 18,0 cm. Predelni zidovi so 

opečni, debeline 8,0 in 19,0 cm. Stropna konstrukcija je iz prefabriciranih armiranobetonskih »U« elementov in iz gredic z 

opečnimi polnili ter tlačno armirano betonsko ploščo. 
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Streha: Poševna streha z naklonom 18º in 45º je krita s pločevinastimi profiliranimi maloformatnimi strešniki na letvah, med 

katerimi je minimalna toplotna izolacija (cca 5,0 cm). Ravna streha z naklonom cca 1% je izvedena v sistemu z bitumenskimi 

trakovi z minimalno toplotno izolacijo (cca 5,0 cm). Žlebovi, odtoki in žlote ter obrobe so iz pocinkane in barvane pločevine. 

Fasada: Stranske fasade so obdelane s tankoslojnim sistemom izolacijske fasade z debelino toplotne izolacije predvidoma 4,0 

cm. Večino vzdolžnih fasad tvori stavbno pohištvo v kombinaciji z izolacijskimi paneli. 

Stavbno pohištvo: Okna in vrata na fasadah so aluminijasta, pretežno izvedena kot lahka fasadna stena s parapeti iz izolacijskih 

panelov iz Al pločevine. Zastekljena so z dvoslojnim »termopan« steklom. Na hodniku pred kuhinjo sta v ravni strehi dve strešni 

kupoli. Pet igralnic ima po dve strešni okni z zunanjo oblogo iz aluminija. 

Notranje obdelave: Tlaki so finalno zaključeni z gumo in keramičnimi ploščicami. Prostori imajo izveden spuščen strop iz 

mavčnih plošč. 

Kanalizacija: Stavba ima ločeno fekalno in meteorno kanalizacijo. Fekalna kanalizacija zbira komunalne odpadne vode iz 

sanitarij in kuhinje ter jih odvaja v javni fekalni kanalizacijski sistem. Meteorna kanalizacija zbira padavinske odpadne vode s 

strehe objekta ter jih odvaja v javni meteorni kanalizacijski sistem. 

 

Dozidava (1. faza) 

Konstrukcija: Temelji so pasovni, armiranobetonski. Temelji ob telovadnici se izvedejo na nivoju temeljev telovadnice. Nosilni 

zidovi so armiranobetonski, debeline 20,0 cm. Predelni zidovi so opečni, debeline 19,0 cm, s horizontalno armiranobetonsko 

vezjo 20/20 cm na višini 2,40 m. Stropna konstrukcija je armiranobetonska plošča debeline 20,0 cm z armiranobetonskimi 

nosilci. 

Streha: Ravna streha z naklonom 2º je krita s sintetično folijo. Naklon se izvede s toplotno izolacijo. Povprečna debelina 

toplotne izolacije je 30,0 cm. Žlebovi, odtoki in obrobe so iz pocinkane in barvane pločevine. 

Fasada: Fasada je izvedena kot tankoslojni sistem toplotno izolirane fasade, z debelino toplotne izolacije 20,0 cm. Na 

temeljnem nastavku je debelina izolacije 14,0 cm. 

Notranje obdelave: Tlaki so finalno zaključeni s keramičnimi ploščicami in gotovim parketom. Stene sanitarij so obložene s 

keramičnimi ploščicami. V vetrolovu, garderobi in osrednjem prostoru so stene delno obložene z oblogo. Vsi prostori, razen 

shrambe 3, čistil in strojnice, imajo izveden spuščen strop v rastru 60x60 cm. 

Stavbno pohištvo: Steklene stene, okna in vrata na fasadah so aluminijastih profilov s prekinjenim toplotnim mostom in 

zastekljeni z izolacijskim steklom. Okna na zahodni in južni fasadi so z zunanje strani zaščitena pred sončnim sevanjem z 

žaluzijami s širokimi lamelami. Notranja vrata so lesena. Stavbno pohištvo na fasadi se vgradi poravnano z zunanjo stranico 

fasadnega zida po RAL smernici (tri nivojsko tesnjenje rege med oknom in špaleto, sestavljeno iz notranje paro neprepustne 

ovire, zunanje paro difuzne ovire ter sredinske toplotne in zvočne izolacije). Toplotna izolacija fasade sega 1 - 2 cm na okvir 

okna. 

Kanalizacija: Izvede se priklop dozidave na obstoječo fekalno in meteorno kanalizacijo. Obnovi se meteorno kanalizacijo na 

severni in zahodni strani objekta. Za kanalizacijo so predvidene cevi PVC DN 125 – DN 200 SN8. Kanalizacija iz PVC cevi se 

polaga na peščeno posteljico z zasipom 30 cm nad temenom cevi. Fekalna kanalizacija dozidave, ki teče pod objektom mora 

biti pritrjena na talno ploščo objekta. Fekalna kanalizacija obstoječega dela objekta ostane v uporabi. Jaški kanalizacije znotraj 

objekta so kvadratne tlorisne oblike s smradozapornim pokrovom. Jaški in peskolovi kanalizacije izven objekta so predvideni iz 

betonskih cevi DN 400, DN600 in DN 800. 

 

Energetska sanacija obstoječe stavbe (2. faza) 

Energetska sanacija obstoječe stavbe zajema večji del obstoječe stavbe, razen prostorov kuhinje, ki bodo rekonstruirani v prvi 

fazi. Konstrukcijske značilnosti stavbe ostanejo enake. Poveča se toplotna izolacija fasad in strehe. Zamenja se strešna kritina: 

na poševni strehi so to opečni korci, na ravni pa sintetična folija. Fasada je izvedena kot tankoslojni sistem toplotno izolirane 

fasade, z debelino toplotne izolacije 20,0 in 5,0 cm. Ravna streha z naklonom 2º je krita s sintetično folijo. Naklon se izvede s 

toplotno izolacijo. Povprečna debelina toplotne izolacije ravne strehe je 30,0 cm. Poševna streha z naklonom 23, 32,5 in 40,6% 

se izvede kot prezračevana streha, s korci obešenimi na letvah. Povprečna debelina toplotne izolacije poševne strehe je 

najmanj 30,0 cm. Žlebovi, odtoki, žlote in obrobe so iz pocinkane in barvane pločevine. 

Zamenja se okno na fasadi, izvede se nov vetrolov na obstoječem vhodu (na območju kuhinje, ki bo temeljiteje prenovljena, se 

okna zamenja v prvi fazi).  

 

Elektro Instalacije 

V prvi fazi se izvede dozidava vrtca, s katero se pridobi tri nove igralnice, nov osrednji prostor z novim vhodom ter nekaj 

servisnih prostorov. V obstoječi stavbi pa se prenovi razdelilno kuhinjo s pralnico in ponovno vzpostavi zbornico s kabinetom 

didaktičnih sredstev, garderobo in sanitarijami za zaposlene na mestu severne igralnice. Ob razdelilni kuhinji se izvede 

nadstrešek nad dovozom. Izvede se manjša popravila ravne strehe obstoječega dela vrtca. Obnovi in uredi se zunanje igrišče 

na zahodni strani vrtca. V drugi fazi se izvede rekonstrukcija – energetska sanacija preostalega (večjega) dela danes 

obstoječega objekta. Uredi se zunanje igrišče za mlajše otroke na južni strani vrtca. 

Načrt električnih inštalacij in električne opreme za obravnavani objekt obsega opis predvidenih del za inštalacije za moč, 

razsvetljavo, telekomunikacije in strelovod. V prvi fazi se izvede kompletne nove elektro in strojne instalacije v dozidavi. Vrtec se 

loči od ogrevalnega sistema Osnovne šole. Ogrevanje danes obstoječe stavbe vrtca in dozidave vrtca ter priprava tople 

sanitarne vode se uredi s toplotno črpalko. Na novo se uredi instalacije nove razdelilne kuhinje. V drugi fazi se izvede manjše 

predelave strojnih in elektro instalacij v danes obstoječi stavbi. 
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Napajanje: Obstoječi objekt vrtec se napaja iz svojega odjemnega mesta – merilno mesto: 7-1943  OTROŠKI VRTEC ŠEMPAS, 

številka odjemnega mesta 331151902001. Obračunska moč je 44 kWh. Predvidena je nova priključno merilna omarica (PMO) 

na fasadi obstoječega dela vrtca. Od PMO pa do novega glavnega električnega razdelilnika v prizidku RG se potegne dovodni 

kabel NYY-J 4x70mm2 + valjanec FeZn 25x4mm. Glavni el. razdelilnik RG bo napajal novi prizidek, obstoječi del vrtca, novo 

kuhinjo, novo prezračevanje v obst. delu in novo strojnico. Nizkonapetostni razvod bo izveden s kabli do vseh podrazdelilcev, 

bodisi v ceveh oz. na kabelskih policah ter v ustreznih kinetah. Vsi kabli razvoda morajo biti primerno dimenzionirani (z ozirom 

na moč) in varovani selektivno. Sistem ozemljitve TN-C-S. 

Razsvetljava: Razsvetljava se predvidi glede na Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih  za prostor in opremo 

vrtca ter po priporočilih SDR (Slovensko društvo za razsvetljavo) Notranja razsvetljava PR 4/1, PR 4/2, 1998 in po priporočil ih 

IEC. (E1 Otroški vrtci, šole za igro – male šole) :  Igralnice, jaslice, prostori za ročna dela, 200-300lx, UGR 19, Ra 80,  kuhinja 

500 lx, Predvidena je elektro instalacija primerne splošne lokalne razsvetljave z energetsko varčnimi LED svetili in varnostna 

razsvetljava, ki bo ustrezala namembnosti objekta. Razsvetljava se napaja iz novega el.  razdelilnika s kabli tipa NYM-J, 

položenimi v kabelska korita iz pocinkane perforirane pločevine ter delno nadometno na distančnih objemkah oziroma uvlečeni 

v ustrezne instalacijske cevi. Razsvetljava se vklaplja preko tipk za prižiganje razsvetljave ter lokalno za posamezne prostore ob 

vstopu v le te. V prostorih z občasno zasedenost jo (WC-ji, pomožni prostori) so svetilke opremljene s senzorji prisotnosti, ki z 

nastavljivo zakasnitvijo ugašajo sijalke, ko v prostoru ni ljudi.  Tipkala morajo biti nameščena tako visoko, da jih dosežejo tudi 

otroci (1,20 m do 1,30 m od tal). Spodnji rob stropnih svetilk naj bo najmanj 2,50 m od tal. Na fasadi je predvidena tudi zunanja 

razsvetljava. Upravljanje te razsvetljave je pretežno iz stikal na ustrezni lokaciji, delno pa tudi preko IR senzorjev. Svetilke 

morajo imeti ustrezno IP zaščito (IP20 za notranjo montažo in IP45 do IP65 za zunanjo montažo). Vsi vodi k svetilkam imajo 

presek 1,5 mm2. Varnostna razsvetljava je izvedena v smislu zahteve študije požarne varnosti na evakuacijskih poteh in izhodih 

iz objekta itd. Predvidene so varnostne svetilke, ki se napajo preko lokalne baterijske enote, ki ob izpadu mrežne napetosti 

gorijo še eno uro in zagotavljajo varno evakuacijo. Svetilke nad izhodi in vzdolž evakuacijskih poti (osvetljeni smerni znaki) bodo 

z nameščenim piktografskim znakom (te svetilke morajo zagotavljajo več kot 1 lx 0,25 m od tal po sredini komunikacije 

prostora.). V bližini svetilke, oziroma pri označenih pod svetilko, mora biti nameščen ustrezen varnostni znak za prikaz smeri 

izhoda. Pri lokaciji take oznake je potrebno paziti, da bo znak v primeru vklopa varnostne razsvetljave osvetljen in, da znak 

prikazuje pravo smer izhoda, ki je podana v zasnovi požarne varnosti. Ob svetilkah varnostne razsvetljave mora biti oznaka iz 

katere je razvidno iz katerega el. razdelilnika se napaja, številka tokokroga ter zaporedna številka svetilke. Inštalacijski 

odklopnik v el. razdelilnik mora biti označen tako, da je razvidno, da napaja tokokrog varnostne razsvetljave. 

Tehnično poročilo inštalacije moči: Vtičnice so nameščene po posameznih prostorih v skladu z namembnostjo prostorov in 

dodatnih zahtevah uporabnikov oz. tehnologije. Na hodnikih so nameščene vtičnice za čiščenje. Električne vtičnice morajo imeti 

vstavljeno zaščito in biti nameščene 1,80 m od tal. Instalacija se izvede z vodniki NYY-J, NYM-J položenimi podometno v 

inštalacijske cevi, v kabelsko korito ter delno nadometno na distančnih objemkah oziroma uvlečeni v ustrezne instalacijske cevi. 

Poleg navedenega je predvideno tudi napajanje porabnikov kuhinje, pogonov električnih vrat, napajanje določenih 

telekomunikacijskih naprav, sistemov tehničnega varovanja itd. Diferenčna zaščita oz. kombinirano zaščitno stikalo 30mA je 

vgrajena za večino vtičnic, za vse porabnike v vlažnih prostorih (razen razsvetljave). Pri tem je upoštevano vodilo, da so vse 

vtičnice, ki so v dosegu ali domeni otrok, varovane s stikalom diferenčne zaščite 30mA. Vtičnice predvidene za montažo na 

hodnikih, v učilnicah, ipd. so varnostne (otroške). Razsvetljava se ne napaja preko RCD. V sanitarijah se za pisoarje predvidi 

avtomatsko splakovanje pisoarjev – senzor z avtomatiko se locira nad pisoarjem – sodelovanje s projektantom in izvajalcem 

strojnih instalacij, kar velja tudi za klima sisteme in prezračevanje. Pred zaključkom del je potrebno instalacijo preizkusiti glede 

pravilnosti vezave in sistema zaščite ter izvesti zahtevane meritve. Inštalacijo moči izvedemo podometno enako kot inštalacijo 

razsvetljave. Prenapetostne zaščitne elemente vgradimo na meje zaščitnih območij za zaščito pred LEMP in to so razdelilne 

omarice. V priključno omarico vgradimo odvodnike tipa I, to so v večini primerov iskrišča ali plinski odvodniki, preskušeni na 

udarni tokovni val 10/350μs. V el. razdelilnik in to pred glavnim oz. FI stikalo pa so vgrajeni ZnO odvodniki tipa II. Pred porabnik 

pa je vezana kombinirana prenapetostna zaščita tipa III (lahko kot vmesnik, priključen v vtičnico). Vsaka stopnja mora biti 

sposobna odnesti v zemljo preko ozemljila določeno količino energije. SPD na prehodu iz LPZ 0A v LPZ 1 mora tako biti 

preskušen s tokom oblike 10/350μs, saj je izpostavljen delnim tokom strele, medtem ko so naslednje stopnje SPD preskušene s 

tokom oblike 8/20 μs. Seveda morajo prve stopnje biti sposobne odvesti več energije kot naslednje. 

Zahteve za požarna varnost: Vsi preboji električne inštalacije iz požarnega sektorja morajo biti izvedeni tako, da zdržijo požarno 

obremenitev kot požarni sektor. Prehodi za elektro kable morajo biti na mejah požarnih sektorjev ustrezno protipožarno 

zatesnjeni, z gradbenimi elementi požarne odpornosti enake kot požarni sektor, EI60. Za tesnjenje se lahko uporabijo ustrezni 

certificirani gradbeni materiali (vrečke, polnila, kiti, pene itd.)  ali druga enakovredna rešitev. (npr. zazidano z malto). Požarna 

zaščita električnih instalacij požarno varnostnih naprav se izvaja zato, da bodo le-te v požaru izpostavljenih prostorih vsaj 

določen čas opravljale svojo funkcijo (oskrba z električno energijo, krmiljenje delovanja) in da ne bodo bistveno prispevale k 

širjenju in razvoju požara. Izvede se v skladu s SZPV 408/05.  

 

Strojne Instalacije 

Vodovod 

Splošno: Notranja vodovodna instalacija za objekt je priključena  preko obstoječega vodovodnega priključka na obstoječ razvod 

hladne vode. Priključek za prizidek vrtca se izvede na obstoječo instalacijo znotraj obstoječega objekta. Naveže naj se na 

obstoječ notranji hidrant. Za vsak del vrtca posebej naj se vgradi števce za daljinsko očitovanje porabe sanitarne vode. Za 

razvod vode naj se predvidi sistemske cevi iz plemenitega jekla za uporabo v sanitarnih inštalacijah in plastične predizolirane 

cevi. Pitno vodo objekt dobiva iz javnega vodovoda preko obstoječega vodomera katerega se zamenja z novim vodomerom 

kateri omogoča dalisko očitovanje. Voda, ki se uporablja v objektu, mora glede ustreznosti in rednih pregledov pitne vode 
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izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi o zdravstveni ustreznosti pitne vode. Zunanja ureditev vodovoda: Zaradi prizidale 

novega dela vrtca se mora obstoječ zunaj razvod vodovoda ukinit. Predvidi se novo traso vodovoda od v pločniku okoli 

obstoječega vrtca. Cevno omrežje notranjega vodovoda: Predvideno je, da se glavni cevni razvodi vodovodnega omrežja 

izdelani iz nerjavečih cevi za spajanje s stiskanjem, ki so ustrezno izolirane. Interni razvodi do posameznih odjemnih mest pa so 

izdelani iz PP cevi, toplotno zaščitenih z ustrezno izolacijo. 

Priprava tople vode: Priprava tople sanitarne vode se bo izvajalo ločeno za vsak del vrtca posebej. Obstoječ del vrtca naj ima 

svojo pripravo tople sanitarne vode. Prav tako naj ima prizidek (novi del) sojo pripravo tople sanitarne vode. Topla sanitarna 

voda naj se pripravlja v dveh medsebojno ločenih zalogovnikih tople sanitarne vode (bojlerju), z volumnom 150 l za prizidek in 

200 L za obstoječi del vrtca. Voda se segreva preko dveh med seboj ločenih toplotnih črpalk zrak – voda. Črpalki sta v split 

izvedbi in se uporablja tudi za pripravo ogrevne in hladilne vode. Lokacija notranje in zunanje enote je razvidna iz priloženih 

načrtov. Toplotna črpalka bo predvidena za obratovanje do -10°C in bo lahko pripravljala vodo temp. 60°C. Za pregrevanje vode 

na 70°C se namesti še električni grelec, kar zadostuje tudi za potrebe pregrevanja proti legioneli. Temperatura tople vode pri 

umivalnikih za otroke, ter pri kadicah in prhah za nego otrok ne sme presegati 35°C. Za pripravo tople vode za porabnike v vrtcu 

se predvidi termostatska mešalna baterija, ki je nastavljena na 35°C. Mešalna baterija je nameščena v mansardi objekta. 

Na vstopu v vsak oddelek vrtca ali odcep, naj se instalira cirkulacijski set, z regulacijskim ventilom na cirkulaciji. 

Ogrevalnik STV: Predvidena je vgradnja dveh ogrevalnih bojlerjev stv. In sicer za novi del se predvidi 150 litrski ogrevalnik 

sanitarne vode za obstoječi del pa 200 literski ogrevalnik sanitarne vode. Izdelan je iz kvalitetnega jekla in toplotno izoliran z 

izolacijo iz mehke pene debeline 100 mm.  Vsak  ogrevalnik naj ima cevno kačo z veliko površino prenosa toplote. 

Armature: Umivalniki za otroke naj bodo opremljeni s hladno in »mlačno« vodo 35°C. Vsi umivalniki in prhe naj imajo vgrajene 

varčne pipe enoročne izvedbe, pisoar senzor, izplakovalniki - WC kotlički naj bodo varčni. Izplakovalni mehanizmi v otroškem 

stranišču naj bodo taki, da so dostopni otrokom brez pomoči osebja. Po končani montaži se mora vse podometne in kotne 

ventile mrzle in tople vode zregulirati tako, da bo na mestih izpusta tlak p= 50 kPa (0.5 bar). 

Sanitarna oprema: Upoštevajo naj se bodo zahteve o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

(Ur.l. RS, 73/2000). Izvedba vertikalne kanalizacije s horizontalnimi priključki fekalnih odplak. Fekalna kanalizacija naj se 

priključi na obstoječ razvod v fekane kanalizacije objekta. Odtoke od posameznih sanitarnih elementov naj se izvede iz 

plastičnih kanalizacijskih cevi na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Priključijo naj se na obstoječ 

razvod fekalne kanalizacije v kleti objekta. Razvodi naj bodo predvideni iz plastičnih malošumnih cevi spajanih na obojke. Cevi 

naj se spajajo samo z originalnimi manšetami in tesnijo z originalnimi tesnili iz gume, pritrjujejo se samo z originalnimi 

specialnim objemkami in sicer na razdaljah, kot jih predpisuje proizvajalec cevi. Zasnova cevi zagotavlja visoko stopnjo dušenja 

hrupa, protikondenzno izolacijo in dolgo življenjsko dobo. Talni sifoni v sanitarijah naj bodo iz PVC materiala in se montirajo 

tako, da niso pohodni. Horizontalni vodi se izvedejo z višinskim padcem min 1.5%. 

Izolacija in zaščita posameznih cevi: Razdelilno omrežje mrzle vode se izolira z izolacijo, klasa negorljivosti C-s3 po sist en 

13501, samo ugasljivo B1 po DIN 4102, izdelana iz sintetičnega kavčuka debeline 13 mm z ustrezno zaščito. Razdelilno 

omrežje tople vode v zidnih regah in tlaku, se izolira z izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline 19 mm z ustrezno zaščito. 

Notranje hidrantno omrežje: Notranje hidranto omrežje za obstoječ del vrtca je obstoječe. V novem delu vrtca – prizidku se 

izvede nov hidrantno omrežje tako da ni stoječe vode in je sestoječe iz enega novega notranjih hidrantov DN25 z gibljivo cevjo 

30m. Po koncu montaže mora izvajalec pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju, ki ga izda pooblaščena institucija. V 

obstoječem vrtcu sta že vgrajena dva hidranta, ki izpolnjujeta pogoje po ustreznem tlaku in pretoku (2,5 Bar in 5l/s kar presega 

naše zahteve). 

Gasilni aparati: V objektu so predvideni še ročni gasilni aparati skladno z zasnovo požarne varnosti. Aparat mora imeti certifikat 

o ustrezni kakovosti. Na njem mora biti naveden proizvajalec aparata, tip aparata in tovarniška številka, žig prodajalca, datum 

prodaje in podpis prodajalca. Namestitev in število aparatov je obdelana v zasnovi požarne varnosti. Gasilne aparate se 

namesti v podometne omarice v steni. 

Tlačni preizkus vodovodnega omrežja: Po končani montaži cevi mrzle in tople vode, ter pred zazidavo le teh, se opravi tlačni 

preizkus. Preizkus se opravi s hladno vodo temperature t=12°C in pri tlaku p=1200 kPa (12 bar). Tlačni preizkus se mora 

opraviti skladno s priporočilom GCS "Tehnične naprave v zgradbi". Po uspešnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiše 

nadzorni organ, nato se cevi izolira oziroma zaščiti ter instalacijo obzida ali zasuje. 

Ogrevanje in hlajenje 

Splošno: Za ogrevanje objekta se predvidi dve novi reverzibilni toplotni črpalki ZRAK-VODA deljene izvedbe. Ena toplotna 

črpalka naj bo za novi del vrtca-prizidek. Druga toplotna črpalka pa za obstoječi del vrtca. Tej bo v pomoč še obstoječ toplovod 

ogrevanja iz obstoječe skupne kotlarne. Obstoječ dovod toplovoda ogrevanja se zaradi spremembe prostorov prestavi na novo 

lokacijo. V novem delu vrtca se predvidi nova napeljava novega razvoda ogrevanja in hlajenja za, ki se priključijo na toplotno 

črpalko delene izvedbe grelne moči Qg=23 KW pri -7°C in hladilne Qh=20kW. V novem delu vrtca bo izvedeno talno in 

konvektorsko gretje. Sistem centralnega ogrevanja je dvocevni s temperaturnim režimom toplotne črpalke 55 - 30°C. Cevovodi 

so iz ogljikovega-nelegiranega jekla, zamreženega PE in predizoliranih aluplast cevi. V obstoječem delu vrtca se predvidi 

navezava nove toplotne črpale na obstoječ cevni ravzod, prav tako se ohrani vsa grelna telesa – obstoječi radiatorji. Toplotna 

črpalka bo deljene izvedbe grelne moči Qg=23 KW pri -7°C in hladilne Qh=20 kW. Transmisijski izračun je v projektu  izdelan po 

predpisih EN 12831 z upoštevanjem minimalne   zunanje računske temperature -7°C.  

Toplotna črpalka: Predvidena je vgradnja dveh toplotnih črpalk deljene izvedbe toplotne črpalke ZRAK- VODA moči Qg=23 KW 

pri -7°C in Qh=20kW. Obe toplotni črpalki sta enakih moč. Ena je namenena novemu delu vrtca druga pa za obstoeči del vrtca.  

Notranji enoti bosta postavljeni v novi topotni postaji. Notranja enota in ostala oprema za potrebe ogrevanja in hlajenja je 

nameščena v toplotni postaji. Sistem ogrevanja je dvocevni. Toplotna črpalka je deljene izvedbe, z zvočno izoliranim ohišjem v 

tihi izvedbi. Zunanji enoti toplotnih črpelk se priključi na cevne razvode iz parozaporno, toplotno izoliranimi bakrenimi cevmi. 
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Varovanje je izvedeno z zaprto ekspanzijsko posodo in z varnostnim ventilom. Toplotni črpalki sta opremljeni z vsemi potrebnimi 

delovnimi in varnostnimi napravami. Vsak krog je opremljen z obtočno črpalko. Za ogrevanje tople sanitarne toplotni črpalki 

uporabljata svojo notranjo obtočno črpalko. Temperaturni režimi toplotne črpalke NOV DEL VRTCA: konvektorji – 50/45°C, 

talno – 35/30°C. Temperaturni režimi toplotne črpalke OBSTOJEČI DEL VRTCA: radiatorji – 55/45°C. Regulacija toplotne 

črpalke: Kompletna regulacija ogrevalne vode je vodena preko tedenskega časovnika naprave. Regulacijska avtomatika 

toplotne črpalke omogoča naslednje funkcije: vodenje temperature v toplotni črpalki v odvisnosti od zunanje temp., vklop in 

izklop črpalk ter varnostne funkcije. Varovanje sistema je z ekspanzijskimi posodami, termostatskim varovanjem in varnostnim 

ventilom v skladu z standardom SIST EN 12828. V toplotni postaji morajo biti vsi elementi izolirani z izolacijo klase 3. Na 

elementih mora biti izolacija snemljiva tako da je možno servisiranje elementov brez poškodovanja izolacije. Vse črpalke v 

toplotni postaji so frekvenčno regulirane. 

Ventilatorski konvektorji: Za ogrevanje in hlajenje prostorov novega dela vrtca je predvidena uporaba stenskih ventilatorskih 

konvektorjev. Konvektorji delujejo na obtočni zrak. Ventilatorske konvektorske enote so izbrani tako, da vzdržujejo v poletnem 

času temperaturo prostora 26°C in v zimskem času 20/22°C. Ogrevni medij je topla voda temperature 50/40C (pri -7°C) Za 

hlajenje z vent. konvektorji uporabljamo hladno vodo temperature 7/12°C. Točno lego konvektorjev, preveri nadzorni organ na 

objektu, sporazumno z investitorjem. Vsi konvektorji se upravljajo z sobnim  termostatom na katerem je tudi regulator hitrosti in 

stikalo za preklop med delovanjem leto/zima. Pred vsakim konvektorjem je vgrajen regulacijski ventil z ON/OFF pogonom. 

Talno gretje: V delu novega dela vrtca se izvede talno gretje. Cevi talnega ogrevanja so iz zamreženega PE visoke gostote. V 

pritličju je nameščenih več omaric z razdelilnikom in zbiralnikom. Razdelilnik je opremljen z nastavitvenimi pogoni za regulacijo 

prostorske temperature, zbiralnik pa z regulacijskimi ventili. Cevi je potrebno polagati in spajati po navodilih proizvajalca. Cevi 

se polagajo na sistemske predizolirane plošče. Pritrjevanje je izvedeno z zatiči. Pri prehodu v tlak in preko dilatacij so 

predvidene zaščitne cevi. Stik med tlakom in steno je obdelan z izolacijskim trakom. Estrihu se pri zalivanju doda plastifikator. 

Razmik cevi je viden iz priloženega tlorisa. Temperaturni sistem ogrevne vode je 35-30°C, razmik cevi pa je izbran  tako, da 

temperatura tal ne presega 29°C. Pred zalivanjem z estrihom je potrebno celotni sistem preizkusiti na tesnost. Preizkus se 

izvede s hladno vodo 6 bar in pusti 24 ur. Po preizkusu na tesnost je potrebno zagotoviti, da ostanejo vsi registri pod tlakom 2 

bar ves čas zalivanja z estrihom, oz tako dolgo, dokler se estrih ne posuši. Z ogrevanjem lahko začnemo šele 28 dni po 

zalivanju z estrihom. Pospešeno sušenje ni dovoljeno! Regulacija talnega gretja: V vsakem prostoru je nameščen stenski 

termostat za vklop/izklop talnega gretja ter regulacijo temperature prostora.  

Prezračevanje 

Splošno: V obravnavanem objektu so predvideni naslednji prezračevalni sistemi, sestavljen iz sledečih naprav: 

1. Sistemi N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 : prezračevala rekuperativna naprava IGRALNICE 

2. Sistem N9 : prezračevalna naprava OSREDNJI PROSTOR 

3. Sistem N10 : prezračevalna naprava ZBORNICA 

4. Sistem N11, N12, N13  novi lokalni odvodi 

5. Sistem N14, N15, N16 obstoječi lokalni odvodi 

Sistem za klimatizacijo in prezračevanje naj bo sestavljen iz elementov za dovod in odvod zraka iz prostorov. Z lokalnimi sistemi 

pa je izvedeno samo odsesavanje. Sistemi za klimatizacijo so opremljeni z elektromotorjem s frekvenčnikom tako, da je možno 

pri manjši obremenitvi obratovanje z manjšimi količinami zraka. Sistemi delujejo na sveži zrak. Opremljeni so z napravo za 

rekuperacijo toplote iz odpadnega zraka. V prezračevalnih napravah z rekuperacijo toplote se vršijo naslednje obdelave zraka: 

pred filtriranje, predgrevanje z rekuperatorjem, gretje,  filtriranje z vrečastimi filtri. Prezračevanje je urejeno tako, da hitrost zraka 

v prostoru ne presega 0,2 m/s. Relativna vlaga zraka je med 40 in 60 %. V kuhinji in sanitarijah je zagotovljen podtlak, da se 

smrad ne širi v sosednje prostore. 

N1,2,3,4,5,6,7,8 – Igralnice: Za prezračevanje igralnic tako novih kot obstoječih se predvidi prezračevalno napravo z vgrajenim 

rekuperatorjem z visokim izkoristkom. Naprava naj bo nameščena v hodniku oziroma shrambi. Regulacija je preko stenskega 

daljinskega upravljalnika. Vse prezračevalne naprave N1,2,3,5,7,8 so stenske izvedbe. Prezračevan naprava N6 je stropne 

izvedbe in je nameščena v spuščenem stropu v sanitarijah. Prezračevalne omogočajo 600m3/h pretoka zraka. Izračun potrebne 

količine izmenjanega zraka je 30 m3/h na osebo.  

N9 – Osrednji prostor: Za prezračevanje osrednjega prostora se predvidi prezračevalno napravo z vgrajenim rekuperatorjem z 

visokim izkoristkom. Naprava naj bo nameščena v shrambi. Regulacija je preko stenskega daljinskega upravljalnika. 

Prezračevalne naprave je stenske izvedbe. Prezračevalna omogočajo 630m3/h pretoka zraka. Izračun potrebne količine 

izmenjanega zraka je dva kratno izmenjavo zraka. 

N10 –  Zbornica: Za prezračevanje zbornice se predvidi prezračevalno napravo z vgrajenim rekuperatorjem z visokim 

izkoristkom. Naprava naj bo nameščena v shrambi. Regulacija je preko stenskega daljinskega upravljalnika. Prezračevalne 

naprave je stenske izvedbe. Prezračevalna omogočajo 630m3/h pretoka zraka. Izračun potrebne količine izmenjanega zraka je 

30 m3/h na osebo.  

N11, 12,13  so novi lokalni odvodi: Za prezračevanje dveh sanitarnih prostorov in prostor z čistili se predvidi tri lokane kanalske 

ventilatorje z odvodom zraka. Regulacija se vrši preko časovne ure. 

N14, 15,16 obstoječi lokalni odvodi: Obstoječe lokalne odvode za potrebe sanitarij in razdelilne kuhinje se ohrani oziroma 

ustrezno prilagodi glede na novo razporeditev prostorov. Regulacija je obstoječa.  

Prezračevalni kanali in distribucija zraka: Razvod dovodnega in odvodnega zraka je izveden z zračnimi kanali pravokotnega in 

okro-glega preseka (spiro kanali), izdelani iz pocinkane pločevine. Minimalna debelina pločevine za pravokotne kanale naj bo 

izvedena po SIST 1505. Kolena na dovodnih kanalih morajo imeti usmerjevalne lopatice. Glavni odcepi na dovodnih kanalih 

marajo biti izvedeni tako, da je možna nastavitev pretočnih količin zraka ( hlačni komadi z loputami, usmerjevalne pločevine). V 

odvodnih kanalih pa je potrebno za nastavitev količin vgraditi v posamezne veje dušilne lopute. Dovodni kanali naj bodo izolirani 
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s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 10 mm, kanali za zajem svežega zraka pa so izolirani s parozaporno 

samougasljivo izolacijo debeline 20 mm. Izolacija mora ustrezati požarni odpornosti C-s3 po SIST EN 13501-1. 

Za dovod zraka naj bodo predvideni vpihovalni difuzorji in rešetke, za odvod zraka pa so predvidene odvodne rešetke in 

prezračevalni ventili. Filtracija svežega oziroma dovodnega zraka je izvedena z panelnimi filtri kvalitete F-5. Filtracija odpadnega 

zraka rekuperatorja pa je izvedena z panelnimi filtri kvalitete F-5. Predvidene so enote s kasetnimi filtrskimi vložki. 

Odprtine za čiščenje s pokrovi, na prezračevalnih kanalih: V skladu z SIST ENV 12097: Prezračevanje stavb – Razvod zraka – 

Zahteve za omogočanje vzdrževanja elementov prezračevalnih sistemov (odprtine za čiščenje kanalov) je potrebno na 

primernih mestih (odcepi, loki itd.) na prezračevalnih kanalih izvesti odprtine za čiščenje s ustreznimi tesnimi pokrovi. 

Požarna varnost: Kanalski razvodi ki prehajajo preko mej požarnih sektorjev, morajo imeti vgrajen požarne lopute z motornim 

pogonom s požarno odpornostjo EI30. 

Zunanja ureditev 

Obstoječa zunanja ureditev vrtca obsega otroško igrišče na severozahodu obstoječega objekta in otroško igrišče na nižjem 

platoju, zahodno od telovadnice osnovne šole in asfaltirano pot na severu obstoječega objekta. Dela na zunanji ureditvi 

obsegajo izvedbo novega manjšega otroškega igrišča na jugu dozidave ob vzhodni fasadi telovadnice osnovne šole, dopolnitev 

obstoječega igrišča na zahodni strani telovadnice prestavljenimi igrali, izvedbo novih podpornih zidov, izvedbo novih pohodnih 

in povoznih površin, izvedbo ograj, prestavitev vodovodnega priključka za osnovno šolo in ostala dela. Vsa dela na zunanji 

ureditvi so taka, da ne potrebujejo posebne meteorne kanalizacije. Meteorna in fekalna kanalizacija objekta sta obdelani v 

načrtu arhitekture. 

Otroška igrišča: V prvi fazi gradnje se izvede dozidava vrtca na mestu obstoječega otroškega igrišča na severozahodu 

obstoječega objekta. Obstoječa igrala se pazljivo odstrani in nato ponovno namesti, delno na novem igrišču na južni strani vrtca 

ob vzhodni fasadi telovadnice osnovne šole, delno na obstoječem igrišču zahodno od telovadnice osnovne šole. 

Podporni zidovi: Na severni strani dozidave, na delu, kjer so izhodi iz igralnic, se na parcelni meji izvede podporni zid višine do 

0,80 m. Na južni strani novega otroškega igrišča na južni strani dozidave, se med obstoječim parkiriščem in vzhodno fasado 

telovadnice izvede nov podporni zid višine cca 0,50 m. Obstoječi podporni zid na severozahodnem vogalu telovadnice se 

poviša za 1,50 m. Vsi podporni zidovi so debeline 0,20 m. 

Pohodne in povozne poti: Pohodno površino ob severni fasadi dozidave, kjer so izhodi iz igralnic in pred novim vhodom ter pot 

od parkirišča preko novega južnega igrišča do pomožnega vhoda na južni fasadi dozidave se tlakuje z betonskimi tlakovci. 

Pohodno pot od južnega vhoda in zunanjih sanitarij na zahodni fasadi do igrišča na zahodu telovadnice se izvede s travnimi 

rešetkami. Površine okoli igral in med igrali na obeh otroških igriščih se izvede s prodcem. Dovoz na severni strani vrtca in 

krpanje trase novega priključka vodovoda se izvede v asfaltu. Na severni strani objekta se uporabi betonske robnike, na južni in 

zahodni pa plastične. 

Ograja: Na severni strani se pred gradnjo pazljivo odstrani obstoječo panelno ograjo višine 1,60 m. Po končani gradnji se ograjo 

ponovno montira, delno na teren (s točkovnimi temelji pod stebri), delno na novi podporni zid (s sidranjem v armiranobetonski 

zid). Izvede se novo panelno ograjo po vzoru obstoječe okoli južnega igrišča, delno na teren, delno na zid, ob vhodu v zunanje 

sanitarije in na povišanem podpornem zidu na jugo zahodu objekta. V ograji južnega igrišča se izvede tipska dvokrilna vrata 

širine 2,10 m, ki se odpirajo navzven. 

Prestavitev vodovodnega priključka za šolo: Nova trasa vodovodnega priključka za osnovno šolo poteka od jaška na 

severovzhodu vrtca po pločniku vzhodno od vrtca do dostopne poti za kuhinjo in kurilnico osnovne šole in nato po tej poti do 

obstoječega vodovodnega jaška pred kuhinjo. 

Ostalo: Vse površine, ki niso tlakovane, asfaltirane ali finalno urejene s prodcem, se izkoplje oziroma nasuje v predvidenih 

naklonih, humuzira in zatravi. Na severozahodnem vogalu dozidave ob vhodu v zunanje sanitarije se izvede manjšo kamnito 

zložbo. Prestavljena igrala se očisti in prepleska v barvah, enakim obstoječim.  

 

6.2.2.3 Tehnično poročilo »Vrtec Dornberk« 

 

I. Programska in funkcionalna zasnova z razporeditvijo programov po fazah 

 

Objekt je v celoti namenjen vrtcu. V njem se poleg prostorov namenjenih otrokom, nahajajo prostori za vodjo vrtce ter razdelilna 

kuhinja. Celoten objekt je pritličen, programsko se ne spreminja, se pa nekoliko spremeni funkcionalna shema prostorov. 

Na račun povezave z obstoječim prostorom za zaposlene, ki sedaj služi kot shramba, se poveča igralnica št. 4. Odstrani se 

obstoječe okno in parapet. Zazidajo se obstoječa vrata, ki vodijo na manjši hodnik med pisarno in wc-jem. Spremeni se 

organizacijska shema prostorov za zaposlene. Na račun zunanjega hodnika se poveča prostor namenjen zaposlenim. Prostor 

se razširi na zunanjo stran tako, da se pozida parapet in se obstoječe okno prestavi na zunanjo stran objekta. Osrednji prostor 

se zmanjša na račun prostora za zaposlene. Vstopa se v skupni prostor za zaposlene, od tam pa v predprostor s sanitarijami  in 

v pisarno za ravnateljico. Med pisarno in prostorom za zaposlene se ohrani obstoječa shramba. Vse odprtine v konstrukciji so 

obstoječe. Ker se pojavlja problem premajhne kapacitete sanitarij (dve kabini na igralnico), se v sanitarijah za otroke odstrani 

obstoječa predelna stena. Kabine se izvedejo le na eni steni. Tako je celotna površina sanitarij namenjena dvema igralnicama. 

Ob vhodu se desno od vhoda v sanitarije ohrani umivalnica – izvede se pult s tremi umivalniki. Ker se v objektu ureja nova 

strojnica se ta uredi v obstoječi shrambi na podstrešju. Za dostop do shrambe se kot oprema izvede podest z izvlečnimi 

stopnicami. Stopnice morajo biti s širokimi nastopnimi ploskvami in ograjo. V mavčno kartonski steni, ki loči podest od 

garderobe se izvede revizijska odprtina, ki omogoča vzdrževanje strojnice. Za varen dostop zaposlenih do druge podstrešne 

shrambe se kot oprema izvede notranji podest, ki ima lastno nosilno konstrukcijo in ni vpet v nosilne zidove. Na ta način 

zaposleni varno dostopajo do shrambe. Do podesta vodijo lesene stopnice s protizdrsnimi nalimki. Stopnice morajo biti 
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zaščitene z vratci, ki preprečujejo da bi otroci nekontrolirano uporabljali podest. Podest bo zaščiten z ograjo, višine 1,2 m, 

razmak med vertikalami pa bo 6 cm. 

Stavba je pritlična. Vstopa se v osrednji večnamenski prostor z garderobo od koder se vstopa v igralnice in ostale prostore.  

 

II. Oprema vrtca 

 

Vrtec je opremljen, predvidena je izvedba dveh novih previjalnih pultov ter pultov v umivalnicah. Previjalne mize so izdelane 

previjalnega pulta iz kerrocka ali podobnega materiala, korpus in vratca omarice izdelane iz oplemenitene iverne plošče – 

iverala. Previjalna miza v igralnici ima integrirano banjico za otroke, previjalna miza v garderobi pa umivalnik. Pulti v sanitarijah 

so izdelani iz kerrocka ali njemu podobnega materiala, čelna in sprednja stranica zaključeni s Fundermax ali ekvival. laminatno 

ploščo na podkonstrukciji. Na igrišču je predvidena izvedba dveh omaric za zunanje igrače. Omarice so izdelane iz fasadnih 

plošč kot npr. Esal Swisspearl ali Fundermax exsterior. Predvidena je izvedba notrenjega podesta, ki služi kot dostop do 

podstrešja in kot dodatna igralna površina znotraj obstoječega objekta. Podest bo imel nosilno konstrukcijo iz jeklenih profi lov, 

po statičnem izračunu. Med njimi bodo lesene lege na katere bodo pritrjene križno vezane lepljene plošče z utorom, ki bodo 

hkrati tudi finalna talna obloga.  

 

III. Splošni podatki o objektu 

 

ZAHTEVNOST OBJEKTA  MANJ ZAHTEVEN OBJEKT 

KLASIFIKACIJA CELOTNEGA OBJEKTA CC-SI: 1263 –Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo  

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA Celoten objekt je stavba za predšolsko vzgojo. 

100% CC-SI:  12630 – stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, … 

DRUGE KLASIFIKACIJE VI – 1263– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo – požarno zahtevne stavbe 

 

IV. Tehnične značilnosti gradnje 

 

Konstrukcije: Obstoječe stanje: Vrtec je mešane opečno betonske konstrukcije. Nosilni zidovi objekta vrtca so opečni, debeline 

40cm. Streha nad sanitarijami je armirano betonska, ostale strehe so izdelane iz prednapetih votlih plošč v naklonu  - 

enokapnice. Predvideno stanje: Poseg ne vpliva na nosilno konstrukcijo vrtca. Nov parapet na zunanji stran objekta se pozida z 

modularno opeko, debeline 30 cm, na obstoječ temelj (ki izhaja iz projekta izvedenih del št. 4200/88 iz decembra 1988). Izvede 

se AB horizontalna vez. Ostale predelne stene  v objektu se izvedejo z mavčno kartonskimi ploščami na podkonstrukciji. 

 

Streha – enokapnica: Obstoječe: Enokapnice so sestavljene iz naslednjih slojev: korci, varjen Jubitekt, PVP plošče, kombi 

plošče ( v kolikor niso bile pri menjavi Fe mreže odstranjene), armstrong strop. Predvideno: odstranijo se obstoječi strešni sloji 

na zunanji strani strehe naredi se sloj v sestavi: S1 – enokapnica: korci na letvah – vijačenje, strešna letev, letev 

prezračevanega kanala, paropropustna sekundarna kritina, TI iz mineralne steklene volne  λ=0,035, med lesenimi nosilci 18 

(kot. npr. Knauff unifit 035), parna ovira, obstoječa nosilna konstrukcija PVP 26, mavčno kartonske plošče na kovinski 

podkonstrukciji 8 (v garderobi, v igralnicah se ohrani obstoječ armstrong strop.). Na stiku dveh enokapnic se izvede žlota. Na 

tem delu se izvede toplotna izolacija iz xps plošč – glej detajl prerezu A-A. Vsi žlebovi so pravokotne oblike iz alu pločevine, 

barvane po RAL lestvici.  Vse obrobe so pločevinaste iz alu pločevine, barvane po RAL lestvici. V detajlu projekta za izvedbo je 

razbrati, da imajo obstoječe PVP plošče izvedeno odvodnjavanje kondenza preko manjšega vzdolžnega kanala. Pri izvedi 

obvezno pregledati način odvodnjavanja kondenza in detajl rešiti na mestu skupaj s projektantom in odgovornim nadzornikom. 

Predvideva se, da bo potrebno izvesti manjše izpuste za kondenz, na novi fasadi. 

 

Ravne strehe – sanitarije: Obstoječe: Enokapnice so sestavljene iz naslednjih slojev:  bakrena pločevina na vzdolžnih 

letvah 5/5 cm, estrih min. 5,0 cm, -HI, stiropor 10,0 -15,0 cm, parna zapora – ventilirana, AB plošča. Predvideno: odstranijo se 

obstoječi strešni sloji na zunanji strani strehe naredi se sloj v sestavi: S2 - ravna streha: bitum. kritina s posipom, polno navarjen 

trak z zaključnim posipom v beli barvi (kot npr. ISOELAST REFLEX P4 plus, ali drugi ekvivalentni) 1 cm, samolepilni hi trak (kot 

npr. IZOSELF P3 , ali drugi ekviva.), TI eps v dveh slojih z zamakniemimi stiki  (kot npr FRAGMAT EPS 100 ali drugi ekviva.) 20 

cm, parna zapora (kot npr. IZOSELF AL PLUS ali drugi ekviva.) 1 cm, hladen bitumenski premaz (kot npr. IBITOL HS ali drugi 

ekviva.) 0,5 cm, arm.cem.estrih v nakl. 2% 3-19 cm, AB plošča 15 cm. 

Omet: Naredi se nov zunanji žleb. Vsi žlebovi so pravokotne oblike iz alu pločevine, barvane po RAL lestvici. Vse obrobe so 

pločevinaste iz alu pločevine, barvane po RAL lestvici. 

 

Fasada: Obstoječa fasada je sestavljena iz naslednjih slojev: opečni zidak 40,0 cm, kombi plošča 5,0 cm,  debeloslojni omet 

teranova 2,5 cm. Predvidena je toplotna izolacija celotnega fasadnega ovoja, ki se izvede kot kompaktna fasada s 14 cm 

toplotne izolacije, zglajena z fasadnim lepilom na armirni mreži in zaključena vodoodbojnim in zrakoprepustnim zaključnim 

slojem na osnovnem premazu. Cokel se izvede na novo, prav tako se preveri in po potrebi popravi hidro izolacija. Toplotno se 

izolira se tudi del cokla proti temelju - ta del se zaščiti s čepasto folijo.  Višina novega vidnega cokla bo 50cm, finaliziran bo z 

marmoriranim ometom v sivih tonih. Cokel se izvede v 2 cm zamiku navznoter. Obvezna je izvedba z odkapno letvijo. Nov 

fasadni sloj bo v sestavi: ST1 - kompaktna fasada omet, modularna opeka 29 cm, TI  λ=0,03 14 cm, prvi sloj gradbenega lepila 

s stekleno mrežico, drugi sloj gradbenega lepila-izravnalni sloj, zaključni sloj fasadnega ometa. Pri izvedbi fasade je obvezno 

upoštevati zahteve študije ali zasnove požarne varnosti. 
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Stavbno pohištvo: Obstoječa okna so PVC, z dvojno termopan zasteklitvijo. Prehodnost zasteklitve je Ug=1,1W/m2K. Vrata so 

PVC, zamenjana v istem obdobju kot okna. Na ravnih strehah sta dve kupoli iz akrilnega stekla, na tipskem podstavku, 

ocenjene toplotne prehodnosti Uw=3,5W/m2K. Notranja vrata so dotrajana in predvidena za zamenjavo. Okna ostanejo 

obstoječa. Vhodna vrata: Vsa vrata ostanejo obstoječa. Zamenjajo se le vrata v sedanjo kurilnico, v kateri bo po novem 

pralnica. Ta vrata se izdelajo po vzoru obstoječih, vendar morajo zagotavljati skupno toplotno prehodnost Umax, ki ne presega 

1,20W/m2K. Predvidena je vgradnja novih notranjih vrat. 

 

Notranje obdelave prostorov: Tlaki: Zaradi energetske sanacije je predvidena zamenjava tlakov v celotnem vrtcu, raten v delu 

kjer je razdelilna kuhinja in servisni vhod. Tam se talni sloji prerežejo. V igralnicah in prostorih za zaposlene je predvidena 

izvedba gumene talne obloge z zaokrožnicami. V pralnici in sanitarijah se izvede granitogres. V vseh prostorih je predvidena 

izvedba talnega gretja, zato mora imeti talna obloga uststrezen certifikat, da je za tako ogrevanje primerna. Stene, stropi: Stene: 

Na novo bodo ometani le deli, kjer bo to nujno potrebno zaradi izvedbe strojnih in električnih instalacij. Vse notranje stene in 

novi stropi bodo na novo prebeljeni. V igralnicah in garderobi se do višine 1,6 m izvede oplesk s pralno barvo. V sanitarijah bo 

keramika izvedena tudi po stenah, do višine 2,0m.  Vsi tlaki bodo toplotno in hidro izolirani. Spuščeni stropovi: V osrednjem 

prostoru, prostorih za zaposlene in sanitarijah za otroke se izvede spuščeni mavčnokartonski stop na podkonstrukciji. V 

igralnicah se ohrani obstoječ armstrong strop, predvidena je menjava do 30% poškodovanih plošč.  

Finalne obdelave:  

 

Finalne obdelave 

strešna kritina: korci, naklon obstoječ, bitumenska kritina s posipom 

fasadne obloge: Fasada bo izvedena bo kot kompaktna fasada; s 14 cm toplotne izolacije, zglajena z fasadnim lepilom na 

armirni mreži in zaključena z vodoodbojnim in zrakoprepustnim zaključnim slojem na osnovnem premazu.  

notranje obloge - obdelave sten in stropov, obešeni stropovi: stene in stropi, bodo ometani, glajeni in prebeljeni. V sanitarijah 

bodo stene obložene s keramiko do višine 2,00 m. 

tlaki: - keramika, gumena talna obloga z zaokrožnicami 

hidroizolacije: Objekt bo ustrezno hidroizoliran z bitumenskimi varjenimi trakovi na bitumenski podlagi. 

 

Komunalni priključki: Nameravani posegi ne vplivajo na komunalne priključke 

 

Strojne instalacije 

Vodovod 

Splošno: Notranja vodovodna instalacija za objekt je priključena  preko obstoječega vodovodnega priključka na obstoječ razvod 

hladne vode. Po celotnem vrtcu se odstrani obstoječo instalacijo vodovod ter njihovih uporabnikov ter izvede novo  instalacijo 

znotraj obstoječega objekta. Na novo se razpelje tudi cevno omrežje za obstoječa notranja hidranta. Obstoječe razvode vode in 

njihove elemente se ohrani samo v kuhinji. Za razvod vode naj se predvidi sistemske cevi iz plemenitega jekla za uporabo v 

sanitarnih inštalacijah in plastične predizolirane cevi. Pitno vodo objekt dobiva iz javnega vodovoda preko obstoječega 

vodomera. Voda, ki se uporablja v objektu, mora glede ustreznosti in rednih pregledov pitne vode izpolnjevati pogoje, ki jih 

določajo predpisi o zdravstveni ustreznosti pitne vode. 

Zunanja ureditev vodovoda: V obstoječi vodovodni jašel pred objektom se doda nov števce za daljinsko očitovanje porabe 

sanitarne vode. 

Cevno omrežje notranjega vodovoda: Predvideno je, da se glavni cevni razvodi vodovodnega omrežja izdelani iz nerjavečih 

cevi za spajanje s stiskanjem, ki so ustrezno izolirane. Interni razvodi do posameznih odjemnih mest pa so izdelani iz PP cevi, 

toplotno zaščitenih z ustrezno izolacijo. 

Priprava tople vode: Priprava tople sanitarne vode se bo izvajalo ločeno za vsak del vrtca posebej. Obstoječ del vrtca naj ima 

svojo pripravo tople sanitarne vode. Prav tako naj ima prizidek (novi del) sojo pripravo tople sanitarne vode. Topla sanitarna 

voda naj se pripravlja v dveh medsebojno ločenih zalogovnikih tople sanitarne vode (bojlerju), z volumnom 150 l za prizidek in 

200 L za obstoječi del vrtca. Voda se segreva preko dveh med seboj ločenih toplotnih črpalk zrak – voda. Črpalki sta v split 

izvedbi in se uporablja tudi za pripravo ogrevne in hladilne vode. Lokacija notranje in zunanje enote je razvidna iz priloženih 

načrtov. Toplotna črpalka bo predvidena za obratovanje do -10°C in bo lahko pripravljala vodo temp. 60°C. Za pregrevanje vode 

na 70°C se namesti še električni grelec, kar zadostuje tudi za potrebe pregrevanja proti legioneli. Temperatura tople vode pri 

umivalnikih za otroke, ter pri kadicah in prhah za nego otrok ne sme presegati 35°C. Za pripravo tople vode za porabnike v vrtcu 

se predvidi termostatska mešalna baterija, ki je nastavljena na 35°C. Mešalna baterija je nameščena v mansardi objekta. 

Na vstopu v vsako nadstropje, naj se instalira cirkulacijski set, z regulacijskim ventilom na cirkulaciji. 

Ogrevalnik STV (B): Predviden je toplotno izoliran 1500 litrski ogrevalnik sanitarne vode. Izdelan je iz kvalitetnega jekla in 

toplotno izoliran z izolacijo iz mehke pene debeline 100 mm.  Med grelnikom in toplotno črpalko bo vgrajen prenosnik toplote, ki 

predstavlja mejo med instalacijo sanitarne vode in mešanico glikola ter vode.  

Armature: Umivalniki za otroke naj bodo opremljeni s hladno in »mlačno« vodo 35°C. Vsi umivalniki in prhe naj imajo vgrajene 

varčne pipe enoročne izvedbe, pisoar senzor, izplakovalniki - WC kotlički naj bodo varčni. Izplakovalni mehanizmi v otroškem 

stranišču naj bodo taki, da so dostopni otrokom brez pomoči osebja. Po končani montaži se mora vse podometne in kotne 

ventile mrzle in tople vode zregulirati tako, da bo na mestih izpusta tlak p= 50 kPa (0.5 bar). 

Sanitarna oprema: Upoštevati je potrebno višino montaže, velikost sanitarnih elementov in število priključkov tople, hladne vode 

in temperirane vode. Upoštevajo naj se bodo zahteve o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

(Ur.l. RS, 73/2000).  
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Izvedba vertikalne kanalizacije s horizontalnimi priključki fekalnih odplak: Fekalna kanalizacija naj se priključi na obstoječ razvod 

v fekalne kanalizacije objekta. Odtoke od posameznih sanitarnih elementov naj se izvede iz troslojnih brezšumnih PP cev iz 

plastične mase kanalizacijskih cevi na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Priključijo naj se na 

obstoječ razvod fekalne kanalizacije izven objekta. Natančna lokacija priključkov naj se določi na mestu samem. Razvodi naj 

bodo predvideni iz plastičnih malošumnih cevi spajanih na obojke. Cevi naj se spajajo samo z originalnimi manšetami in tesnijo 

z originalnimi tesnili iz gume, pritrjujejo se samo z originalnimi specialnim objemkami in sicer na razdaljah, kot jih predpisuje 

proizvajalec cevi. Zasnova cevi zagotavlja visoko stopnjo dušenja hrupa, protikondenzno izolacijo in dolgo življenjsko dobo.   

Talni sifoni v sanitarijah naj bodo iz PVC materiala in se montirajo tako, da niso pohodni. Horizontalni vodi se izvedejo z 

višinskim padcem min. 1.5%. Vsa kanalizacijska instalacija se mora izdelati po veljavnih predpisih z odgovarjajočimi padci, z 

vgradnjo odgovarjajočih lokov, čistilnih kosov, odcepov in spojev. 

Izolacija in zaščita posameznih cevi: Razdelilno omrežje mrzle vode se izolira z izolacijo, klasa negorljivosti C-s3 po sist en 

13501, samo ugasljivo B1 po DIN 4102, izdelana iz sintetičnega kavčuka debeline 13 mm z ustrezno zaščito. Razdelilno 

omrežje tople vode v zidnih regah in tlaku, se izolira z izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline 19 mm z ustrezno zaščito. 

Notranje hidrantno omrežje: Notranje hidranto omrežje za obstoječe. Predvidi se zamenjavo obstoječega cevnega hidrantnetga 

razvoda.  Hidrantno omrežje naj bo tako izvedeno da ni stoječe vode. Predviena je ogranitev obeh notranjih hidrantov. Po koncu 

montaže mora izvajalec pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju, ki ga izda pooblaščena institucija. V obstoječem vrtcu sta že 

vgrajena dva hidranta, ki izpolnjujeta pogoje po ustreznem tlaku in pretoku. 

Gasilni aparati: V objektu so predvideni še ročni gasilni aparati skladno z zasnovo požarne varnosti. Aparat mora imeti certifikat 

o ustrezni kakovosti. Na njem mora biti naveden proizvajalec aparata, tip aparata in tovarniška številka, žig prodajalca, datum 

prodaje in podpis prodajalca. Namestitev in število aparatov je obdelana v zasnovi požarne varnosti. Gasilne aparate se 

namesti v podometne omarice v steni. 

Ogrevanje in hlajenje 

Splošno: Za ogrevanje objekta se predvidi novo reverzibilno toplotno črpalko ZRAK-VODA deljene izvedbe. V vrtcu se odstrani 

obstoječ toplovod ogrevanja iz obstoječe skupne kotlarne komplet z vsemi elementi, tudi grelnimi telesi – radiatorji. Predvidi se 

napeljava novega razvoda ogrevanja in hlajenja za objekt, ki se priključijo na toplotno črpalko delene izvedbe. Po celonte delu 

vrtca razen kuhinije in predprostora se predvidi talno ogrevanje s konvektorskim dogrevanjem in hlajenjem prostorov. V igralica 

se ograni obstoječe kima naprave katere služijo za pohlajevanje in dogrevanje igralnic. Transmisijski izračun je v projektu 

izdelan po predpisih EN 12831 z upoštevanjem minimalne   zunanje računske temperature -7°C.  

Toplotna črpalka: Predvidena je vgradnja deljene izvedbe toplotne črpalke ZRAK- VODA moči Qg=23 KW pri -7°C in Qh=20kW. 

Notranja enota bo postavljanja v novi topotni postaji na podestu zunaja enota pa bo nad ravnim podestom nad sanitarijami. 

Notranja enota in ostala oprema za potrebe ogrevanja in hlajenja je nameščena v toplotni postaji. Sistem ogrevanja je dvocevni. 

Toplotna črpalka je deljene izvedbe, z zvočno izoliranim ohišjem v tihi izvedbi. Zunanja enota toplotne črpelke se priključi na 

cevne razvode iz parozaporno, toplotno izoliranimi bakrenimi cevmi. Varovanje je izvedeno z zaprto ekspanzijsko posodo in z 

varnostnim ventilom. Toplotna črpalka je opremljena z vsemi potrebnimi delovnimi in varnostnimi napravami.  Vsak krog je 

opremljen z obtočno črpalko. Temperaturni režimi toplotne črpalke: konvektorji – 50/45°C, talno – 35/30°C. Kompletna 

regulacija ogrevalne vode je vodena preko tedenskega časovnika naprave. Varovanje sistema je z ekspanzijskimi posodami, 

termostatskim varovanjem in varnostnim ventilom v skladu z standardom SIST EN 12828. V toplotni postaji morajo biti vsi 

elementi izolirani z izolacijo klase 3. Na elementih mora biti izolacija snemljiva tako da je možno servisiranje elementov brez 

poškodovanja izolacije. Vse črpalke v toplotni postaji so frekvenčno regulirane. 

Ventilatorski konvektorji: Za ogrevanje in hlajenje prostorov vrtca je predvidena uporaba stenskih ventilatorskih konvektorjev. 

Konvektorji delujejo na obtočni zrak. Ventilatorske konvektorske enote so izbrani tako, da vzdržujejo v poletnem času 

temperaturo prostora 26°C in v zimskem času 20/22°C. Ogrevni medij je topla voda temperature 45/40C (pri -7°C) Za hlajenje z 

vent. konvektorji uporabljamo hladno vodo temperature 7/12°C. Vsi konvektorji se upravljajo z sobnim  termostatom na katerem 

je tudi regulator hitrosti in stikalo za preklop med delovanjem leto/zima. Pred vsakim konvektorjem je vgrajen regulacijski ventil z 

ON/OFF pogonom. 

Talno gretje: V objektu se izvede talno gretje. Cevi talnega ogrevanja so iz zamreženega PE visoke gostote. V pritličju je 

nameščenih več omaric z razdelilnikom in zbiralnikom. Razdelilnik je opremljen z nastavitvenimi pogoni za regulacijo prostorske 

temperature, zbiralnik pa z regulacijskimi ventili. Cevi je potrebno polagati in spajati po navodilih proizvajalca. Cevi se polagajo 

na sistemske predizolirane plošče. Pritrjevanje je izvedeno z zatiči. Pri prehodu v tlak in preko dilatacij so predvidene zaščitne 

cevi. Stik med tlakom in steno je obdelan z izolacijskim trakom. Estrihu se pri zalivanju doda plastifikator. Razmik cevi je viden iz 

priloženega tlorisa. Temperaturni sistem ogrevne vode je 35-30°C, razmik cevi pa je izbran  tako, da temperatura tal ne presega 

29°C. Pred zalivanjem z estrihom je potrebno celotni sistem preizkusiti na tesnost. Preizkus se izvede s hladno vodo 6 bar in 

pusti 24 ur. Po preizkusu na tesnost je potrebno zagotoviti, da ostanejo vsi registri pod tlakom 2 bar ves čas zalivanja z 

estrihom, oz tako dolgo, dokler se estrih ne posuši. Z ogrevanjem lahko začnemo šele 28 dni po zalivanju z estrihom. 

Pospešeno sušenje ni dovoljeno! Regulacija talnega gretja: V vsakem prostoru je nameščen stenski termostat za vklop/izklop 

talnega gretja ter regulacijo temperature prostora. 

Cevovodi: Razvodi do razdelilnih omaric za talno gretje in radiatorje so iz aluplast predizoliranih cevi. Cevi so speljane v tlaku. 

Celoten razvod mora biti ustrezno toplotno zaščiten, ter imeti predpisan padec vzdolž cevovoda, da je omogočeno odzračevanje 

sistema. Cevi se polagajo na betonske plošče v regi toplotne izolacije tlaka. Pri izdelavi izravnalnega betonskega tlaka morajo 

biti cevi pod njimi 4-5 cm. Priključki za radiatorje naj bodo izvedeni iz stene po navodilih proizvajalca radiatorjev. 

Izolacija: Vse cevi, konzole in držala se morajo korozijsko zaščititi s temeljno barvo (mini), ki vzdrži temperaturo do 150°C. 

Vidne cevi in konzole naj se pleska z vročevzdržnim lakom, ki vzdrži temperaturo do 150°C. Barvo določi investitor sporazumno 

z arhitektom glede na opremo oziroma barvo prostora. Vse razvodne cevi, se izolira z izolacijo debeline 19 mm. 
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Odzračevanje: Instalacija centralne kurjave se odzračuje preko izpustnih pipic na radiatorjih in preko avtomatskih odzračevalnih 

ventilih v toplotni postaji in razdelilni omaricah. 

Varovanje sistema: Varovanje je izvedeno v sklopu toplotne črpalke. Dodatno pa se vgradi še eno ekspanzijsko posodo Vk=80 l 

in varnostni ventil. 

Prezračevanje 

V obravnavanem objektu so centrano prezračevalno napravo za prezračevanje vrtca. Za potrebe čistil se predvi dela v sistemi, 

sestavljen iz sledečih naprav: 

1. Sistemi N1: prezračevala rekuperativna naprava IGRALNICE 

2. Sistem N2, novi lokalni odvodi 

3. Sistem obstoječi lokalni odvodi 

Sistem za klimatizacijo in prezračevanje naj bo sestavljen iz elementov za dovod in odvod zraka iz prostorov. Z lokalnimi sistemi 

pa je izvedeno samo odsesavanje. Sistemi za klimatizacijo so opremljeni z elektromotorjem s frekvenčnikom tako, da je možno 

pri manjši obremenitvi obratovanje z manjšimi količinami zraka. Sistemi delujejo na sveži zrak. Opremljeni so z napravo za 

rekuperacijo toplote iz odpadnega zraka. V prezračevalnih napravah z rekuperacijo toplote se vršijo naslednje obdelave zraka: 

pred filtriranje, predgrevanje z rekuperatorjem, gretje, filtriranje z vrečastimi filtri. Prezračevanje je urejeno tako, da hitrost zraka 

v prostoru ne presega 0,2 m/s. Relativna vlaga zraka je med 40 in 60 %. V kuhinji in sanitarijah je zagotovljen podtlak, da se 

smrad ne širi v sosednje prostore. 

N1– vrtec: Za prezračevanje igralnic tako novih kot obstoječih se predvidi prezračevalno napravo z vgrajenim rekuperatorjem z 

visokim izkoristkom. Naprava naj bo nameščena v hodniku oziroma shrambi. Regulacija je preko stenskega daljinskega 

upravljalnika. Prezračevalni kanali in distribucija zraka: Razvod dovodnega in odvodnega zraka je izveden z zračnimi kanali 

pravokotnega in okro-glega preseka (spiro kanali), izdelani iz pocinkane pločevine. Minimalna debelina pločevine za pravokotne 

kanale naj bo izvedena po SIST 1505. Kolena na dovodnih kanalih morajo imeti usmerjevalne lopatice. Glavni odcepi na 

dovodnih kanalih marajo biti izvedeni tako, da je možna nastavitev pretočnih količin zraka ( hlačni komadi z loputami, 

usmerjevalne pločevine). V odvodnih kanalih pa je potrebno za nastavitev količin vgraditi v posamezne veje dušilne lopute. 

Dovodni kanali naj bodo izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 10 mm, kanali za zajem svežega zraka pa so 

izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 20 mm. Izolacija mora ustrezati požarni odpornosti C-s3 po SIST EN 

13501-1. Za dovod zraka naj bodo predvideni vpihovalni difuzorji in rešetke, za odvod zraka pa so predvidene odvodne rešetke 

in prezračevalni ventili. Filtracija svežega oziroma dovodnega zraka je izvedena z panelnimi filtri kvalitete F-5. Filtracija 

odpadnega zraka rekuperatorja pa je izvedena z panelnimi filtri kvalitete F-5.  Predvidene so enote s kasetnimi filtrskimi vložki. 

Odprtine za čiščenje s pokrovi, na prezračevalnih kanalih. V skladu z SIST ENV 12097: Prezračevanje stavb – Razvod zraka – 

Zahteve za omogočanje vzdrževanja elementov prezračevalnih sistemov (odprtine za čiščenje kanalov) je potrebno na 

primernih mestih (odcepi, loki itd.) na prezračevalnih kanalih izvesti odprtine za čiščenje s ustreznimi tesnimi pokrovi. Kanalski 

razvodi ki prehajajo preko mej požarnih sektorjev, morajo imeti vgrajen požarne lopute z motornim pogonom s požarno 

odpornostjo EI30. 

 

Elektro instalacije 

Elektroenergetski razvodi v objektu: Na fasadi objekta se na novo uredi merilno omaro. Iz nje poteka obstoječi kabel prereza 

5x16mm2 do stikalnega bloka R-GL. V merilni omari se za varovanje tega kabla uporabi varovalke 3x40A. Za spremljanje 

porabe energije je predvidena BUS povezava od števca električne energije v strojnico. Stikalni blok R-GL se izvede na novo. V 

njega se vgradi varovalke za priklop dodatnega stikalnega bloka za potrebe strojnih instalacij R-SI. Na mestih prehoda skozi 

mejne konstrukcijske elemente požarnega sektorja se mora odprtine, skozi katere so potegnjeni el. kabli, obložiti z negorljivim 

materialom, ki ima enako odpornost proti požaru kot mejni konstrukcijski elementi in zatesniti z negorljivim materialom. 

Izvedba električne instalacije – končni porabniki: Električne instalacije od stikalnega bloka R-GL do novih porabnikov se 

izvedejo z kabli, ki potekajo v samougasnih p/o instalacijskih oz P/N ceveh ter na kabelskih policah v spuščenemu stropu in 

predelnih stenah. Instalacije morajo potekati samo v vodoravni in navpični smeri. Stikala za prižiganje luči so nameščena na 

višino 120 cm od tal, vtičnice, ki niso dostopne otrokom na višino 40 cm. V prostorih kjer so otroci (igralnice) se na mestih 

obstoječih vtičnic vgradi po 3x vtičnica ter se jih prestavi na višino 1,8 m. Vsi energetski – napajalni kabli morajo imeti na obeh 

koncih in na revizijskih mestih (prehodi skozi stene na obeh mestih, iz polic v jaške in kinete…) trajno neizbrisljivo oznako iz 

načrta. Vsi kabli končnih tokokrogov morajo imeti v stikalnem bloku trajno neizbrisljivo oznako iz načrta. Priključki kablov do 

posameznih aparatov se izvedejo s plastično uvodnico in ustrezno fleksibilno plastično cevjo, ki se uvije v uvodnico. Do višine 

2,5 m od tal se kabli zaščitijo s cevmi ali pokrovi. Krmilni in regulacijski tokokrogi se polagajo ločeno od energetskih tokokrogov. 

Isto velja za vse tokokroge male napetosti. 

Splošna razsvetljava: Obstoječe stanje: Razsvetljava v igralnicah in hodniku je izvedena s svetilkami s fluo sijalkami 4x18W. V 

razdelilni kuhinji in pisarni z fluo. svetilkami 2x36W, ostali prostori ter svetilke zunaj pa s svetilkami z navadnimi žarnicami. 

Prižiganje je lokalno s stikali. Novo stanje: Pri projektiranju so bili upoštevani predpisi in priporočila SDR za tovrstne prostore.  

Razsvetljavo se izvede na naslednji način: »Razsvetljavo v igralnicah in pisarnah se izvede z vgradnimi oz. nadgradnimi 

svetilkami LED 31W, dimenzij 60x60 cm. Prižiganje je prek stikal. Razsvetljavo v WC ju igralnic se izvede z vgradnimi 

downlighterji  LED 21W, ter s stenskimi svetilkami LED 17,3W. Prižiganje je prek senzorjev prisotnosti, svetil nad ogledali pa 

prek stikal. Razsvetljavo v stropu garderobe in v vetrolovu se izvede z vgradnimi downlighterji,  LED 21W in LED 16W, pod 

podestom pa z nadgradnimi svetilkami, LED 15W. Prižiganje je prek stikal, del razsvetljave pa prek tipkal pri posameznih vratih. 

Razsvetljava v kuhinji se izvede z nadgradnimi svetilkami dimenzij 20x120 cm, LED 31W. Pozicijo svetilke nad visečimi 

omaricami se prestavi pod nje in uporabi linijsko svetilko LED 28W. Prižiganje je prek stikal. Zunanja razsvetljava je predvidena 

s svetilkami LED 17W, skladne z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Prižiganje je prek senzorjev prisotnosti pri terasah pa 
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dodatno z možnostjo stalnega vkopa. Osvetljenost posameznih delov: garderoba cca 180 lux, igralnice cca 330 lux, prostor za 

zaposlene cca 380 lux, ravnateljica cca 430 lux, kuhinja cca 500 lux, vhod cca 150 lux, sanitarije 220 lux.« 

Spodnji rob svetilk naj bo nameščen na taki višini, da ne bo motil procesa. Izračun osvetljenosti je izveden z računalniškim 

programom DIALUX. Varnostna razsvetljava je projektirana na standardov SIST 1013, EN 60598-2-22, 8-92, SIST EN 1838, 

1999, EN 50172 9.96. Varnostna razsvetljava je predvidena: s samostojnimi svetilkami v pripravnem spoju, pozicije so razvidne 

iz načrtov. Preveri se stanje obstoječih svetil varnostne razsvetljave. V primeru da so dotrajana se jih zamenja z novimi. Zasilna 

razsvetljava zajema razsvetljavo za umik in nadomestno razsvetljavo. Zahtevana osvetlitev evakuacijskih poti je 1 lux, za 

stopnišča pa 3 lux. V normalnem stanju je vsa varnostna razsvetljava priključena na omrežno napetost 230V, 50Hz. V slučaju 

izpada pa se avtomatično preklopi na lastno AKU baterijo. Preklop se izvede v času 1do 3 s. Preizkus varnostne razsvetljave je 

predviden prek stikala nameščenega v R-GL. 

Izvedba in dimenzioniranje stikalnih blokov: Stikalni bloki so dimenzionirani na osnovi vgrajene opreme in s predvideno 20% 

rezervo. Lokacija stikalnih blokov je razvidna iz priloženih načrtov. Varovanje posameznih tokokrogov na kratek stik je izvedeno 

z varovalko ustreznih tokovnih vrednosti glede na presek vodnika. Posamezen stikalni blok ima vgrajeno glavno stikalo, 

ustrezne moči za odklop napajanja. Vsi elementi nameščeni v stikalnem bloku morajo biti opremljeni z napisnimi tablicami. V 

stikalnem bloku morajo sponke ali zbiralke za ničelni in zaščitni vodnik posebej nameščeni. Glede galvanske povezave 

zaščitnega in ničelnega vodnika je potrebo upoštevati zahteve v TN-S sistemu napajanja. V razdelilnikih mora biti nameščena 

tripolna vezalna shema. Na zunanjih vratih mora biti nameščena oznaka razdelilnika in oznaka za nevarnost električnega toka. 

Pri stikalih v razdelilniku morajo biti označeni položaji vklopa in izklopa stikal. 

Zaščita pred električnim udarom: Zaščita pred električnim udarom se izvede kot zaščita v TN-S sistemu instalacije. 

Sistem strukturiranega ožičenja GSO: Pod strukturiranim sistemom telefonskega in podatkovnega omrežja razumemo povezave 

med univerzalnimi komunikacijskimi vtičnicami, ki so nameščene po objektu in priključnimi paneli v komunikacijskih omarah. Na 

univerzalno ožičenje priključujemo na strani priključnih panelov aplikacije (prenos podatkov, telefonija, video), na strani vtičnice 

pa uporabnika (telefon, PC, terminal, strežnik, ... ). V prostoru za zaposlene je predvidena komunikacijska omara iz katerega se 

izvede povezavo z UTP kablom do posamezne UTP RJ45 vtičnice. Kabel se vpelje v instalacijske cevi Φ16mm oziroma položi 

na kabelski polici. Iz komunikacijske omare se izvede UTP kabel na fasado objekta, kjer se predvidi montažo obstoječe 

dostopovne točko za povezavo v interno omrežjo. Do komunikacijskega vozlišča se izvede tudi napajanje 230V in ozemljitev 

P/F 4mm2 vezanim na DIP. V igralnicah se preveri možnost povezave obstoječih RJ45 vtičnice na komunikacijsko omaro. 

Za Strojne inštalacije: Toplotna črpalka: Predvideno je napajanje toplotne črpalke za ogrevanje/hlajenje objekta. Iz notranje 

enote se krmilijo transportne črpalke za talno ogrevanje in konvektorje ter delovanje el. grelca v bojlerju. Priključek in vse 

povezave je potrebno uskladiti glede na dobavljeno toplotno črpalko. Klimat: Predvideno je napajanje klimata. Iz njega se krmili 

transportna črpalka. Upravljalni panel je predviden v prostoru za zaposlene. Talno ogrevanje: V objektu je predvideno talno 

ogrevanje, katero se krmili po prostorih prek termostatov talnega ogrevanja. Termostati so vezani na krmilnik talnega ogrevanja 

vgrajenega v posamezni omarici talnega ogrevanja. Konvektorji: V garderobi ter v prostorih za zaposlene so predvideni 

konvektorji, ki se krmilijo prek termostatov konvektorjev. V garderobi se konvektorje poveže na termostat prek vmesnika za 

povezavo dveh konvektorjev. 

Spremljanje porabe energije: Za spremljanje porabe energije je predvidena BUS povezava od števca električne energije ter 

vodomerja v prostor strojnice. Ravno tako se do strojnice pripelje kabel od temperaturnih tipal, ki so predvidena v avli, igralnici 

ter na fasadi objekta. V strojnici bo nameščen krmilnik za spremljanje porabe, ki pa ni predmet tega projekta. 

TV ožičenja: V igralnicah so predvidene TV vtičnice, ki so prek TV delilnikov povezane na antenski sistem. Antenski sistem ni 

predmet tega projekta. 

Video domofonski sistem: Zunanje enote video domofonskega sistema se izvede pri vhodu v vrtec. Notranje enote so 

predvidene v igralnicah. Iz video domofona je predvideno odpiranje vhodnih vrat. 

Vrata na evakuacijskih poteh: Upoštevalo se je smernico SZPV_411 – električni sistemi za zaklepanje evakuacijskih poti in 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca z dopolnitvami. Električni sistemi za zaklepanje 

(CEP) pokrivajo glavne vhode v prostore vrtca. Na njega je povezana tipka z prost prehod iz vrtca, ter tipka za vhod v vrtec, 

katera omogoča odpiranje vrat le na podlagi nastavljenega urnika na programski uri. Urnik se nastavi glede na zahteve 

investitorja.  

Sistem odpiranja vrat iz posamezne etaže na stopnišče: Na podlagi tehnične smernice SZPV 411 (Električni sistemi za 

zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh) je predviden ustrezni sistem s tipko nameščeno na višini 0,9m. Ta tipka mora biti 

osvetljena in je lahko prekrita s prozornim pokrovom, da ne pride do nenamerne sprožitve. Tipka oz. terminal je predviden v 

vetrolovu. Za odpiranje vrat iz zunanje strani je predvidena programska ura, s katero se nastavi urnik kdaj se lahko vrata 

odklene prek zunanje tipke (npr. 8-9h). Izven urnika se vrata avtomatsko zaklenejo in odklepanje prek zunanje tipke je 

onemogočeno. Ura je predvidena v stikalnem bloku R-GL. Pri izhodu je za normalen prehod ven predvidena tipka, s katero 

uporabniki vrata odklenejo. Tipko je predvidena v vetrolovu na višini 1,8m. Odklepanje vrat je predvideno tudi prek domofona, ki 

je predviden v posamezni igralnici. Vrata se lahko s ključem na zunanji strani zaklene. V primeru ko zmanjka elektrike se vrata 

avtomatsko odklenejo. 

 

Zunanja ureditev 

Prometna ureditev: Projekt ne vpliva na prometno ureditev. 

Zunanja ureditev: V atrijih pred igralnicami se pojavlja problematika odvodnjavanja meteornih vod. V ta namen, se odstrani sloj 

gumene talne obloge, kulir plošč in peščene podlage. Naredi se novo nabito nasutje. V delu atrija se pripravi utrjena drenažna 

podlaga za na katero se namesti gumena varnostna podlaga za vlivanje, v dugem delu atrija se izvede pusti beton in naklonski 

beton. Na meji pokritega dela atrija z odprtim delom se po celi dolžini atrija izvede odtočna kanaleta,ki pobira meteorno vodo. 
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Tla se tlakujejo s protizdrsno gres keramiko primerno za zunanjo uporabo. Zaradi problematike odtekanja vode za obstoječim 

AB zidom se odkoplje del zemljine, izvede se nova mulda in drenaža zidu. Vode, ki jih polovi nova drenaža se speljejo v nov 

jašek za zidom, od tam pa v meteorni jašek na obstoječem parkirišču.  

 

 

6.3 Specifikacija in dinamika nastajanja investicijskih stroškov 
 

Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je oblikovana na osnovni 

časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta, ki je predstavljen v poglavju 11.1 tega dokumenta. 

Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah je 

prestavljena v spodnji tabeli. 

 

Tabela 13: Specifikacija investicijskih stroškov, ločena na upravičene in neupravičene z vidika MzI, in 

dinamika investicijskih vlaganj po tekočih cenah, v EUR. 

2017 2018 v EUR %

UPRAVIČENI STROŠKI 452.298,92 €           407.207,22 €           859.506,14 €        41,8%

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 437.646,00 €            393.849,24 €            831.495,24 €           40,4%

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 3.900,00 €                3.451,00 €                7.351,00 €               0,4%

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA -  €                         -  €                         -  €                        0,0%

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 8.752,92 €                7.876,98 €                16.629,90 €             0,8%

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) -  €                         -  €                         -  €                        0,0%

STROŠKI INFORM IRANJA IN KOM UNICIRANJA 2.000,00 €                2.030,00 €                4.030,00 €               0,2%

DDV -  €                         -  €                         -  €                        0,0%

NEUPRAVIČENI STROŠKI 947.016,67 €           249.761,42 €           1.196.778,09 €     58,2%

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 93.493,96 €              127.722,22 €            221.216,18 €           10,8%

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV -  €                         -  €                         -  €                        0,0%

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 585.997,28 €            -  €                         585.997,28 €           28,5%

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 13.589,83 €              2.554,45 €                16.144,28 €             0,8%

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 1.600,00 €                1.015,00 €                2.615,00 €               0,1%

STROŠKI INFORM IRANJA IN KOM UNICIRANJA -  €                         -  €                         -  €                        0,0%

DDV 252.335,60 €            118.469,75 €            370.805,35 €           18,0%

SKUPAJ 1.399.315,59 €      656.968,64 €         2.056.284,23 €   100,0%

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 531.139,96 €            521.571,46 €            1.052.711,42 €     51,2%

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 3.900,00 €                3.451,00 €                7.351,00 €             0,4%

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 585.997,28 €            -  €                         585.997,28 €        28,5%

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 22.342,75 €              10.431,43 €              32.774,18 €           1,6%

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 1.600,00 €                1.015,00 €                2.615,00 €             0,1%

STROŠKI INFORM IRANJA IN KOM UNICIRANJA 2.000,00 €                2.030,00 €                4.030,00 €             0,2%

DDV 252.335,60 €            118.469,75 €            370.805,35 €        18,0%

SKUPAJ 1.399.315,59 €      656.968,64 €         2.056.284,23 €   100,0%

SKUPAJ
Dinamika vlaganj po letih (tekoče cene)

Dinamika po letih
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH 

 

7.1 Analiza zaposlenih 
 

Vpliv investicijskega projekta na zaposlenost ima posredne in neposredne učinke. Med neposredne učinke 

štejemo zgolj delovna mesta, ki so potrebna za nemoteno izvedbo in obratovanje investicijskega projekta. Med 

posredne učinke pa štejemo delovna mesta, ki se odprejo v času izvajanja investicijskega projekta. 

 

Neposredna delovna mesta 

Izvedba investicijskega projekta pri investitorju in lastniku MO Nova Gorica ne prinaša novih delovnih mest, ki bi 

bila pogojena z izvedbo investicijskega projekta. MO Nova Gorica bo z lastnimi kadri zagotovila izvedbo 

investicijskega projekta, saj že zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki ima izkušnje z izvedbo podobnih 

projektov. Z izvedbo investicijskega projekta se pri investitorju in lastniku MO Nova Gorica ohranja število 

delovnih mest. 

 

Po izvedbi projekta bo investitor/lastnik MO Nova Gorica predala celovito energetsko sanirane in prenovljene 

objekte v upravljanje obstoječim upravljavcem t.j. OŠ Solkan, OŠ Branik, OŠ Šempas in OŠ Dornberk. Zaradi 

povečanja vrtčevskih kapacitet v Vrtcu Šempas predvidevamo eno do dve novi delovni mesti pri upravljavcu 

Vrtca Šempas. Pri ostalih upravljavcih javnih objektov pa projekt ne prinaša novih delovnih mest. Iz navedenega 

vidimo, da se bo zaradi izvedbe investicijskega projekta pri upravljavcu OŠ Šempas, ki upravlja objekt Vrtec 

Šempas, odprlo predvidoma eno do dve novi delovni mesti. Pri ostalih upravljavcih se ohranja število delovnih 

mest. 

 

Posredna delovna mesta 

Kot smo že zgoraj omenili so to delovna mesta v času izvedbe projekta (t.j. celovite energetske sanacije in 

prenove objekta). Ker bodo navedeni investicijski projekt v večji meri izvajali domači izvajalci, bo navedeni 

investicijski projekt vplival na produkcijo potrebnih materialov ter na povečanje storitvene dejavnosti v Sloveniji, 

kar pa bo dvignilo dodano vrednost domačega gospodarstva, zagotovilo dodatna sredstva za zaposlene v 

navedenih dejavnostih in pripomoglo k ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest. 

 

Vzporedna delovna mesta 

Vzporedna delovna mesta so dodane zaposlitve zaradi vzporednih dejavnosti, ki jih bo omogočal obravnavani 

investicijski projekt. To so predvsem novi, potencialni nosilci dejavnosti v občini. Zaradi izvedbe projekta in 

izboljšanja delovnih in bivanjskih pogojev je dolgoročno pričakovati ohranjanje oziroma lahko celo povečanje 

števila prebivalcev, obenem pa bo zaradi izboljšanja bivanjskih, delovnih pogojev ter tudi gospodarskih pogojev 

omogočen tudi nadaljnji razvoj naselij v občini. Menimo, da bo obravnavani projekt vplival na potencialno 

povečanje vzporednih delovnih mest ter posredno na gospodarski, okoljski in družbeni razvoj. Menimo, da bo 

obravnavani projekt najbolj vplival na povečanje vzporednih delovnih mest. Navedeno pa je prikazano tudi v 

nadaljevanju (v ekonomski analizi – CBA/ASK-Analiza stroškov in koristi), kjer smo podali oceno, koliko družbenih 

koristi bo prinesel investicijski projekt prebivalcem naselij, okoliškim naseljem ter sami občini in širše. 

 

 

7.2 Kadrovsko organizacijska izvedba investicijskega projekta 
 

Za izvedbo investicijskega projekta ni predvidene posebne organizacije. Investitor MO Nova Gorica je s svojimi 

zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta. Investicijski projekt bo investitor izvajal tudi s pomočjo 

zunanjih sodelavcev (izdelava projektne dokumentacije, razširjenih energetskih pregledov ter izvedba 

strokovnega nadzora gradnje). Dela se bodo oddala v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 

 

Pripravo, izvedbo in spremljanje investicijskega projekta bo vodila strokovna skupina investitorja (Projektna 

pisarna MO Nova Gorica) v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Investitor bo vodenje 

investicijskega projekta zagotovil z lastnimi kadri v okviru občinske uprave, in sicer Projektne pisarne MONG, saj 

že zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki že ima izkušnje z izvedbo podobnih projektov. Odgovorna oseba 

investitorja je župan MO Nova Gorica Matej Arčon. Odgovorni vodja za izvedbo celotnega investicijskega projekta 
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je Zoran Ušaj, strokovni sodelavec za investicije, ki je zaposlen na MO Nova Gorica. Kot vodja investicijskega 

projekta je/bo odgovoren za njegovo izvedbo. 

 

Ključne odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal župan MO Nova Gorica. Pregled, 

koordinacijo in nadzor nad izvajanjem aktivnosti izdelave investicijske, projektne in druge dokumentacije ter nad 

izvedbo GOI del je in bo še naprej vodila Projektna pisarna na MO Nova Gorica, in sicer odgovorne osebe za 

izvedbo investicij na MO Nova Gorica v sodelovanju z zunanjimi svetovalci-sodelavci. Aktivnosti zaposlenih se 

bodo izvajale v prostorih MO Nova Gorica in na terenu (na sami lokaciji izvedbe projekta). Odgovorni vodja 

projekta bo redno izvajal vmesne kontrole izvedbe del in oceno porabe sredstev. Ob zaključku investicijskega 

projekta bo pripravil zaključno vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu. Za izdelavo študij, analiz in 

pripravo projektne dokumentacije, rEP-ov ter za izvedbo strokovnega nadzora gradnje so bili in bodo tudi v 

prihodnje s strani MO Nova Gorica in vodje investicijskega projekta najeti zunanji izvajalci. Ostali zunanji 

koordinatorji niso predvideni. 

 

Upravljanje z energetsko saniranimi in prenovljenimi javnimi objekti po končani izvedbi investicijskega projekta: 

Po izvedbi projekta bo investitor oz. nosilec projekta MO Nova Gorica predala izvedena dela v upravljanje 

obstoječim upravljavcem obravnavanih javnih objektov, ki so navedeni v poglavju 2.3 tega dokumenta. Z 

upravljavci in vzdrževalci objektov se bo občina dogovorila o prevzemu in vzpostavitvi obratovanja ter načinu in 

pristojnosti vzdrževanja, saj že zaposlujejo ustrezno usposobljen kader. Za upravljanje in vzdrževanje z novimi 

energetskimi sistemi se bo kader upravljavcev tudi ustrezno usposobilo. Vsak upravljavec pa bo moral lastniku 

stalno poročati o doseženih rezultatih o porabi končne energije v svojem objektu za čas ekonomske dobe 

projekta. 

 

Po izvedbi investicijskega projekta se kadrovsko organizacijska shema upravljanja obravnavanih 

objektov ne bo spremenila. 
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8 OCENA VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

8.1 Navedba osnov in izhodišča za oceno vrednosti investicijskega projekta 
 

Osnove za izračun vrednosti investicijskega projekta so bile naslednje: 

- stroški gradbeno obrtniških in instalacijskih del (t.j. stroški izvedbe investicijskih ukrepov in novogradnje 

prizidka) so dobljeni iz najugodnejših že izbranih ponudb z upoštevanjem popusta posameznega 

izvajalca GOI del za izvedbo projekta; 

- stroški organizacijskih ukrepov so dobljeni na podlagi izdelanih noveliranih razširjenih energetskih 

pregledov; 

- stroški storitev zunanjih izvajalcev, in sicer: 

 stroški strokovnega nadzora gradnje so ocenjeni v višini 2,0% od vrednosti stroškov gradnje ter 

stroškov izvedbe novogradnje prizidka; 

 ostali stroški projekta (t.j. razni materialni stroški, stroški izdelave varnostnega načrta, varstva 

pri delu, koordinacije, pridobitve uporabnega dovoljenja, takse itd.) so ocenjeni na podlagi že 

prejetih in potrjenih ponudbe in izkustvenih ocen; 

- stroški informiranja in obveščanja javnosti so ocenjeni na podlagi izkustvenih ocen na že izvedenih 

projektih (ocenili smo, da bodo le-ti znašali 1.000,00 EUR brez DDV na objekt po stalnih cenah); 

- v izračunu je upoštevan in posebej prikazan 22,0% DDV za vsa dela, ki so predmet obdavčitve v skladu 

z veljavnim ZDDV-1; 

- kot upravičene stroške za sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za infrastrukturo smo na podlagi 

navodil Ministrstva za infrastrukturo upoštevali: 

 stroške gradbeno obrtniških in instalacijskih del za energetsko sanacijo brez DDV; 

 stroške strokovnega nadzora gradnje v višini največ 3% celotnih upravičenih stroškov operacije 

brez DDV, in sicer v sorazmernem deležu glede na upravičene stroške gradbeno obrtniških in 

instalacijskih del; 

 stroške informiranja in obveščanja javnosti v višini največ 1% celotnih upravičenih stroškov 

operacije brez DDV; 

- kot upravičene stroške za sofinanciranje projekta s strani MGRT na podlagi 23. člena ZFO-1 v letih 2017 

in 2018 smo upoštevali stroške GOI del in stroške strokovnega nadzora gradnje z vključenim DDV; 

- dinamika investicijskih vlaganj oz. nastajanja investicijskih stroškov je oblikovana na osnovi časovnega 

načrta izvedbe investicijskega projekta; 

- predračunske cene so na ravni: januar 2017; 

- preračun vrednosti investicijskega projekta iz stalnih cen v tekoče cene – Stopnja rasti cen: 

 za vsa dela oziroma vse stroške, ki bodo nastali v letu 2017, smo upoštevali, da so stalne cene 

enake tekočim cenam; 

 za vsa dela oziroma vse stroške, za katere so že sklenjene pogodbe oziroma potrjene ponudbe, 

se je upoštevalo, da so stalne cene enake tekočim cenam (t.j. za stroške GOI del in stroške 

strokovnega nadzora gradnje, saj je izračunan kot % delež od stroškov GOI del); 

 za vsa ostala dela oziroma stroške, ki bodo predvidoma nastali v letu 2018 se je upoštevalo 

naslednje: ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah je januar 2017; ker se bodo dela 

izvajala v letu 2018, so vrednosti del, ki bodo potekale v letu 2018 preračunane na podlagi 

predvidene inflacije v skladu z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj, ki jo je septembra 

2016 izdal UMAR. V letu 2016 je predvidena povprečna letna inflacija 0,1%, v letu 2017 1,4% in 

v letu 2018 1,5% glede na preteklo leto. Kot bazično leto smo upoštevali leto 2017. Vrednosti 

del, ki se bodo izvajala leta 2018, smo tako revalorizirali s faktorjem 1,015. 

 

Stroške investicijskih vlaganj po posameznih vrstah investicijskih stroškov smo predstavili posebej za 

posamezen objekt in skupaj za vse objekta. 

 



Investicijski projekt: 
CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA IN PRENOVA STAVB V LASTI MESTNE OBČINE NOVA GORICA 

Nosilec projekta: MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

- 69 - 

 

8.2 Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah 
 

Vrednost investicijskega projekta znaša po stalnih cenah 1.685.382,88 EUR brez DDV oziroma 2.056.167,11 EUR z DDV. 

 

 

Tabela 14: Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah, januar 2017, v EUR. 

2017 2018 Skupaj BREZ DDV DDV Skupaj z DDV v EUR brez DDV DDV SKUPAJ

OBJEKT 1 - TELOVADNICA OŠ SOLKAN 352.424,07 €             -  €                          352.424,07 €         77.533,29 €                 429.957,36 €         289.265,62 €         63.158,45 €              77.533,29 €              140.691,74 €            

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 343.356,93 €             -  €                          343.356,93 €            75.538,52 €                 418.895,45 €            282.221,20 €            61.135,73 €              75.538,52 €              136.674,25 €            

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 1.400,00 €                 -  €                          1.400,00 €                308,00 €                     1.708,00 €                1.400,00 €                -  €                         308,00 €                   308,00 €                   

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 6.867,14 €                 -  €                          6.867,14 €                1.510,77 €                   8.377,91 €                5.644,42 €                1.222,72 €                1.510,77 €                2.733,49 €                

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 800,00 €                    -  €                          800,00 €                   176,00 €                     976,00 €                   -  €                         800,00 €                   176,00 €                   976,00 €                   

OBJEKT 2 - TELOVADNICA OŠ BRANIK -  €                          183.152,80 €             183.152,80 €         40.293,62 €                 223.446,42 €         166.921,16 €         16.231,64 €              40.293,62 €              56.525,26 €              

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) -  €                          177.698,82 €             177.698,82 €            39.093,74 €                 216.792,56 €            162.275,65 €            15.423,17 €              39.093,74 €              54.516,91 €              

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV -  €                          1.400,00 €                 1.400,00 €                308,00 €                     1.708,00 €                1.400,00 €                -  €                         308,00 €                   308,00 €                   

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE -  €                          3.553,98 €                 3.553,98 €                781,88 €                     4.335,86 €                3.245,51 €                308,47 €                   781,88 €                   1.090,35 €                

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja itd.) -  €                          500,00 €                    500,00 €                   110,00 €                     610,00 €                   -  €                         500,00 €                   110,00 €                   610,00 €                   

OBJEKT 3 - VRTEC ŠEMPAS 792.555,92 €             -  €                          792.555,92 €         174.362,30 €               966.918,22 €         161.033,30 €         631.522,62 €            174.362,30 €            805.884,92 €            

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 187.783,03 €             -  €                          187.783,03 €            41.312,27 €                 229.095,30 €            155.424,80 €            32.358,23 €              41.312,27 €              73.670,50 €              

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 2.500,00 €                 -  €                          2.500,00 €                550,00 €                     3.050,00 €                2.500,00 €                -  €                         550,00 €                   550,00 €                   

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 585.997,28 €             -  €                          585.997,28 €            128.919,40 €               714.916,68 €            -  €                         585.997,28 €            128.919,40 €            714.916,68 €            

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 15.475,61 €               -  €                          15.475,61 €              3.404,63 €                   18.880,24 €              3.108,50 €                12.367,11 €              3.404,63 €                15.771,74 €              

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 800,00 €                    -  €                          800,00 €                   176,00 €                     976,00 €                   -  €                         800,00 €                   176,00 €                   976,00 €                   

OBJEKT 4 - VRTEC DORNBERK -  €                          353.250,09 €             353.250,09 €         77.715,02 €                 430.965,11 €         238.205,06 €         115.045,03 €            77.715,02 €              192.760,05 €            

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) -  €                          343.872,64 €             343.872,64 €            75.651,98 €                 419.524,62 €            231.573,59 €            112.299,05 €            75.651,98 €              187.951,03 €            

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV -  €                          2.000,00 €                 2.000,00 €                440,00 €                     2.440,00 €                2.000,00 €                -  €                         440,00 €                   440,00 €                   

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE -  €                          6.877,45 €                 6.877,45 €                1.513,04 €                   8.390,49 €                4.631,47 €                2.245,98 €                1.513,04 €                3.759,02 €                

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja itd.) -  €                          500,00 €                    500,00 €                   110,00 €                     610,00 €                   -  €                         500,00 €                   110,00 €                   610,00 €                   

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA 2.000,00 €                 2.000,00 €                 4.000,00 €              880,00 €                     4.880,00 €              4.000,00 €              -  €                         880,00 €                   880,00 €                   

SKUPAJ 1.146.979,99 €          538.402,89 €             1.685.382,88 €      370.784,23 €               2.056.167,11 €      859.425,14 €         825.957,74 €         370.784,23 €               1.196.741,97 €         

Dinamika po letih SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA UPRAVIČENI 

STROŠKI (MZI)
VRSTA STROŠKA (stalne cene: januar 2017)

NEUPRAVIČENENI STROŠKI
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8.3 Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah 
 

Vrednost investicijskega projekta znaša po tekočih cenah 1.685.478,88 EUR brez DDV oziroma 2.056.284,23 EUR z DDV. Višina upravičenih stroškov za 

sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za infrastrukturo po tekočih cenah znaša 859.506,14 EUR. 

 

 

Tabela 15: Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah, v EUR. 

2017 2018 Skupaj BREZ DDV DDV Skupaj z DDV v EUR brez DDV DDV SKUPAJ

OBJEKT 1 - TELOVADNICA OŠ SOLKAN 352.424,07 €             -  €                          352.424,07 €         77.533,29 €                 429.957,36 €         289.265,62 €         63.158,45 €              77.533,29 €              140.691,74 €            

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 343.356,93 €             -  €                          343.356,93 €            75.538,52 €                 418.895,45 €            282.221,20 €            61.135,73 €              75.538,52 €              136.674,25 €            

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 1.400,00 €                 -  €                          1.400,00 €                308,00 €                     1.708,00 €                1.400,00 €                -  €                         308,00 €                   308,00 €                   

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 6.867,14 €                 -  €                          6.867,14 €                1.510,77 €                   8.377,91 €                5.644,42 €                1.222,72 €                1.510,77 €                2.733,49 €                

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 800,00 €                    -  €                          800,00 €                   176,00 €                     976,00 €                   -  €                         800,00 €                   176,00 €                   976,00 €                   

OBJEKT 2 - TELOVADNICA OŠ BRANIK -  €                          183.181,30 €             183.181,30 €         40.299,89 €                 223.481,19 €         166.942,16 €         16.239,14 €              40.299,89 €              56.539,03 €              

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) -  €                          177.698,82 €             177.698,82 €            39.093,74 €                 216.792,56 €            162.275,65 €            15.423,17 €              39.093,74 €              54.516,91 €              

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV -  €                          1.421,00 €                 1.421,00 €                312,62 €                     1.733,62 €                1.421,00 €                -  €                         312,62 €                   312,62 €                   

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE -  €                          3.553,98 €                 3.553,98 €                781,88 €                     4.335,86 €                3.245,51 €                308,47 €                   781,88 €                   1.090,35 €                

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja itd.) -  €                          507,50 €                    507,50 €                   111,65 €                     619,15 €                   -  €                         507,50 €                   111,65 €                   619,15 €                   

OBJEKT 3 - VRTEC ŠEMPAS 792.555,92 €             -  €                          792.555,92 €         174.362,30 €               966.918,22 €         161.033,30 €         631.522,62 €            174.362,30 €            805.884,92 €            

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 187.783,03 €             -  €                          187.783,03 €            41.312,27 €                 229.095,30 €            155.424,80 €            32.358,23 €              41.312,27 €              73.670,50 €              

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 2.500,00 €                 -  €                          2.500,00 €                550,00 €                     3.050,00 €                2.500,00 €                -  €                         550,00 €                   550,00 €                   

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 585.997,28 €             -  €                          585.997,28 €            128.919,40 €               714.916,68 €            -  €                         585.997,28 €            128.919,40 €            714.916,68 €            

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 15.475,61 €               -  €                          15.475,61 €              3.404,63 €                   18.880,24 €              3.108,50 €                12.367,11 €              3.404,63 €                15.771,74 €              

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 800,00 €                    -  €                          800,00 €                   176,00 €                     976,00 €                   -  €                         800,00 €                   176,00 €                   976,00 €                   

OBJEKT 4 - VRTEC DORNBERK -  €                          353.287,59 €             353.287,59 €         77.723,27 €                 431.010,86 €         238.235,06 €         115.052,53 €            77.723,27 €              192.775,80 €            

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) -  €                          343.872,64 €             343.872,64 €            75.651,98 €                 419.524,62 €            231.573,59 €            112.299,05 €            75.651,98 €              187.951,03 €            

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV -  €                          2.030,00 €                 2.030,00 €                446,60 €                     2.476,60 €                2.030,00 €                -  €                         446,60 €                   446,60 €                   

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE -  €                          6.877,45 €                 6.877,45 €                1.513,04 €                   8.390,49 €                4.631,47 €                2.245,98 €                1.513,04 €                3.759,02 €                

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja itd.) -  €                          507,50 €                    507,50 €                   111,65 €                     619,15 €                   -  €                         507,50 €                   111,65 €                   619,15 €                   

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA 2.000,00 €                 2.030,00 €                 4.030,00 €              886,60 €                     4.916,60 €              4.030,00 €              -  €                         886,60 €                   886,60 €                   

SKUPAJ 1.146.979,99 €          538.498,89 €             1.685.478,88 €      370.805,35 €               2.056.284,23 €      859.506,14 €         825.972,74 €           370.805,35 €               1.196.778,09 €        

VRSTA STROŠKA (tekoče cene)

Dinamika po letih SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA UPRAVIČENI 

STROŠKI (MZI)

NEUPRAVIČENENI STROŠKI
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Tabela 16: Dinamika nastajanja upravičenih in neupravičenih investicijskih stroškov z vidika Ministrstva za 

infrastrukturo po tekočih cenah, v EUR. 

2017 2018 v EUR %

UPRAVIČENI STROŠKI 452.298,92 €           407.207,22 €           859.506,14 €        41,8%

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 437.646,00 €            393.849,24 €            831.495,24 €           40,4%

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 3.900,00 €                3.451,00 €                7.351,00 €               0,4%

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA -  €                         -  €                         -  €                        0,0%

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 8.752,92 €                7.876,98 €                16.629,90 €             0,8%

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) -  €                         -  €                         -  €                        0,0%

STROŠKI INFORM IRANJA IN KOM UNICIRANJA 2.000,00 €                2.030,00 €                4.030,00 €               0,2%

DDV -  €                         -  €                         -  €                        0,0%

NEUPRAVIČENI STROŠKI 947.016,67 €           249.761,42 €           1.196.778,09 €     58,2%

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 93.493,96 €              127.722,22 €            221.216,18 €           10,8%

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV -  €                         -  €                         -  €                        0,0%

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 585.997,28 €            -  €                         585.997,28 €           28,5%

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 13.589,83 €              2.554,45 €                16.144,28 €             0,8%

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 1.600,00 €                1.015,00 €                2.615,00 €               0,1%

STROŠKI INFORM IRANJA IN KOM UNICIRANJA -  €                         -  €                         -  €                        0,0%

DDV 252.335,60 €            118.469,75 €            370.805,35 €           18,0%

SKUPAJ 1.399.315,59 €      656.968,64 €         2.056.284,23 €   100,0%

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 531.139,96 €            521.571,46 €            1.052.711,42 €     51,2%

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 3.900,00 €                3.451,00 €                7.351,00 €             0,4%

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 585.997,28 €            -  €                         585.997,28 €        28,5%

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 22.342,75 €              10.431,43 €              32.774,18 €           1,6%

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 1.600,00 €                1.015,00 €                2.615,00 €             0,1%

STROŠKI INFORM IRANJA IN KOM UNICIRANJA 2.000,00 €                2.030,00 €                4.030,00 €             0,2%

DDV 252.335,60 €            118.469,75 €            370.805,35 €        18,0%

SKUPAJ 1.399.315,59 €      656.968,64 €         2.056.284,23 €   100,0%

Dinamika vlaganj po letih (tekoče cene)
Dinamika po letih SKUPAJ

 
 

Tabela 17: Prikaz investicijskih stroškov po objektih po tekočih cenah, v EUR. 

BREZ DDV DDV Z DDV

OBJEKT 1 - TELOVADNICA OŠ SOLKAN 353.424,07 €         77.753,29 €              431.177,36 €            290.265,62 €         140.911,74 €           

OBJEKT 2 - TELOVADNICA OŠ BRANIK 184.196,30 €         40.523,19 €              224.719,49 €            167.957,16 €         56.762,33 €             

OBJEKT 3 - VRTEC ŠEMPAS 793.555,92 €         174.582,30 €            968.138,22 €            162.033,30 €         806.104,92 €           

OBJEKT 4 - VRTEC DORNBERK 354.302,59 €         77.946,57 €              432.249,16 €            239.250,06 €         192.999,10 €           

SKUPAJ 1.685.478,88 €      370.805,35 €            2.056.284,23 €      859.506,14 €         1.196.778,09 €        

Podatki o investicijskih vlaganjih po objektih (tekoče cene)
VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  UPRAVIČENI 

STROŠKI 

 NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

 
 

Tabela 18: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov z vidika MzI in MGRT po tekočih cenah, v EUR. 

2017 2018 Upravičeni Mzi Sofinancirani Lastni delež MzI Ostali upr. Str. skupaj 21. ČLEN

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 531.139,96 €            521.571,46 €            1.052.711,42 €         831.495,24 €            308.041,59 €           523.453,65 €            221.216,18 €            744.669,83 €            

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 3.900,00 €                3.451,00 €                7.351,00 €                7.351,00 €                2.723,30 €               -  €                         -  €                         -  €                         

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 585.997,28 €            -  €                         585.997,28 €            -  €                         -  €                        -  €                         585.997,28 €            585.997,28 €            

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 22.342,75 €              10.431,43 €              32.774,18 €              16.629,90 €              6.160,83 €               10.469,07 €              16.144,28 €              26.613,35 €              

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 1.600,00 €                1.015,00 €                2.615,00 €                -  €                         -  €                        -  €                         -  €                         -  €                         

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA 2.000,00 €                2.030,00 €                4.030,00 €                4.030,00 €                1.492,98 €               -  €                         -  €                         -  €                         

DDV 252.335,60 €            118.469,75 €            370.805,35 €            -  €                         -  €                        -  €                         367.726,23 €            367.726,23 €            

SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI (v tekočih cenah) 1.399.315,59 €      656.968,64 €         2.056.284,23 €   859.506,14 €      318.418,70 €        533.922,72 €           1.191.083,97 €        1.725.006,69 €   

Upravičeni stroški 21. člen
SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI (v tekočih cenah)

Leto Upravičeni Mzi
skupaj
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9 ANALIZA LOKACIJE 

 

9.1. Makro lokacija 
 

Regija:   Goriška statistična regija 

Občina:   Mestna občina Nova Gorica (MONG) 

Krajevna skupnost: KS Solkan, KS Šempas, KS Branik in KS Dornberk 

Naselje:   Solkan, Šempas, Branik in Dornberk 

 

Slika 5:  Makro lokacija investicijskega projekta (občina in naselja, kjer se bo izvajala operacija). 

  
 

 

 

9.2 Mikro lokacija 
 

Investicijski projekt se bo izvajal na 4-ih javnih objektih predvidenih za celovito energetsko sanacijo in prenovo (z 

dozidavo prizidka), in sicer v naselju Solkan (1 objekt), Šempas (1 objekt), Branik (1 objekt) in Dornberk (1 

objekt). V spodnji tabeli je predstavljena lokacija obravnavanih objektov. Prikaz objektov v prostoru je predstavljen 

v poglavju 3 pod opisom posameznega objekta. 

 

Tabela 19: Mikro lokacije objektov predvidenih za energetsko sanacijo in prenovo (dozidavo). 

Objekt Naslov 
Katastrska 

občina 

Številka 

objekta 

Številka 

parcele 

Telovadnica OŠ Solkan 
Šolska ulica 25 

5250 Solkan 
2303 Solkan 1209 992/13 

Telovadnica OŠ Branik 
Branik 31 

5295 Branik 
2336 Branik 1179 4634/13, 4634/4 

Vrtec Šempas 
Šempas 76c 

5261 Šempas 
2313 Šempas 257 64/2 

Vrtec Dornberk 
Gregorčičeva 30a 

5294 Dornberk 
2335 Dornberk 1172 499/16 

 

 

MO 
Nova Gorica 

Lokacija naselij 
v občini: 
Solkan, 
Šempas, 

Dornberk in 
Branik 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z OPISOM 

POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PROJEKTA Z VIDIKA OKOLJSKE 

SPREJEMLJIVOSTI TER TRAJNOSTNEGA RAZVOJA DRUŽBE 

 

Investicijski projekt je usklajen s splošnimi predpisi o varstvu okolja, skladno z določili Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 41/2004, z dopolnitvami in spremembami) in podzakonskih aktov. Pri načrtovanju in izvedbi 

investicijskega projekta so bila in bodo upoštevana vsa predpisana izhodišča za varstvo okolja (okoljska 

učinkovitost, učinkovitost izrabe naravnih virov, trajnostna dostopnost, izboljšanje bivalnega okolja in 

zmanjševanje vplivov na okolje). Izvedba investicijskega projekta bo imela pozitiven učinek na okolje. 

 

 

10.1 Varstvo okolja in vplivi investicijskega projekta na okolje 
 

Izvedba investicijskega projekta bo vplivala na okolje za čas njegove izvedbe ter za čas uporabe/obratovanja. 

Vplivno območje po določbah Zakona o gradnji objektov (ZGO-1) je trodimenzionalen prostor ob, nad in pod 

načrtovanim objektom, v katerem je ob upoštevanju gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo predvidena 

dopustna emisija snovi ali energije iz objekta v okolje in drugi vplivi objekta na okolico. 

 

V skladu z zakonodajo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, 

Uradni list RS, št. 78/2006, 72/2007) za predvidene posege ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. (t.j. 

izdelati poročila o vplivih na okolje). Ocena vpliva na okolje je izdelana na osnovi idejnih rešitev in dokumentov, k i 

služijo za pripravo tega dokumenta, in na podlagi spoznanj na primerljivih investicijskih projektih. Izvedba 

investicijskega projekta ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na povečanje hrupa 

v okolju. Z ekološkega vidika izvedba investicijskega projekta ni sporna in ne bo povzročila dodatnih stroškov 

okolja zaradi povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine. Na podlagi opisa pričakovanih vplivov na okolje 

v času gradnje in obratovanja lahko zaključimo, da skupni nivo obremenitev okolja ne bo prekoračen. 

 

Pričakovani vplivi na okolje v času izvajanja del 

V času izvajanja del se pričakuje možne vplive na okolje, ki bodo kratkoročno vplivali na sestavine okolja kot so: 

zrak, površinske in odpadne vode, hrup, tla in podtalnica in odpadki. Za čim manjše vplive je potrebno posebno 

pozornost nameniti varstvenim ukrepom, da izvedbena dela ne bodo povzročala škodljivih vplivov na okolje. 

➢ Zrak: Zaradi del na ožjem območju izvajanja lahko pričakujemo povečano onesnaženost zraka 

predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del. Nastale emisije se bodo z vetrom disperzno širile v 

prostor. Za preprečitev le-tega bo treba poskrbeti za stalno vlaženje gradbenega materiala, ki bo 

povzročal prašenje. V času gradbenih del se pričakuje tudi povečanje emisij izpušnih plinov v zrak zaradi 

obratovanja gradbene mehanizacije, ki v zrak spuščajo predvsem emisije dušikovega oksida, 

ogljikovega monoksida, organskih snovi ter prašnih delcev, ki bodo nastajali zaradi odvoza in dovoza 

materiala. Za zmanjševanje le-teh snovi je priporočeno gradbene stroje in druge naprave po uporabi 

takoj izključiti. 

➢ Površinske vode in odpadna voda: Izvajanje gradbenih del bo povečalo onesnaževanje vodnih virov 

predvsem s prašnimi delci. Pri sami izvedbi del bo prav tako nastala manjša količina tehnoloških vod, ki 

bo imela višji pH zaradi vsebnosti apna in cementa, zato bo potrebna posebna skrb za odpadno in 

tehnološko vodo. Pomembno je, da se bo vse odpadne in tehnološke vode zbiralo in ponovno uporabilo. 

V času izvajanja del bo potrebno za delavce na gradbišču postaviti kemična stranišča oziroma bo 

potrebno urediti sanitarije v neposredni okolici gradbišč. 

➢ Tla in podtalnica: Prašni delci, ki se bodo sproščali v ozračje, se bodo deloma usedli na utrjene 

površine. Pri gradnji se bo uporabljalo le gradbene stroje, ki bodo redno servisirani in vzdrževani. Na 

gradbiščih se ne bo smelo postaviti postaje za pretakanje in skladiščenje goriva, naprave za separacijo 

ter mesta za pranje in vzdrževanje motornih vozil in naprav. 

➢ Odpadki: V času izvajanja del bo prihajalo do nastanka gradbenih odpadkov kot so ostanki lesa, opeke, 

peska, malte, betona, stekla, odpadne električne in elektronske opreme, plastike, pločevine ipd. 

Proizvodnja odpadkov je predvsem omejena le na demontažo oziroma odstranjevanje ovoja fasad, pri 
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čemer bodo upoštevani vsi predpisi in uredbe, ki urejajo to področje. Vsi odpadki bodo morali biti zbrani 

ločeno po vrsti in odvedeni na ustrezno odlagališče. 

➢ Hrup: V času izvajanja del bo največ obremenjevanja s hrupom v času gradbenih del, in sicer zaradi 

obratovanja gradbene mehanizacije ter povečanega prometa tovornih vozil. Vir hrupa bo časovno 

omejen na dnevni čas, kar pomen, da v nočnem času hrupa ne bo. Hrup ne bo tako moteč za stanovalce 

v okolici objektov, kakor tudi ne bo moteč in občuten za širšo okolico. Za zmanjšanje širjenja hrupa z 

gradbišč v sosednjo okolico, je priporočljivo, da bi se gradbišče ogradilo z gradbeno zaščitno ograjo. 

Pomembno je tudi, da gradbene stroje in naprave v času, ko se le-ti ne bodo uporabljali, izklopimo. 

 

Pričakovani vplivi na okolje v času obratovanja 

V času obratovanja objekta/ov ni predvidenih negativnih vplivov na okolje. 

➢ Emisije v zrak: Pri obratovanju objekta/ov pričakujemo onesnaževanje zraka predvsem zaradi 

povečanega motornega prometa, vendar bo le-to minimalno. Emisije v zrak kot posledica rabe električne 

energije (emisije CO2) bodo manjše v primerjavi s predhodnim stanjem, saj bodo objekti ustrezno 

energetsko sanirani, kar bo zmanjšalo porabo električne energije in posledično emisij CO2 v zrak. 

➢ Emisijske površinske vode in nastajanje odpadnih voda: Pri obratovanju objekta/ov lahko 

pričakujemo sledeče odpadne vode: padavinske vode strehe objekta/ov in komunalne odpadne vode. 

Padavinske oziroma meteorne vode s strehe objekta/ov bodo speljane v meteorno kanalizacijo. 

Komunalne odpadne vode bodo speljane v obstoječo fekalno kanalizacijo. Ostalih vplivov na okolico se 

ne pričakuje. 

➢ Emisije v tla in podtalje: Emisije v tla se bo lahko zmanjšalo oziroma preprečilo z uporabo različnih 

metod. Tla objekta/ov bodo morala biti vodotesna in oljeodporna brez odtokov v tla ali podtalje. Vplivov 

na okolico se ne pričakuje. 

➢ Hrup: Izbrana dejavnost v objektih ne bo presegala maksimalne dopustne ravni hrupa na obravnavanih 

območjih. Vplivov na okolico se ne pričakuje. 

➢ Odpadki: V okviru objektov bodo nastajali le običajni komunalni odpadki, odvoz katerih je na 

predmetnem območju urejen. Vplive na okolje se pričakuje le v času morebitnih vzdrževalnih in 

intervencijskih del. Zaradi uporabe okoljsko sprejemljivejših materialov, se bo posledično zaradi le-te 

zmanjšala tudi ta količina odpadkov. 

 

Pričakovani vplivi objektov na okolico 

Pričakovani vplivi na okolico se nanašajo na: 

➢ Mehansko odpornost in stabilnost: Nameravane gradnje/rekonstrukcije ne bodo povzročila porušitve 

celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravanih gradenj, deformacij na objektih v okolici 

nameravanih gradenj, večjih od dopustne ravni, škode na delih objektov v okolici nameravanih gradenj 

ali na njihove napeljave in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, škode, nastale 

zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. Nameravane 

gradnje v času obratovanja ne bodo povzročale vplivov, ki bi bili vzrok porušitve ali deformacij na 

okoliških objektih. Objekti bodo zgrajeni/obnovljeni tako, da ne bodo vplivali na njihovo stabilnost. 

➢ Varnost pred požarom: Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v 

okolici nameravanih gradenj, je treba upoštevati, da bo nosilna konstrukcija objektov v okolici 

nameravanih gradenj določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost, omejeno širjenje požara na objekte 

v okolici nameravanih gradenj, omogočeno osebam v objektih v okolici nameravanih gradenj, da objekte 

zapustijo in da bo omogočena varnost reševalnih ekip. 

➢ Varnost pri uporabi: Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici 

nameravanih gradenj, je treba upoštevati, da na nepremičninah v okolici nameravanih gradenj pri 

uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so zdrs, 

padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije. 

➢ Higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice: Pri določitvi vplivnega območja je treba 

upoštevati, da ne bo prihajalo do izpustov strupenih plinov, nevarnih delcev ali ostalih plinov, da ne bo 

emisij nevarnega sevanja in onesnaženja ali zastrupitve vode in tal, da ne bo napačnega odstranjevanja 

odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov ter da ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici 

nameravane gradnje ali na površinah znotraj njih. V zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito oziroma 

zaščito okolice je treba upoštevati tudi druge pričakovane vplive na okolico kot so pričakovana 

osenčenja sosednjih nepremičnin pri nameravanih gradnjah. V skladu s posebnimi predpisi bo potrebno 

za te izdelati presojo vplivov na okolje ter strokovne ocene obremenitve okolja zaradi emisijskih vplivov 
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iz posameznih virov, iz katerih se izpuščajo ali oddajajo snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju ali 

energija, z upoštevanjem njihovih dopustnih vrednosti. Emisij nevarnih sevanj ne bo. Objekti so že 

priključeni na fekalno in meteorno kanalizacijo. To že sedaj in bo tudi v prihodnje onemogočalo 

onesnaženje ali zastrupitev vode in tal. V objektih se bo na ustrezen način odstranjevalo odpadne vode, 

dim ter trde in tekoče odpadke. Objekti bodo ustrezno izolirani, zato v njih ne bo prisotnosti vlage. 

Urejeno bo odvodnjavanje zunanjih površin. 

➢ Zaščito pred hrupom: Hrup, ki ga bodo zaznavale osebe v objektih v okolici nameravanih 

gradenj/rekonstrukcij ali ljudje v okolici nameravanih gradenj/rekonstrukcij, bo zmanjšan na raven, da ne 

bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. 

➢ Varčevanje z energijo: Pri določitvi vplivnega območja v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote v 

nepremičninah v okolici nameravanih gradenj je in bo treba upoštevati, da ne bo vplival na povečanje 

količine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravanih gradenj/rekonstrukcij. V samih 

objektih bo povečano varčevanje z energijo, saj bodo celovito energetsko sanirani. 

 

 

10.2 Presoja vplivov investicijskega projekta na okolje in družbo z vidika ekološkega 

prispevka projekta ter z vidika trajnostnega razvoja in enakih možnosti v 

posamezni fazi načrtovanja, izvedbe in obratovanja objekta z oceno stroškov za 

odpravo negativnih vplivov 
 

V nadaljevanju opredeljujemo učinke in omilitvene ukrepe predmetnega projekta, ki bodo upoštevani v 

posameznih etapah načrtovanja, izvedbe in obratovanja (uporabe) objekta, in sicer: 

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovitost rabe vode in surovin), 

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor 

emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov, zmanjšanje izpustov 

odpadnih vod v okolje, zmanjšanje porabe vode ipd.), 

- trajnostna dostopnost (spodbujanje dostopnosti za vse skupine prebivalcev oziroma koristnikov), 

- nediskriminatornost (predvsem z vidika enakih možnosti za vse prebivalce, investitorje oziroma 

koristnike), 

- izboljšanje kakovosti delovnega in bivalnega okolja (predvsem v smislu pozitivnega vpliva na 

okolje/naravo/kulturno dediščino itd. ter sinergična učinkovitost) ter 

- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vpliv na okolje za 

posege, kjer je potrebno). 
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Tabela 20: Presoja vplivov na okolje z vidika ekološkega prispevka ter z vidika trajnostnega razvoja in enakih možnosti projekta v posamezni fazi načrtovanja, 

izvedbe in obratovanja (uporabe). 

 v času NAČRTOVANJA v času IZVAJANJA v času OBRATOVANJA 

UČINKOVITOST IZRABE 

NARAVNIH VIROV 

▪ Učinkovita raba naravni virov in energije mora 
biti osnovno vodilo projektantov. 

▪ Načrtuje se celovita energetska sanacija in 
dozidava (rekonstrukcija) javnih objektov. 

▪ Načrtuje se vgradnja modernih materialov, ki 
odgovarjajo sodobnim okoljskim standardom. 

▪ Poseg je načrtovan v skladu s smernicami 
trajnostne arhitekture, okoljske učinkovitosti in 
rabe naravnih virov, kot okolju prijazna in 
energetsko učinkovita. 

▪ Projekt se bo izvedlo v skladu s pristojno 
zakonodajo in zagotovilo se bo takšen način 
porabe energije, ki je okolju prijazen; izvedba 
del bo potekala s stroji, ki omogočajo 
maksimalno energetsko učinkovitost. 

▪ V času izvajanja del se bo upoštevala 
učinkovita raba naravnih virov, kar pomeni 
učinkovita poraba vode, nadomestnih surovin z 
enakovrednimi substituti in ekonomična raba 
energije. 

▪ Vsa oprema bo v skladu z vsemi standardi za 
varstvo okolja in zdravja. 

▪ Izvedba vseh del bo skladna z novimi 
tehnologijami. 

▪ Projekt ne bo direktno vplival na rabo naravnih 
virov. 

▪ Vsa vgrajena nova oprema bo energetsko 
učinkovita. 

▪ Zagotovljen bo takšen način porabe energije, ki 
je okolju prijazen. 

▪ Zagotovljen bo stalen nadzor nad optimalnim 
delovanjem. 

OKOLJSKA 

UČINKOVITOST 

▪ Tehnološke rešitve so projektirane v skladu s 
pozitivno okoljsko zakonodajo in veljavnimi 
normativi in standardi. 

▪ V skladu z določbami Zakona o varovanju 
okolja ni potrebno pridobiti okoljevarstveno 
dovoljenje ali drugih strokovnih ocen o vplivih 
na okolje. 

▪ V času izvajanja del bodo gradbišča 
organizirana v skladu s Pravilnikom o ravnanju 
z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih. 
Morebitni nevarni odpadki, ki se bodo pojavljali 
tekom gradnje bodo obravnavani v skladu z 
zakonom in podzakonskimi prepisi. Začasna 
deponija odpadkov na vsakem gradbišču in 
odvoz odpadkov na deponijo odpadkov bo 
organizirana v sladu s predpisi. 

▪ Pri izvedbi se bo uporabilo najboljše 
razpoložljive tehnike, uporabilo referenčne 
dokumente (pri izvedbi se bodo upoštevali vsi 
akti (zakoni, uredbe, odločbe), ki imajo že 
vgrajene vse mehanizme in zahteve v zvezi z 
izboljšanjem vpliva na varstvo okolja). 

▪ Vsa oprema bo v skladu z vsemi standardi za 
varstvo okolja in zdravja. 

▪ Izvedba vseh del bo skladna z novimi 
tehnologijami. 

▪ Izvajan bo nadzor nad emisijami in tveganji 
(emisije bodo minimalne in s tem se bo 
zmanjšalo tveganje onesnaženosti, upoštevajoč 
vse akte, zakone, uredbe in odloke). 

▪ Okoljska učinkovitost: zmanjšale se bodo 
emisije CO2 v okolje in tudi ostali škodljivi 
elementi; zmanjšala se bo poraba električne in 
toplotne energije; okoljska učinkovitost se bo 
izboljšala v primerjavi s predhodnim stanjem. 

▪ Zagotovljeno bo ločeno zbiranje odpadkov. 
▪ Vsa vgrajena oprema in vse instalacije bodo 

energetsko učinkovite (energetsko varčne). 
▪ Nadzor nad emisijami: emisije bodo minimalne 

in s tem se bo zmanjšalo tveganje 
onesnaženosti. 

TRAJNOSTNA 

DOSTOPNOST 

▪ V fazi načrtovanja je potrebno posebno 
pozornost nameniti tudi reševanju vprašanja 
neoviranega dostopa vsem osebam, 
uporabnikom območja oz. vsem uporabnikom 
obravnavanih objektov in sosednjih objektov ter 
njegove okolice v času gradnje in uporabe. 

▪ Predvidena je ureditev trajnostne dostopnosti 
tudi na mikrolokaciji. 

▪ Na območju gradenj, njihove okolice in 
dostopnih poti se bo v času izvajanja del 
začasno povečal promet, ki bo vezan na samo 
izvedbo GOI del (gradbene mehanizacije). 

▪ Urejeno bo, da sama izvedba GOI del in 
montaža opreme v največji možni meri ne bo 
povzročala motenj. 

▪ Zagotovljene bodo enake možnosti dostopa za 
vse uporabnike. 

▪ Urejene bodo površine za invalidne osebe oz. 
za osebe s posebnimi potrebami. 

▪ Energetsko sanirani objekti bodo prispevali k 
trajnostnemu razvoju krajev in občine. 

▪ Zagotovilo se bo trajnostno dostopnost vsem 
uporabnikom. 
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▪ Območja se nahajajo na lokacijah, ki so z vidika 
prometne ureditve dostopne in bodo imela 
urejeno prometno infrastrukturo. 

NEDISKRIMINATORNOST 

(načelo enakih možnosti) 

▪ Investicijski projekt je načrtovan tako, da bo 
izvedba projekta in koriščenje objektov 
zagotavljala enake možnosti vsem zaposlenim, 
koristnikom objektov, prebivalcem, 
obiskovalcem itd. ne glede na spol, narodnost, 
raso, vero, individualnost, starost, spolno 
usmerjenost ali druge osebne okoliščine. 

▪ Zagotovljen bo strokovni nadzor nad izvajanjem 
projekta in s tem tudi nad načrtovanimi 
tehničnimi rešitvami. Nobeden ne bo 
neposredno preveč obremenjen v času 
izvajanja GOI del s hrupom, odpadki, prašnimi 
delci, saj bodo zagotovljeni vsi omilitveni 
posegi, za čim manjšo bremenitev s posegi. 

▪ Izvedba projekta bo omogočala enake možnosti 
dostopa/koriščenja za vse zaposlene, 
koristnike, prebivalce, obiskovalce ipd. 

IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI BIVALNEGA 

OKOLJA 

▪ Investicijski projekt je načrtovan tako, da bo 
izvedba projekta in njegova uporaba pozitivno 
vplivala na kakovost bivalnega okolja (na 
varnost uporabnikov, na njihovo dobro počutje, 
zdravje ipd.). 

▪ Zagotovljen bo strokovni nadzor nad izvajanjem 
projekta in s tem tudi nad načrtovanimi 
rešitvami. 

▪ Vsi uporabniki in obiskovalci objektov ne bodo 
preveč obremenjeni v času izvajanja GOI del in 
postavitve opreme s hrupom, odpadki, prašnimi 
delci, saj bodo zagotovljeni vsi omilitveni 
posegi, za čim manjšo bremenitev s posegi. 

▪ Zagotovljena bo boljša kakovost bivalnega 
okolja prebivalcev naselij in občine. 

▪ Zagotovljena bo boljša zdravstvena varnost 
uporabnikov objektov in boljši bivanjski pogoji 
(ureditev ogrevanja in prezračevanja). 

▪ Zagotovljene bodo ustrezne prostorske 
kapacitete za izvajanje vzgojno varstvene in 
izobraževalne dejavnosti v objektih. 

ZMANJŠANJE VPLIVOV 

NA OKOLJE 

▪ Investicijski projekt je načrtovan tako, da bo 
njegova izvedba na okolje vplivala minimalno 
oziroma da vpliva sploh ne bo. 

▪ Ocenjuje se, da bodo rešitve prispevale k večji 
okoljski učinkovitosti projekta. 

▪ Zagotovljen bo strokovni nadzor nad izvajanjem 
del in s tem tudi nad načrtovanimi rešitvami. 

▪ Pri gradnji bodo upoštevane vse potrebne 
določbe in predpisi, kjer je predvidena tudi 
organizacija gradbišča. 

▪ Pred predajo energetsko saniranih objektov, 
opreme in ostalih del v okviru projekta v 
uporabo (namenu) se bo izvedlo kakovostni 
(kvalitativni interni) pregled za objekt 
Telovadnice Branik in Vrtca Dornberk, ter 
tehnični pregled in pridobilo se bo uporabno 
dovoljenje za objekt Telovadnice Solkan in 
Vrtec Šempas s prizidkom. 

▪ Strokovno rokovanje in upravljanje s saniranimi 
objekti bo zagotovljeno preko strokovnega 
osebja upravljavca. 

▪ Negativni vplivi na okolje se bodo zmanjšali že 
zaradi prej v tem dokumentu navedenih dejstev. 

▪ Ocena stroškov je vključena v stroške uporabe, 
delovanja oz. upravljanja objektov. 

 

 

Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 

Investicijski projekt ne povzroča stroškov, ki bi terjali posebna vlaganja v odpravo negativnih okoljskih vplivov. Dolgoročno ne bo stroškov negativnih vplivov na okolje; 

kratkoročne stroške negativnih vplivov na okolje pa bo v celoti pokrival izvajalec del. Vsi opisani okoljski omilitveni ukrepi so v skladu s slovenskimi predpisi že 

vkalkulirani v stroških izvedbe del kot je predstavljeno noveliranem IP-u. 
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11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE TER ANALIZA IZVEDLJIVOSTI 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

11.1 Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta 
 

Iz časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta je razvidno, da ima investicijski projekt v naprej določeno 

trajanje ter določen začetek in konec. Ključni datumi: 

➢ Investicijski projekt (operacija) se je pričel z izdelavo in potrditvijo DIIP-a (september 2016). 

➢ Zaključek celovite energetske sanacije in prenove objekta Telovadnice OŠ Solkan in Vrtca Šempas in 

pridobitev uporabnih dovoljenj je predvidena septembra 2017. 

➢ Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) in upravljanje objekta Telovadnice OŠ Solkan in Vrtca 

Šempas je predvidena novembra 2017. 

➢ Zaključek celovite energetske sanacije in prenove objekta Telovadnice OŠ Branik in Vrtca Dornberk in 

izvedba kvalitativnega pregleda s primopredajo izvedenih del investitorju je predvidena septembra 2018. 

➢ Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) in upravljanje objekta Telovadnice OŠ Branik in Vrtca 

Dornberk je predvidena novembra 2018. 

➢ Predviden zaključek celotne operacije (zaključek celotne operacije) je do 31.12.2018. 

➢ Predviden čas doseganja kazalnikov investicijskega projekta (dve leti po zaključku projekta) je december 

2020. 

 

 

Investicijski projekt se bo predvidoma izvajala v letih 2016, 2017 in 2018. Investicijski projekta se je pričel z 

izdelavo in potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) septembra 2016, s katerim je bil 

projekt uvrščen v NRP MO Nova Gorica. Septembra 2016 je bil izveden tudi javni poziv promotorjem za izvedbo 

projekta po modelu JZP. Na javni poziv promotorjem ni prispela nobena vloga o zainteresiranosti s strani 

potencialnega promotorja za izvedbo projekta. Na tej osnovni je MO Nova Gorica pričela s pripravo 

investicijskega programa in je naročila izdelavo še manjkajoče projektne dokumentacije. Investicijski program (IP) 

je bil izdelan in potrjen oktobra 2016. 

 

Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca/izvajalcev vseh del je potekala od septembra 2016 pa do decembra 

2016. Javno naročilo za izbor izvajalca/ev del je bilo objavljeno dne 17.11.2016 na spletni strani investitorja in na 

Portalu javni naročil RS pod številko JN007300/2016-B01. Dne 27.12.2016 je na Portalu javnih naročil RS 

investitor tudi že objavil Odločitev o oddaji javnega naročila številka JN007300/2016-ODL1. Na podlagi dobljenih 

podatkov izbranih najugodnejših ponudnikov se je pripravilo novelacije razširjenih energetskih pregledov ter 

uskladilo ukrepe URE z dejansko ponujenimi. Po pridobitvi vseh podatkov se je pričelo s pripravo noveliranega 

investicijskega programa (noveliran IP) in pripravo prijave na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo RS za 

energetsko sanacijo javnih objektov, katero se je oddalo januarja 2017. Zaradi prijave projekta na javni poziv 

MGRT za koriščenje nepovratnih sredstev na osnovi 23. člena ZFO-1 v letih 2017 in 2018, se je februarja 

pripravilo noveliran 2 IP in prijavo na MGRT. V letu 2017 je bila izvedena celovita energetska sanacija in prenova 

objektov Telovadnice OŠ Solkan in Vrtca Šempas (skupaj z novogradnjo prizidka), katerih predaja izvedenih del 

namenu in v upravljanje je bila izvedena do decembra 2017. V letu 2018 pa je predvidena izvedba celovite 

energetske sanacije in prenove objektov Telovadnica OŠ Branik in Vrtca Dornberk, katerih predaja izvedenih del 

namenu in v upravljanje je predvidena novembra 2018. Zaradi spremembe višine nepovratnih sredstev na 

osnovni 23. člena ZFO-1 za leto 2018 se je pripravilo noveliran 3 IP in prijavilo spremembo projekta na MGRT. 

Zaključek vseh aktivnosti projekta in finančni zaključek projekta je predviden do max konca decembra 2018. Ob 

optimalnem poteku vseh aktivnosti bo za izvedbo vseh aktivnosti od izdelave in potrditve DIIP-a (september 2016) 

pa do zaključka investicijskega projekta (zaključka financiranja) potrebno cca 27 mesecev oz. 2 leti in 4 mesece. 
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Tabela 21: Okviren časovni načrt izvedbe investicijskega projekta. 

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE - Aktivnosti Začetek Zaključek

Izdelava projektne in ostale tehnične dokumentacije Julij 2016 Januar 2017

Izdelava razširjenih energetskih pregledov Julij 2016 Avgust 2016

Izdelava noveliranih razširjenih energetskih pregledov December 2016 Januar 2017

Izdelava IDZ in PZI projektne dokumentacije Julij 2016 September 2016

Izdelava investicijske dokumentacije in prijave na javni razpis Avgust 2016 Maj 2018

Izdelava in potrditev DIIP Avgust 2016 September 2016

Objava poziva promotorjem za izvedbo projekta po modelu JZP September 2016 Oktober 2016

Izdelava in potrditev IP Oktober 2016 Oktober 2016

Izdelava in potrditev noveliranega IP December 2016 Januar 2017

Izdelava vloge na javni razpis za enegetsko sanacijo javnih objektov MzI Januar 2017 Januar 2017

Izdelava in potrditve noveliranega 2 IP Februar 2017 Februar 2017

Izdelava vloge na javni poziv MGRT za koriščenje nepovratnih sredstev na osnovni 23. člena ZFO-1 Februar 2017 Februar 2017

Izdelava in potrditev noveliranega 3 IP Maj 2018 M aj 2018

Izdelava spremembe vloge na javni poziv MGRT za koriščenje nepovratnih sredstev na osnovni 23. člena ZFO-1 Maj 2018 Maj 2018

Izvedba postopka izbire izvajalca energetske sanacije in prenove objektov September 2016 Januar 2017

Priprava in objava javnega razpisa na Portalu JN September 2016 Oktober 2016

Analiza prejetih ponudb, dopolnitve, odločitev o izbiri izvajalca, pravnomočnost odločitve November 2016 December 2016

Podpis pogodbe z izbranim izvajalci energetrske sanacije in prenove objektov Januar 2017 Januar 2017

IZVEDBA CELOVITE ENERGETSKE SANACIJE IN PRENOVE OBJEKTOV Februar 2017 November 2018

OBJEKT 1 - TELOVADNICA OŠ SOLKAN Maj 2017 December 2017

Izvedba celovite energetske sanacije Maj 2017 December 2017

Uvedba izvajalcev v delo Maj 2017 Maj 2017

Izvedba del Junij 2017 December 2017

Priprava dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda September 2017 December 2017

Priobitev uporabnega dovoljenja in primopredaja izvedenih del investitorju September 2017 December 2017

Vzpostavitev energetskega knjigovodstva December 2017 December 2017

Strokovni nadzor gradnje Maj 2017 December 2017

Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) in upravljanje December 2017 December 2017

OBJEKT 2 - TELOVADNICA OŠ BRANIK Maj 2018 November 2018

Izvedba celovite energetske sanacije Maj 2018 September 2018

Uvedba izvajalcev v delo Maj 2018 Maj 2018

Izvedba del Maj 2018 September 2018

Priprava dokumentacije za izvedbo kvalitativnega (internega) pregleda Avgust 2018 September 2018

Primopredaja izvedenih del investitorju September 2018 September 2018

Vzpostavitev energetskega knjigovodstva September 2018 Oktober 2018

Strokovni nadzor gradnje Maj 2018 November 2018

Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) in upravljanje November 2018 November 2018

OBJEKT 3 - VRTEC ŠEMPAS Februar 2017 December 2017

Izvedba celovite energetske sanacije in novogradnje prizidka Februar 2017 December 2017

Uvedba izvajalcev v delo Februar 2017 Februar 2017

Izvedba del Februar 2017 September 2017

Priprava dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda Avgust 2017 Oktober 2017

Priobitev uporabnega dovoljenja in primopredaja izvedenih del investitorju Oktober 2017 December 2017

Vzpostavitev energetskega knjigovodstva September 2017 December 2017

Strokovni nadzor gradnje Februar 2017 December 2017

Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) in upravljanje December 2017 December 2017

OBJEKT 4 - VRTEC DORNBERK Junij 2018 November 2018

Izvedba celovite energetske sanacije Junij 2018 September 2018

Uvedba izvajalcev v delo Junij 2018 Junij 2018

Izvedba del Junij 2018 Avgust 2018

Priprava dokumentacije za izvedbo kvalitativnega (internega) pregleda Avgust 2018 September 2018

Primopredaja izvedenih del investitorju September 2018 September 2018

Vzpostavitev energetskega knjigovodstva September 2018 Oktober 2018

Strokovni nadzor gradnje Junij 2018 November 2018

Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) in upravljanje November 2018 November 2018

Informiranje in obveščanje javnosti Februar 2017 November 2018

Zaključek investicijskega projekta (zaključek financiranja) Oktober 2018 December 2018
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11.2 Analiza izvedljivosti investicijskega projekta 
 

V časovnem načrtu so predstavljene vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicijskega projekta skupaj z 

aktivnostmi za zagon obratovanja le-tega. Roki za izvedbo so realni. 

 

Investitor MO Nova Gorica je v preteklih letih že pridobila izkušnje pri pripravi in vodenju podobnih investicijskih 

projektov. Izvedbo investicijskega projekta bodo vodile strokovne službe občine. Te vključujejo zunanje strokovne 

sodelavce pri pripravi projektne dokumentacije, nadzoru izvajanja GOI del (nadzorniki za gradbena, strojna in 

elektro instalacijska dela), inženiringu, pripravi dokumentacije za tehnični pregled in pridobitvi uporabnega 

dovoljenja. 

 

Za tekočo izvedbo aktivnosti je župan imenoval strokovno skupino, ki je sestavljena iz predstavnikov investitorja, 

zunanjih strokovnih sodelavcev in predstavnikov upravljavcev. Za izvedbo investicijskega projekta ni predvidena 

posebna organizacija. Pregled, koordinacijo in nadzor nad izvajanjem aktivnosti izdelave investicijske in projektne 

dokumentacije je in bo še naprej vodil Zoran Ušaj, strokovni sodelavec za investicije, ki je zaposlen v Projektni 

pisarni na MO Nova Gorica. Za pripravo študij, analiz in pripravo projektne dokumentacije ter za izvedbo 

strokovnega tehničnega nadzora gradnje so bili in bodo s strani MO Nova Gorica najeti zunanji izvajalci. Dela so 

se in se bodo oddala v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Za pripravo investicijske dokumentacije in 

finančno spremljanje investicijskega projekta pa so zadolženi v Projektni pisarni na MO Nova Gorica. Strokovna 

skupina bo projektne aktivnosti izvajala v sodelovanju z: 

- zunanjimi izvajalci, ki za projekt na podlagi ZJN-3 opravijo arhitekturne, tehnične in pravne storitve ter 

- projektno pisarno, ki sodeluje pri pripravi in izvedbi postopkov JN, pripravi investicijske dokumentacije 

ipd. 

Finančna realizacija projekta bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju 

proračuna. 

 

Odgovorni vodja projekta bo usklajeval in spremljal izvedbo aktivnosti, dogovarjal se bo o rešitvi problemov pri 

izvajanju na rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oz. najmanj enkrat mesečno. Izbral bo tudi vodje 

strokovnega nadzora gradnje za posamezen objekt posebej, medtem ko ostali zunanji koordinatorji niso 

predvideni. Aktivnosti zaposlenih se bodo izvajale v prostorih MO Nova Gorica. Odgovorni vodja projekta bo 

redno izvajal vmesne kontrole izvedbe del in oceno porabe sredstev, spremljal finančni načrt projekta, reševal 

morebitne probleme pri izvedbi del ter ocenjeval dosežene rezultate. Ob zaključku investicijskega projekta bo 

pripravil zaključno vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu. Za izdelavo študij, analiz in pripravo 

projektne dokumentacije, rEP-ov ter za izvedbo strokovnega nadzora gradnje so bili in bodo tudi v prihodnje s 

strani MO Nova Gorica in vodje investicijskega projekta najeti zunanji izvajalci. Ostali zunanji koordinatorji niso 

predvideni. 

 

Izvedbo postopkov izbire izvajalca del je izvedla strokovna skupina v okviru MO Nova Gorica. Pri izbiri izvajalca 

del je strokovna skupina uporabila dosedanje lastne izkušnje pri podobnih projektih, tako da je bila zagotovljena 

optimalna izvedba postopka javnega naročanja (javnega razpisa) po ZJN-3 za izbor izvajalca del. Po pridobitvi 

ponudb in oddaji odločitve o izboru izvajalcev del je odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta pripravil 

predlog za novelacijo investicijskega programa. 6. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) določa, da 

če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (npr. sprememba vrednosti investicije, 

tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu, kakor tudi demografske, socialne, 

okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi 

investicijskega projekta v njegovi ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20% 

ocenjene vrednosti investicijskega projekta, se mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati). 

 

Če upoštevamo, da je že pripravljena investicijska, projektna in tehnična dokumentacija za izvedbo 

investicijskega projekta, da sta pridobljeni pravnomočni gradbeni dovoljenji, da je projekt že umeščen v NRP 

Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2017-2020, da je že bil izveden postopek javnega naročila za izbor 

izvajalcev del v skladu z ZJN-3 in da so bili že izdelani novelirani REP-i ter da imajo strokovne osebe, ki so 

odgovorne za izvedbo investicijskega projekta, dovolj znanja in izkušenj za pričetek izvedbe GOI del oziroma za 

uvedbo izvajalcev v delo ipd., je investicijski projekt izvedljiv v predvidenem časovnem roku, kot izhaja iz poglavja 

11.1 tega dokumenta. 
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Po izvedbi investicijskega projekta bo MO Nova Gorica, kot investitor in lastnik, predala vse energetsko sanirane 

in prenovljene objekte v upravljanje in vzdrževanje posameznemu javnemu zavodu. Glede načina končnega 

prevzema in vzpostavitve obratovanja ter načina in pristojnosti vzdrževanja posameznega objekta med 

obratovanjem se bo MO Nova Gorica (kot investitor in lastnik) dogovorila s posameznih upravljavcem in 

vzdrževalcem, ki skrbi za izvedbo predšolskega in osnovnošolskega vzgojno izobraževalnega programa. V ta 

namen vsi upravljavci zaposlujejo ustrezno usposobljen kader, ki že ima izkušnje z upravljanjem in vzdrževanjem 

primerljive vzgojno varstvene in izobraževalne infrastrukture. 

 

Vsak upravljavec bo pripravil poročila o spremljanju učinkov projekta na posameznem objektu za spremljanje 

dosežene stopnje izkoriščenosti zmogljivosti in drugih kazalnikov, predvidenih v investicijskem programu. 

Upravljavci bodo nato poročila poslali investitorju in lastniku (MO Nova Gorica), ki jih bo proučil ter na njegovi 

podlagi pripravil predlog za morebitne potrebne korektivne ukrepe. Spremljanje učinkov investicijskega projekta 

bo potekalo na dveh ravneh za posamezen objekt in skupaj, in sicer: 

• statično spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov iz tega IP ter 

• vsebinsko spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev v tem IP. 

Upravljavci ter MO Nova Gorica kot investitor in lastnik objektov bodo dolži spremljati učinke ves čas trajanja 

ekonomske dobe investicijskega projekta oz. v skladu s predpisi. 

 

Upoštevajoč tudi analizo tveganj in občutljivosti z vidika izvedljivosti investicijskega projekta, ki je predstavljena v 

poglavju 15 tega dokumenta smo prišli do sklepa, da je realno pričakovati, da se bo investicijski projekt izvedel 

skladno s časovnim načrtom izvedbe investicijskega projekta in da bodo predani vsi objekti v uporabo (v 

obratovanje) konec novembra 2018 ter da bo projekt zaključen do 31.12.2018. 

 

 

Zaključek: 

Investicijski projekt ima jasno časovno in upravljavsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena 

vprašanja, zato menimo, da je investicijski projekt s tega vidika realen in izvedljiv. 
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12 NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

V tem poglavju podrobneje predstavljamo predvidene vire financiranja investicijskega projekta (t.j. investicijskih 

stroškov) ter njegovo finančno konstrukcijo. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) so 

predvideni viri financiranja investicijskega projekta predstavljeni po tekočih cenah. 

 

Viri financiranja obravnavanega investicijskega projekta, ki je v prid javnemu interesu, bodo zagotovljeni:  

- iz lastnih, proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica 

- iz javnih virov EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo RS): Nepovratna sredstva Kohezijskega sklada EU 

in proračuna RS za sofinanciranje energetskih sanacij javnih objektov, od tega: 

 85% iz sredstev Kohezijskega sklada EU 

 15% slovenska udeležba kohezijske politike 

- iz javnih virov RS (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS): Nepovratna sredstva na osnovni 

23. člena ZFO-1 v letih 2017 in 2018 

 

 

Tabela 22: Viri in dinamika financiranja celovitega investicijskega projekta po tekočih cenah, v EUR z DDV. 

2017 2018 v EUR z DDV %

Lastni viri MO Nova Gorica 943.822,75 €            46.418,78 €              990.241,53 €         48,2%

Ministrstvo za infrastrutkuro RS (EU in SLO sredstva) 167.561,84 €            150.856,86 €            318.418,70 €         15,5%

85% Kohezijski sklad EU 142.427,56 €           128.228,33 €           270.655,89 €           13,2%

15% slovenska udeležba v kohezijski politiki 25.134,28 €             22.628,53 €             47.762,81 €             2,3%

MGRT - 23. člen ZFO-1 (nepovratna stredstva) 287.931,00 €            459.693,00 €            747.624,00 €         36,3%

SKUPAJ 1.399.315,59 €      656.968,64 €         2.056.284,23 €   100,0%

VIRI FINANCIRANJA
Dinamika po letih SKUPAJ

 
 

Predvidena struktura financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah z DDV je: 

▪ 48,2% lastni, proračunski viri MO Nova Gorica (990.241,53 EUR) 

▪ 15,5% javni viri EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo RS): Nepovratna sredstva Kohezijskega 

sklada EU in proračuna RS (skupna višina: 318.418,70 EUR, od tega 270.655,89 EUR Kohezijski sklad 

in 47.762,81 EUR slovenska udeležba) 

▪ 36,3% javni viri RS (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS): Nepovratna sredstva na 

osnovi 23. člena ZFO-1 v letih 2017 in 2018 (747.624,00 EUR) 

 

 

Skladno z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 

sektorja, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo RS objavilo septembra 2016 (različica 1.04), v spodnji tabeli 

podajamo vrednost investicijskega projekta brez DDV po posameznih virih in dinamiki financiranja. 

 

Tabela 23: Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah, v EUR brez DDV. 

2017 2018 v EUR brez DDV %

Lastni viri MO Nova Gorica 691.487,15 €            72.050,97 €-              619.436,18 €         36,8%

Ministrstvo za infrastrutkuro RS (EU in SLO sredstva) 167.561,84 €            150.856,86 €            318.418,70 €         18,9%

85% Kohezijski sklad EU 142.427,56 €           128.228,33 €           270.655,89 €           16,1%

15% slovenska udeležba v kohezijski politiki 25.134,28 €             22.628,53 €             47.762,81 €             2,8%

MGRT - 23. člen ZFO-1 (nepovratna stredstva) 287.931,00 €            459.693,00 €            747.624,00 €         44,3%

SKUPAJ 1.146.979,99 €      538.498,89 €         1.685.478,88 €   100,0%

VIRI FINANCIRANJA
Dinamika po letih SKUPAJ
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Predvidena struktura financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah brez DDV je: 

▪ 36,8% lastni, proračunski viri MO Nova Gorica (619.436,18 EUR) 

▪ 18,9% javni viri EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo RS): Nepovratna sredstva Kohezijskega 

sklada EU in proračuna RS (skupna višina: 318.418,70 EUR, od tega 270.655,89 EUR Kohezijski sklad 

in 47.762,81 EUR slovenska udeležba) 

▪ 44,3% javni viri RS (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS): Nepovratna sredstva na 

osnovi 23. člena ZFO-1 v letih 2017 in 2018 (747.624,00 EUR) 
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13 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA TER 

DRUŽBENO-EKONOMSKIH KORISTI PROJEKTA V EKONOMSKI 

DOBI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

13.1 Ekonomska doba investicijskega projekta 
 

Ekonomska doba (referenčno obdobje) za tovrstne projekte na področju energetike po direktivi EU znaša od 15 

do 25 let. V okviru finančne in ekonomske analize smo upoštevali ekonomsko dobo 15 let. 

Kot bazično leto smo upoštevali leto 2017, ko bodo pričeli nastajati prvi investicijski stroški projekta; čas izvedbe 

investicijskega projekta bo v letih 2017 in 2018; kot ekonomsko dobo obratovanja pa smo upoštevali obdobje od 

leta 2018 (t.j. od predaje vseh celovito energetsko saniranih, dozidanih in prenovljenih objektov) do leta 2033. 

 

 

13.2 Projekcija prihodkov investicijskega projekta 
 

Ker gre za investicijo v energetsko sanacijo in prenovo javnih objektov v občinski lasti, projekt za MO Nova Gorica 

in upravljavce objektov v nobenem objektu ne bo ustvarjal novih, neposrednih prihodkov. V izračunih smo 

upoštevali da bodo letni prihodki obratovanja posameznih objektov zajemali le prihodke iz opravljanja vzgojno 

varstvene in izobraževalne dejavnosti vrtcev in osnovnih šol, ki obsegajo prihodke iz proračuna RS (MIZŠ in 

občine), prihodke od prispevka staršev in ostale prihodke. Predpostavili smo, da se bodo prihodki upravljavca iz 

proračuna RS in prispevka staršev pri Vrtcu Šempas dvignili, saj so le-ti namenjeni kritju novih stroškov zaradi 

novih zaposlitev, večjega števila otrok, višjih ostalih stroškov. Pri ostalih objektih se prilivi ne bodo spreminjali in 

bodo v isti višini kot pred izvedbo projekta. Sama celovita energetska sanacija in prenova objektov pa tako 

investitorju/lastniku kot tudi upravljavcem objektov ne bo prinašala neposrednih prihodkov/proračunskih prilivov t.j. 

presežka prilivov nad odlivi, temveč bo projekt ustvarjal le prihranke na stroških energije. 

 

Tabela 24: Prikaz letnih prihodkov projekta z vidika investitorja/lastnika in upravljavcev objektov pred in po 

izvedbi investicijskega projekta, stalne cene, v EUR. 

Prihodki (prilivi) s 

strani MIZŠ in občin
Prispevki staršev Ostali prihodki (prilivi) SKUPAJ

TELOVADNICA SOLKAN 92.046,40 €              -  €                         10.800,00 €              102.846,40 €            

TELOVADNICA OŠ BRANIK 61.198,68 €              -  €                         7.200,00 €                68.398,68 €              

VRTEC ŠEMPAS - REKONSTRUKCIJA 11.292,90 €              440.423,26 €            -  €                         451.716,16 €            

VRTEC DORNBERK 8.157,77 €                318.152,88 €            -  €                         326.310,65 €            

SKUPAJ brez DDV 172.695,74 €            758.576,14 €            18.000,00 €              949.271,88 €            

SKUPAJ Z DDV 210.688,81 €            925.462,89 €            21.960,00 €              1.158.111,70 €         

VRTEC ŠEMPAS - PRIZIDEK -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

SKUPAJ brez DDV 172.695,74 €            758.576,14 €            18.000,00 €              949.271,88 €            

SKUPAJ Z DDV 210.688,81 €            925.462,89 €            21.960,00 €              1.158.111,70 €         

Prihodki (prilivi) s 

strani MIZŠ in občin
Prispevki staršev Ostali prihodki (prilivi) SKUPAJ

TELOVADNICA SOLKAN 92.046,40 €              -  €                         10.800,00 €              102.846,40 €            

TELOVADNICA OŠ BRANIK 61.198,68 €              -  €                         7.200,00 €                68.398,68 €              

VRTEC ŠEMPAS - REKONSTRUKCIJA 11.292,90 €              440.423,26 €            -  €                         451.716,16 €            

VRTEC DORNBERK 8.157,77 €                318.152,88 €            -  €                         326.310,65 €            

SKUPAJ brez DDV 172.695,74 €            758.576,14 €            18.000,00 €              949.271,88 €            

SKUPAJ Z DDV 210.688,81 €            925.462,89 €            21.960,00 €              1.158.111,70 €         

VRTEC ŠEMPAS - PRIZIDEK 7.398,49 €                55.114,20 €              -  €                         62.512,69 €              

SKUPAJ brez DDV 180.094,23 €            813.690,34 €            18.000,00 €              1.011.784,57 €         

SKUPAJ Z DDV 219.714,96 €            992.702,21 €            21.960,00 €              1.234.377,17 €         

PRIHODKI UPRAVLJAVCEV OBJEKTOV

LETNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA PO OPERACIJI

PRIHODKI UPRAVLJAVCEV OBJEKTOV

LETNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA PRED OPERACIJO

 
 

V »finančni analizi projekta po metodi prirasta« (t.j. opredelitev ekonomske uspešnosti projekta na podlagi 

primerjave prihodkov v scenariju nove naložbe t.j. variante »z investicijo« s prihodki v scenariju brez nove naložbe 

t.j. variante »brez investicije« skladno s točko 3 15. člena Delegirane uredbe komisije (EU) št. 480/2014 z dne 
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03.03.2014) pa je bila izdelana primerjava variante »brez investicije« z varianto »z investicijo« oziroma so bili kot 

prihodki projekta upoštevani absolutni neto prihranki na stroških ogrevanja (toplotne energije) in stroških 

električne energije objektov in ostalih prihodkov objektov. Zaradi boljše primerjave je v izračunih upoštevano tako 

za varianto »brez investicije« kot tudi za varianto »z investicijo« število mesecev obratovanja po posameznem 

objektu po letih skladno s časovnim načrtom pričetka obratovanja posameznega energetsko saniranega in 

prenovljenega objekta. 

 

Tabela 25: Prikaz letnih prihrankov/prilivov projekta po »metodi prirasta«, stalne cene, v EUR. 

Prihodki (prilivi) s 

strani MIZŠ in občin
Prispevki staršev Ostali prihodki (prilivi)

POVEČANJE 

PRIHODKOV PO 

OPERACIJI

PRIHRANEK NA 

STROŠKIH

SKUPNO 

POVEČANJE 

PRIHODKOV

TELOVADNICA SOLKAN -  €                         -  €                         -  €                         -  €                                        8.743,78 € 8.743,78 €               

TELOVADNICA OŠ BRANIK -  €                         -  €                         -  €                         -  €                                        6.913,87 € 6.913,87 €               

VRTEC ŠEMPAS - REKONSTRUKCIJA -  €                         -  €                         -  €                         -  €                                        5.411,85 € 5.411,85 €               

VRTEC DORNBERK -  €                         -  €                         -  €                         -  €                                        4.777,75 € 4.777,75 €               

SKUPAJ brez DDV -  €                         -  €                         -  €                         -  €                        25.847,25 €             25.847,25 €             

SKUPAJ Z DDV -  €                         -  €                         -  €                         -  €                        31.533,64 €             31.533,64 €             

VRTEC ŠEMPAS - PRIZIDEK 7.398,49 €                55.114,20 €              -  €                         62.512,69 €                                        -   € 62.512,69 €             

SKUPAJ brez DDV 7.398,49 €                55.114,20 €              -  €                         62.512,69 €             25.847,25 €             88.359,93 €             

SKUPAJ Z DDV 9.026,15 €                67.239,32 €              -  €                         76.265,48 €             31.533,64 €             107.799,12 €           

RAZLIKA MED PRIHODKI IZ 

OBRATOVANJA

METODA PRIRASTA LETNIH PRIHODKOV

 
 

 

13.3 Projekcija odhodkov / stroškov investicijskega projekta 
 

Projekcija oziroma višina odhodkov/stroškov projekta je oblikovana na podlagi izračunov o prihodnji porabi 

energije in izkustvenih ocen. Predvidevamo, da bo projekt pri svojem obratovanju investitorju in upravljavcem 

povzročal naslednje vrste odhodkov/stroškov iz obratovanja: 

- Enkratne odhodke (investicijski stroški) ter 

- Odhodke/stroške iz obratovanja. 

 

Investicijska vlaganja (enkraten odhodek) 

Investicijski stroški so stroški začetnih investicijskih vlaganj (stroški predvidenih organizacijskih in investicijskih 

ukrepov) in nastajajo v času izvajanja operacije. Podrobna vsebina posameznih investicijskih vlaganj je 

predstavljena v poglavju 8 in 12 tega dokumenta. 

 

Odhodki iz obratovanja 

Predvidevamo, da bo projekt pri svojem obratovanju investitorju/lastniku (MO Nova Gorica) in upravljavcem (t.j. 

OŠ Solkan, OŠ Branik, OŠ Šempas in OŠ Dornberk) povzročal nastajanje naslednjih vrst odhodkov/stroškov iz 

obratovanja: 

- stroške toplotne in električne energije objektov, ki se energetsko sanirajo; 

- stroške toplotne in električne energije novega prizidka; 

- stroške upravljanja, vzdrževanja in intervencij (0,45% vrednosti investicijskih vlaganj skozi celotno 

ekonomsko dobo); 

- stroške zavarovanja (0,1% vrednosti investicijskih vlaganj skozi celotno ekonomsko dobo); 

- ostale stroške upravljavcev objektov (materialni stroški, stroški dela, stroški storitev so ocenjeni na 

podlagi doseganjih stroškov obratovanja objektov; pri izračunu je upoštevano število novo zaposlenih in 

večjih prostorskih kapacitet Vrtca Šempas); 

- stroške nadomestitev t.j. stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja (ocenjeni so v višini letne 

amortizacije na vsake 4 leta obratovanja posameznega objekta od predaje energetsko saniranega in 

prenovljenega objekta v uporabo);ter 

- stroške amortizacije1 (5% amortizacijska stopnja). 

 

                                           
1 Amortizacija je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortiziranega osnovnega sredstva na poslovne učinke in je obračunana 

kot produkt amortizacije osnove in amortizacijske stopnje. Stroški amortizacije so izračunani upoštevajoč nabavno vrednost osnovnih sredstev za 
projekt. Za posamezne investicijske ukrepe se je upoštevalo 20 letno amortizacijsko dobo. 
V skladu z »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020« (European 
Commission, december 2014) smo določili 15 letno ekonomsko dobo projekta, kar je krajše od amortizacijske dobe projekta, zato se bo pri 
izračunih upošteval po koncu ekonomske dobe projekta preostanek vrednosti projekta. 
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Tabela 26: Prikaz letnih odhodkov/stroškov iz obratovanja upravljavcev objektov pred in po izvedbi 

investicijskega projekta, stalne cene, v EUR. 

Stroški EE in TE

Ostali stroški 

vzdrževanja in 

zavarovanja

Ostali materialni 

stroški
Stroški storitev Stroški dela SKUPAJ

TELOVADNICA SOLKAN 13.651,71 €              2.500,00 €                6.053,21 €                7.049,03 €                62.792,44 €              92.046,40 €              

TELOVADNICA OŠ BRANIK 9.814,41 €                2.500,00 €                4.308,19 €                7.200,35 €                37.375,73 €              61.198,68 €              

VRTEC ŠEMPAS - REKONSTRUKCIJA 10.299,18 €              2.500,00 €                58.412,41 €              45.611,54 €              334.893,03 €            451.716,16 €            

VRTEC DORNBERK 8.593,58 €                2.500,00 €                47.765,82 €              19.061,25 €              248.390,00 €            326.310,65 €            

SKUPAJ brez DDV 42.358,88 €              10.000,00 €              116.539,63 €            78.922,18 €              683.451,20 €            931.271,88 €            

SKUPAJ Z DDV 51.677,83 €              12.200,00 €              142.178,35 €            96.285,05 €              833.810,46 €            1.136.151,70 €         

VRTEC ŠEMPAS - PRIZIDEK -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

SKUPAJ brez DDV 42.358,88 €              10.000,00 €              116.539,63 €            78.922,18 €              683.451,20 €            931.271,88 €            

SKUPAJ Z DDV 51.677,83 €              12.200,00 €              142.178,35 €            96.285,05 €              833.810,46 €            1.136.151,70 €         

Stroški EE in TE

Ostali stroški 

vzdrževanja in 

zavarovanja

Ostali materialni 

stroški
Stroški storitev Stroški dela SKUPAJ

TELOVADNICA SOLKAN 5.469,60 €                1.938,33 €                6.053,21 €                7.049,03 €                62.792,44 €              83.302,62 €              

TELOVADNICA OŠ BRANIK 4.393,20 €                1.007,34 €                4.308,19 €                7.200,35 €                37.375,73 €              54.284,81 €              

VRTEC ŠEMPAS - REKONSTRUKCIJA 6.251,26 €                1.136,07 €                58.412,41 €              45.611,54 €              334.893,03 €            446.304,31 €            

VRTEC DORNBERK 4.372,95 €                1.942,88 €                47.765,82 €              19.061,25 €              248.390,00 €            321.532,90 €            

SKUPAJ 20.487,01 €              6.024,62 €                116.539,63 €            78.922,18 €              683.451,20 €            905.424,63 €            

SKUPAJ Z DDV 24.994,15 €              7.350,04 €                142.178,35 €            96.285,05 €              833.810,46 €            1.104.618,05 €         

VRTEC ŠEMPAS - PRIZIDEK 4.175,50 €                3.222,99 €                14.603,10 €              11.402,89 €              41.861,63 €              75.266,10 €              

SKUPAJ 24.662,51 €              9.247,61 €                131.142,73 €            90.325,06 €              725.312,83 €            980.690,74 €            

SKUPAJ Z DDV 30.088,26 €              11.282,08 €              159.994,13 €            110.196,57 €            884.881,65 €            1.196.442,70 €         

LETNI ODHODKI IZ POSLOVANJA PRED OPERACIJO

STROŠKI UPRAVLJAVCEV OBJEKTOV

STROŠKI UPRAVLJAVCEV OBJEKTOV

LETNI ODHODKI IZ POSLOVANJA PO OPERACIJI

 
 

Za potrebe izdelave »finančne analize projekta po metodi prirasta« (za potrebe ocenjevanja projekta na 

podlagi primerjave stroškov/odhodkov v scenariju nove naložbe t.j. variante »z investicijo« s stroški/odhodki v 

scenariju brez nove naložbe t.j. variante »brez investicije« skladno s točko 3 15. člena Delegirane uredbe komisije 

(EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014) pa je bila izdelana primerjava variante »brez investicije« z varianto »z 

investicijo« oziroma so bili kot odhodki/stroški projekta upoštevani absolutni neto stroški/odhodki projekta. 

Negativno razliko med stroški energije smo izključili, saj smo prihranke na stroških energije vključ ili v prihodek v 

okviru »finančne analize projekta po metodi prirasta«. Zaradi boljše primerjave je v izračunih upoštevano tako za 

varianto »brez investicije« kot tudi za varianto »z investicijo« število mesecev obratovanja po posameznem 

objektu po letih skladno s časovnim načrtom pričetka obratovanja posameznega energetsko saniranega in 

prenovljenega objekta. 

 

Tabela 27: Prikaz letnih odhodkov/odlivov projekta po »metodi prirasta«, stalne cene, v EUR. 

Stroški EE in TE

Ostali stroški 

vzdrževanja in 

zavarovanja

Ostali materialni 

stroški
Stroški storitev Stroški dela SKUPAJ

PRIHRANEK NA 

ODHODKIH

POVEČANJE 

ODHODKOV PO 

OPERCIJI

TELOVADNICA SOLKAN 8.182,11 €-                561,67 €-                   -  €                         -  €                         -  €                         8.743,78 €-                                8.743,78 € -  €                        

TELOVADNICA OŠ BRANIK 5.421,21 €-                1.492,66 €-                -  €                         -  €                         -  €                         6.913,87 €-                                6.913,87 € -  €                        

VRTEC ŠEMPAS - REKONSTRUKCIJA 4.047,92 €-                1.363,93 €-                -  €                         -  €                         -  €                         5.411,85 €-                                5.411,85 € -  €                        

VRTEC DORNBERK 4.220,63 €-                557,12 €-                   -  €                         -  €                         -  €                         4.777,75 €-                                4.777,75 € -  €                        

SKUPAJ 21.871,87 €-              3.975,38 €-                -  €                         -  €                         -  €                         25.847,25 €-              25.847,25 €             -  €                        

SKUPAJ Z DDV 26.683,68 €-              4.849,96 €-                -  €                         -  €                         -  €                         31.533,64 €-              31.533,64 €             -  €                        

VRTEC ŠEMPAS - PRIZIDEK 4.175,50 €                3.222,99 €                14.603,10 €              11.402,89 €              41.861,63 €              75.266,10 €                                         -   € 75.266,10 €             

SKUPAJ 17.696,37 €-              752,39 €-                   14.603,10 €              11.402,89 €              41.861,63 €              49.418,85 €              25.847,25 €             75.266,10 €             

SKUPAJ Z DDV 21.589,57 €-              917,92 €-                   17.815,78 €              13.911,52 €              51.071,19 €              60.291,00 €              31.533,64 €             91.824,64 €             

RAZLIKA V STROŠKIH UPRAVLJAVCEV 

OBJEKTOV

METODA PRIRASTA LETNIH ODHODKOV

 
 

 

13.4 Prihodki in stroški na podlagi CBA-Analize stroškov in koristi (ekonomske 

analize) 
 

Družbene učinke projekta je mogoče preverjati s pomočjo Analize stroškov in koristi (ASK). Na ta način je 

mogoče vrednotiti ekonomske učinke projekta na različne subjekte. S tega vidika je tovrstna analiza bolj celovita 

kot sama finančna analiza, ki ocenjuje izpolnjevanje projekta z vidika investitorja. 
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Investicijski projekt prinaša še veliko koristi, ki se jih ne da denarno natančno ovrednotiti, in koristi oziroma 

izgube, ki jih lahko ovrednotimo v denarju. Cilj CBA (Cost Benefit Analyse)/ASK (Analize stroškov in koristi) je 

opredeliti in ovrednotiti vse morebitne vplive, kot koristi in kot stroške izvedbe investicijskega projekta. Pri 

opredelitvi stroškov in koristi nadgradimo finančno analizo z indirektnimi koristmi, tako da dobimo ekonomsko 

analizo (ASK-Analizo stroškov in koristi). Ekonomska analiza je skupno ime za ovrednotenje, pri katerem se 

upoštevajo vsi ekonomski stroški in vse ekonomske koristi v družbi. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost 

investicijskega projekta s širšega družbenega, okoljskega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. Pri 

ekonomskem vrednotenju izhajamo iz predpostavke, da je treba vložke v okviru izvedbe investicijskega projekta 

opredeliti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, rezultate pa glede na pripravljenost posameznikov, da jih 

plačajo. Ekonomsko analizo (ASK-Analizo stroškov in koristi) delamo na podlagi družbenega vidika. Prilagoditve, 

ki jih moramo narediti, so: davčni popravki, popravki zaradi eksternalij ter popravek cen (od tržnih do obračunskih 

cen). 

 

Koristi in stroške različnih učinkov projekta je mogoče primerjati le v primeru skupne enote, v kateri so ti izraženi 

in ta enota je po navadno denar. Kriterij po katerem odločamo ali posamezen projekt izvedemo je, da mora ta v 

svoji življenjski dobi prinesti pozitivne neto koristi. Le na ta način je mogoče upravičiti uporabo (javnih) sredstev za 

izvedbo posameznega projekta. Pri vrednotenju učinkov projekta je potrebno upoštevati vse potencialne vplive, ki 

jih ta projekt ima, saj lahko na ta način ugotovimo ali je projekt sprejemljiv tudi iz družbenega vidika. Družbeno-

ekonomskih učinkov ni vedno mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko 

pomembno vplivajo na blaginjo ljudi in družbe. 

 

Izvedba projekta ni namenjena ustvarjanju dobička oziroma presežka prilivov nad odlivi projekta, zaradi česar 

projekta ne moremo neposredno primerjati z investicijskimi projekti, ki jih izvajajo gospodarske družbe. 

Posledično različni izračuni finančnih dinamičnih kazalnikov uspešnosti naložbe, kot sta finančna neto sedanja 

vrednost in finančna interna stopnja donosa, niso najbolj primerni za presojanje upravičenosti izvedbe 

omenjenega projekta. Upravičenost izvedbe projekta glede na njegov osnovni namen lahko opravičujemo le skozi 

družbeno-ekonomske koristi, ki jih le-ta prinaša in kar upravičuje vlaganja javnih sredstev v izvedbo projekta. 

Projekte, kamor uvrščamo tudi obravnavano operacijo, ki so v osnovi širšega družbeno-ekonomskega pomena, 

pa ni mogoče oziroma je neupravičeno gledati in ocenjevati le z ozke finančne perspektive. Zavedati se moramo, 

da obravnavani projekt ni v osnovni namenjen tržni dejavnosti občine in/ali upravljavcev in ustvarjanju donosov ter 

da je zato finančno nerentabilen in neupravičen za izvedbo. Če pa ga proučujemo z ekonomskega (širšega 

družbenega vidika), vidimo, da bo s prihranki in dodatnimi potencialnimi prihodki in drugimi koristmi, ki jih bo 

prinesla njegova izvedba lokalnemu prebivalstvu in občini, pozitivno vplival na demografski, družbeni, socialni, 

gospodarski in tudi ekološki (okoljski) razvoj. 

 

Davčni popravki: Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki lahko vplivajo na relativne 

cene. Medtem ko je v nekaterih primerih težko oceniti raven cen brez DDV, se vseeno lahko določijo nekateri splošni približki in 

odpravijo ta nesorazmerja cen. V ekonomski analizi smo opravili davčni popravek stroškov iz obratovanja in investicijskih 

stroškov, tako da smo v navedeni postavki ovrednotili zmanjšanje investicijskih stroškov in stroškov iz obratovanja za DDV ter 

ga upoštevali pri samem izračunu kot družbeno-ekonomske korist. 

 

Popravek cen (pretvorba tržnih cen v obračunske cene): Cilj pretvorbe tržnih cen v obračunske cene (popravek cen) je 

določitev davčnih popravkov in pretvorbe tržnih cen v obračunske cene. Pri analizi smo izhajali iz predpostavke, da se 

slovenske tržne cene tako dela kot proizvodov od tako imenovanih »računovodskih ali mejnih cen« minimalno razlikujejo. Zato 

večino cen pri izračunu ekonomskih sodil nismo korigirali s konverzijskimi faktorji oziroma smo upoštevali konverzijski faktor 1. 

 

Popravek zaradi eksternalij: Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso upoštevani pri 

finančni analizi npr. stroški in koristi, ki izhajajo iz povečanja povpraševanja po proizvodih in storitvah drugih gospodarskih 

dejavnosti, večjega števila novih potencialnih posrednih delovnih mest, okoljske koristi, pozitiven družbeni učinek projekta, 

povečanje varnosti in zdravja uporabnikov javnih objektov, izboljšanja energetske učinkovitosti, izboljšanja prostorskih pogojev 

za izvajanje vzgojno varstvenega in izobraževalnega procesa v objektih ipd., koristi oz. potencialni prihranki ali dodatni 

potencialni prihodki lokalnih prebivalcev, naselja, občine ipd., multiplikatorski učinek ali na primer višja kvaliteta bivanja za 

občane. Praviloma je te koristi in stroške težko ovrednotiti, četudi jih je mogoče določiti. Kot splošno pravilo velja, da je potrebno 

vse družbeno-ekonomske koristi in stroške, ki se prelivajo od projekta k ostalim subjektom brez nadomestila, v CBA/ASK 

upoštevati kot dodatek k njegovim finančnim stroškom. Zunanjim vplivom pa je potrebno določiti denarne vrednosti, če je le-to 

mogoče. Če ni, jih je potrebno opisati z nedenarnimi pokazatelji. Zunanje koristi tako ocenjujemo s kvalitativnega in 

kvantitativnega vidika. V nadaljevanju so prikazane pozitivne koristi projekta, ki jih je možno denarno ovrednotiti, in koristi, ki jih 

denarno ne moremo ovrednotiti. 
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Denarno ovrednotene družbeno-ekonomske koristi izvedbe projekta 

➢ Prihranek na stroških toplotne energije (ogrevanja) in stroških električne energije (za posamezen objekt 

oz. za vse objekte skupaj se je izračunal absolutni prihranek na stroških toplotne energije (ogrevanja) in 

stroških električne energije). 

➢ Prihranek na stroških upravljanja in vzdrževanja (za posamezen objekt oz. za vse objekte skupaj se je 

izračunal absolutni prihranek na stroških upravljanja in vzdrževanja). 

➢ Zmanjšanje vpliva na okolje (z izvedbo investicijskih ukrepov se predvideva zmanjšanje poraba toplotne 

in električne energije, kar pomeni tudi zmanjšanje emisij škodljivih plinov pri izgorevanju; zaradi tega se 

bodo zmanjšali tudi negativni vplivi ogrevanja na okolje). 

➢ Multiplikatorski učinek (predvidevamo, da bo na področju gospodarskih učinkov nastal multiplikatorski 

učinek kot posledica investicijskih vlaganj; multiplikator je ključni pojem moderne ekonomije in ga 

opredelimo kot koeficient, ki pove za koliko se poveča dohodek, če se povečajo izdatki za investicije; na 

ta način lahko dobimo spremembo v dohodku, ki je posledica izvedbe investicij; predpostavili smo, da 

multiplikatorski učinek znaša 1,50 in da je dobičkonosnost teh prihodkov 20%, kar bo povečevalo davke 

od dobička). 

➢ Boljši bivanjski in službeni pogoji (ocenili smo, da bo zaradi izvedbe energetske sanacije in posledično 

zmanjšanja emisij v okolje, imel vsak prebivalcev občine korist v višini 5,00 EUR). 

 

Zgoraj omenjene družbeno-ekonomske koristi so upoštevane pri izračunu kazalnikov upravičenosti projekta za 

posamezen projekt in za vse objekte skupaj pri ekonomski (CBA/AKS) analizi v 14.3 tega dokumenta. 

 

Družbeno-ekonomske koristi, ki jih denarno ni bilo mogoče ovrednotiti 

Investicijski projekt pa prinaša še veliko družbeno-ekonomskih koristi, ki jih ne moremo denarno ovrednotiti. V 

nadaljevanju so prikazane za vse štiri kvalitativne vidike (ekološki/okoljski, družbeni, razvojno-gospodarski in 

socialni vidik): 

- boljše razvojne možnosti z vidika trajnostnega in okoljskega razvoja; 

- izboljšanje delovnih, vzgojno varstvenih in izobraževalnih pogojev ter bivanjskih pogojev vseh 

uporabnikov javnih stavb; 

- izboljšanje pogojev za izvajanje vzgojno varstvenega in izobraževalnega procesa v obravnavanih 

stavbah; 

- osveščanje, vzgoja in izobraževanje uporabnikov javnih stavb in širše javnosti v skladu z načeli 

trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti; 

- izboljšanje poslovanja z znižanjem stroškov ogrevanja (toplotne energije) in stroškov električne energije, 

saj predstavljajo stroški ogrevanja v obravnavanih stavbah znaten del odhodkov (boljša energetska 

učinkovitost stavbe, manjša poraba energije in nižji stroški za rabo energije); 

- smotrno ravnanje z energijo v javnem sektorju; 

- zagotovitev sanacije energetskih sistemov v javnih objektih in/ali energetsko sanirati objekte; 

- povečanje oz. dvig poznavanja energetske opreme in naprav ter povečanje zanesljivosti energetske 

oskrbe; 

- zmanjšanje emisije ogljikovega dioksida zaradi zmanjšanja rabe energije in s tem se zmanjšujejo 

negativni vplivi na okolje in blažijo podnebne spremembe; 

- zmanjšanje emisije prašnih delcev in drugih onesnaževal, ki vplivajo na kvaliteto zraka; 

- izboljšanje, optimiranje upravljanja in vzdrževanja energetskih sistemov na način, da se izboljša izvajanje 

ob znižanih vloženih sredstvih; 

- postopna izenačitev bivanjskih, delovnih, vzgojno varstvenih in izobraževalnih ter ekonomskih pogojev 

vseh prebivalcev občine; 

- zagotovitev ustreznega zdravstvenega varstva in storitev (skrb za zdravje uporabnikov javnih objektov); 

- zagotovitev dviga življenjskega standarda in bivanjskih pogojev vseh prebivalcev občine; 

- ohranitev oz. rast prebivalstva in ohranitev oz. izboljšanje starostne strukture prebivalstva; 

- skrb za trajnostni okoljski razvoj občine, predvsem skrb za trajnostno rabo energije; 

- boljše varovanje okolja; ter 

- uresničitev razvojnih vizij občine. 
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14 PRESOJA UPRAVIČENOSTI IZVEDBE INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN 

EKONOMSKE ANALIZE 

 

Glavni namen tega poglavja je, da na temelju do sedaj obravnavanih podatkov in informacij o obstoječem stanju, 

tehnologiji, stroških in prihodkih obratovanja, zaposlenih in financiranju, pripravimo finančno–tržno oceno 

investicijskega projekta. Upravičenost investicijskega projekta smo merili tako, da smo izračunali denarne tokove 

za finančno in ekonomsko analizo (ASK/CBA) investicijskega projekta ter zanje izračunali pripadajoče statične in 

dinamične kazalnike upravičenosti izvedbe le-tega. Pri analizi smo skušali ugotoviti, kakšne finančne in 

ekonomske rezultate bo prinesel investicijski projekt v ekonomski dobi. 

 

 

14.1 Predpostavke za izdelavo finančne in ekonomske analize 
 

Namen finančne analize je izdelati napovedi finančnih oziroma realnih denarnih tokov investicijskega projekta, da 

bi lahko izračunali kazalnike finančne učinkovitosti/upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Namen izdelave 

ekonomske (ASK-Analiza stroškov in koristi) pa je opredeliti in ovrednotiti prispevek investicijskega projekta na 

širše družbeno-ekonomsko okolje. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost izvedbe investicijskega projekta s 

širšega ekološkega/okoljskega, družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. 

 

Finančna analiza in ekonomska analiza za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega 

projekta sta bili narejeni na podlagi naslednjih predpostavk: 

➢ Dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta so izračunani za obdobje izvedbe 

investicijskega projekta in za 15 letno ekonomsko dobo. 

➢ Ekonomsko koristna življenjska doba investicijskega projekta presega 15 letno ekonomsko dobo, zato 

smo na koncu ekonomske dobe upoštevali ostanek vrednosti investicijskega projekta. 

➢ Prvo leto rednega obratovanja objekta Telovadnice OŠ Solkan in Vrtca Šempas je 2018, natančneje 

januar 2018, ko se bodo nova osnovna sredstva aktivirala in pričela amortizirati. 

➢ Prvo leto rednega obratovanja objekta Telovadnice OŠ Branik in Vrtca Dornberk je leto 2019, natančneje 

januar 2019, ko se bodo nova osnovna sredstva aktivirala in pričela amortizirati. 

➢ Upravičenost izvedbe investicijskega projekta smo ocenjevali po t.i. metodi prirasta, ki temelji na 

primerjavi prihodkov in stroškov/odhodkov v scenariju nove naložbe t.j. variante »z investicijo« s prihodki 

in stroški/odhodki v scenariju brez nove naložbe t.j. varianta »brez investicije« skladno s točko 3 15. 

člena Delegirane uredbe komisije (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014 (v nadaljevanju »Finančna in 

ekonomska analiza projekta po metodi prirasta«). »Finančna analiza projekta po metodi prirasta« 

je osnova za izračun najvišje stopnje sofinanciranja EU na podlagi finančne vrzeli. 

➢ Upravičenost izvedbe investicijskega projekta smo ocenjevali tudi na podlagi realnih (dejanskih) denarnih 

tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov (v nadaljevanju »Finančna in ekonomska analiza 

realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov«). 

➢ Vsi stroški (investicijski in obratovalni) in prihodki so prikazani v finančni analizi v stalnih cenah z DDV (v 

skladu z navodili Evropske Komisije, in sicer priročnika za izdelavo Analize stroškov in koristi, december 

2014; Izvedbene Uredbe Komisije EU 2015/207 in Uredbe 480/2014); v ekonomski analizi pa so bili 

izvedeni davčni popravki in popravki cen. 

➢ Vsi stroški obratovanja pri finančni in ekonomski analizi so ocenjeni na podlagi pridobljenih podatkov iz 

poglavja 13 tega dokumenta; pri ekonomski analizi pa niso popravljeni s konverzijskim faktorjem, 

oziroma smo pri vseh upoštevali konverzijski faktor 1, saj se slovenske tržne cene tako dela kot tudi 

proizvodov od tako imenovanih »računovodskih ali mejnih cen« minimalno razlikujejo in so praktično 

enake. 

➢ Finančna in ekonomska analiza sta izdelani kot enovit projekt (konsolidirana analiza) s stališča 

investitorja/lastnika MO Nova Gorica in upravljavcev objektov (v skladu z navodili Evropske Komisije, in 

sicer priročnika za izdelavo Analize stroškov in koristi, december 2014; Izvedbene Uredbe Komisije EU 

2015/207 in Uredbe 480/2014). 
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➢ Investicijski projekt ni namenjen pridobitni dejavnost ne investitorja/lastnika ter ne upravljavcev objektov, 

zato tudi ne ustvarja dodatnih prihodkov oziroma prilivov na podlagi pridobitne dejavnosti. Projekt 

ustvarja le prihranke na stroških, saj projekt ni namenjen trženju ne lastnika/investitorja in ne 

upravljavcev. Upravljavci objektov bodo v ekonomski dobi prejemal le prihodke za kritje tekočih stroškov 

lastnega delovanja. 

➢ Analizo upravičenosti izvedbe investicijskega projekta smo pripravili na podlagi statičnih in dinamičnih 

kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta tako za finančno kot tudi za ekonomsko analizo. 

➢ Diskontna stopnja, s katero smo diskontirali denarne tokove investicijskega projekta pri finančni in 

ekonomski analizi, znaša 4,0% in je določena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016). 

➢ V skladu z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb 

javnega sektorja, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo RS septembra 2016 (različica: 1.04), smo v 

Prilogi II izvedli tudi izračunu finančnih in ekonomskih kazalnikov, ki upošteva: 

- 7,0% minimalno stopnjo donosnosti za zasebnika 

- 5,0% diskontno stopnjo za zasebnika 

- 4,0% diskontno stopnjo za javnega partnerja 

- 15 letno pogodbeno/ekonomsko dobo 

- 1,0% minimalno udeležbo javnega partnerja v prihranku 

 

 

14.2 Finančna analiza 
 

14.2.1 Finančna analiza projekta po metodi prirasta 

 

V nadaljevanju je prikazan »finančni denarni tok projekta po metodi prirasta«, ki temelji na primerjavi 

prihodkov in stroškov/odhodkov v scenariju nove naložbe t.j. variante »z investicijo« s prihodki in stroški/odhodki v 

scenariju brez nove naložbe t.j. varianta »brez investicije« skladno s točko 3 15. člena Delegirane uredbe komisije 

(EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014. Izvedba projekta prinaša neposredne prihodke/prilive in neposredne 

stroške/odlive, ki so povzeti iz predpostavk in podatkov v poglavju 13 za ekonomsko dobo projekta. V finančni 

analizi pa nismo upoštevali ne-denarne knjigovodske postavke (npr. amortizacija,2 rezervni sklad ipd.) ter 

finančne odhodke (stroške financiranja)3. Prikaz nediskontiranih in diskontiranih finančnih denarnih tokov projekta 

na podlagi »finančne analize projekta po metodi prirasta« je predstavljen v nadaljevanju tega poglavja. Le-ta je 

osnovna za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Uporabljena je 4% diskontna 

stopnja. 

 

V nadaljevanju so prikazani finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. To so diskontirana 

doba vračanja sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, modificirana interna stopnja donosa, 

koeficient K/S ter relativna neto sedanja vrednost. 

 

Podrobnejši izračuni so predstavljeni v Prilogi I tega dokumenta. 

 

 

 

                                           
2 Amortizacija v dinamični analizi ne predstavlja denarnega odliva in je v denarnem toku zajeta v negativnih odlivih od investicijskih vlaganj. 
3Finančni odhodki (t.j. stroški financiranja=obresti) v izračunu finančnega oziroma realnega denarnega toka niso vključeni v izračun dinamičnih 
kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta, saj le-ti predstavljajo donos banke na vložena sredstva in zato v tem smislu kot taki ne 
predstavljajo odhodka/stroška obravnavanega projekta. Stroški financiranja so v bistvu v okviru finančnega oziroma realnega denarnega toka (v 
okviru dinamične analize) zajeti že v diskontni stopnji, saj le-ta predstavlja zahtevani donos projekta ne glede na vir financiranja. 
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Tabela 28: »Finančna analiza projekta po metodi prirasta« v ekonomski dobi projekta, stalne cene, v EUR z DDV. 

Tabela 1: FINANČNA ANALIZA PROJEKTA PO METODI PRIRASTA.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

PRIHRANEK NA STROŠKIH OGREVANJA (Toplotne energije) -  €                        10.715,94 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       

PRIHRANEK NA STROŠKIH ELEKTRIČNE ENERGIJE -  €                        4.204,69 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         

PRIHRANEK NA STROŠKIH UPRAVLJANJA, VZDRŽEVANJA IN INTERVENCIJ -  €                        1.484,58 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         

PRIHRANEK NA STROŠKIH ZAVAROVANJA -  €                        441,02 €            1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         

PRIHODKI ZARADI NOVIH KAPACITET VRTCA ŠEMPAS -  €                        76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       

Skupaj prilivi iz poslovanja/obratovanja 1.710.098,51 €     -  €                        93.111,71 €       107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    

Drugi prilivi

PRILIVI 1.710.098,51 €     -  €                        93.111,71 €       107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    107.799,12 €    

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo -  €                        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo -  €                        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek -  €                        1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         

Stroški električne energije - za novi prizidek -  €                        4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij -  €                        3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         

Stroški zavarovanja -  €                        714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) -  €                        82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       

Stroški nadomestitve -  €                        -  €                   -  €                   -  €                   69.843,78 €       32.720,58 €       -  €                   -  €                   69.843,78 €       32.720,58 €       -  €                   -  €                   69.843,78 €       32.720,58 €       -  €                   -  €                   69.843,78 €       

Skupaj odlivi iz poslovanja/obratovanja 1.846.731,15 €     -  €                        91.824,64 €       91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €    124.545,22 €    91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €    124.545,22 €    91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €    124.545,22 €    91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €    

ODLIVI 1.846.731,15 €     -  €                        91.824,64 €       91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €    124.545,22 €    91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €    124.545,22 €    91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €    124.545,22 €    91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €    

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške 136.632,64 €-        -  €                        1.287,06 €         15.974,48 €       15.974,48 €       53.869,30 €-       16.746,10 €-       15.974,48 €       15.974,48 €       53.869,30 €-       16.746,10 €-       15.974,48 €       15.974,48 €       53.869,30 €-       16.746,10 €-       15.974,48 €       15.974,48 €       53.869,30 €-       

DENARNI TOK na koncu investicije 447.858,00 €        447.858,00 €    

Investicijska vlaganja:

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 647.990,75 €         636.317,18 €    

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 4.758,00 €              4.148,00 €         

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 714.916,68 €         -  €                   

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 27.258,16 €           12.726,34 €       

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 1.952,00 €              1.220,00 €         

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA 2.440,00 €              2.440,00 €         

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 2.056.167,11 €     1.399.315,59 €      656.851,52 €       -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI (PROSTI DENARNI TOK) -    1.744.941,75 € -     1.399.315,59 € -       655.564,46 €        15.974,48 €        15.974,48 € -      53.869,30 € -      16.746,10 €        15.974,48 €        15.974,48 € -      53.869,30 € -      16.746,10 €        15.974,48 €        15.974,48 € -      53.869,30 € -      16.746,10 €        15.974,48 €        15.974,48 €      393.988,70 € 
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14.2.1.1 Finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta v okviru »Finančne analize 

projekta po metodi prirasta« 

 

Tabela 29: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene »Finančne analize 

projekta po metodi prirasta«. 

Z VIDIKA PROJEKTA                                              

(po metodi PRIRASTA)

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA -10,50%

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST 1.880.957,14 €-                  

FINANČNI  KOEFICIENT K/S 0,553

DISKONTIRANA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 203

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 61

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOPNJA DONOSA -8,07%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 0,93 €-                                

FINANČNA ANALIZA

 
 

Finančna neto sedanja vrednost je pri 4% diskontni stopnji negativna (-1.880.957,14 EUR), kar pomeni, da 

investicijski projekt ne prinaša investitorju/lastniku in upravljavcem objektov nobenega donosa. Ravno tako je 

negativna finančna interna stopnja donosa (-10,50%). Negativna pa je tudi finančna modificirana interna stopnja 

donosa (-8,07%). Tako diskontirana kot tudi enostavna doba vračanja vloženih sredstev po finančni analizi zelo 

presegata amortizacijsko dobo, kar pomeni, da se vložena sredstva ne povrnejo v ekonomski dobi projekta. 

Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost projekta je negativna in znaša -0,93 EUR, kar pomeni, da 

nam vsak vložen EUR prinaša izgubo v višini 0,93 EUR. Da so po finančni analizi stroški projekta višji od vseh 

koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove finančni koeficient K/S (razmerje koristi/stroški), ki je manjši od 

1, in sicer znaša 0,553. 

 

14.2.1.2 Sklep »Finančne analize projekta po metodi prirasta« 

 

Iz izračunanih finančnih kazalnikov investicijskega projekta v okviru »Finančne analize projekta po metodi 

prirasta« se je izkazalo, da je projekt nerentabilen in neupravičen za izvedbo, saj vsi finančni kazalniki ne 

dosegajo vrednosti, ki bi potrjevale upravičeno izvedbo projekta, zato ga posledično upravičujemo na podlagi 

širših družbeno-ekonomskih koristi oziroma z izvedbo ekonomske analize (CBA/ASK-Analize stroškov in koristi), 

saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javne objekte v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati 

s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov. 

 

 

14.2.2 Finančna analiza realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in 

upravljavcev objektov 
 

V nadaljevanju je prikazan finančni oziroma realen (dejanski) denarni tok investitorja/lastnika in upravljavcev 

objektov, ki prikazuje neposredne stroške in koristi, ki jih investicijski projekt prinaša investitorju/lastniku in 

upravljavcem. Izvedba projekta z vidika realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev 

objektov prinaša neposredne prihodke/prilive in neposredne stroške/odlive, ki so povzeti iz predpostavk in 

podatkov v poglavju 13 za ekonomsko dobo projekta. Navedeno prikazuje konsolidirane dejanske odlive in prilive 

iz občinskega proračuna in proračuna upravljavcev objektov v ekonomski dobi. 

Tudi v tem primeru smo v finančni analizi upoštevali le finančne oziroma realne denarne tokove 

investitorja/lastnika in upravljavcev objektov, se pravi denarne tokove povezane z investicijskimi stroški, denarne 

tokove povezane z obratovanjem objektov in denarne tokove vezane na zaključek projekta (ostanek vrednosti). V 

finančni analizi nismo upoštevali ne-denarne knjigovodske postavke (npr. amortizacija, rezervni sklad ipd.) ter 

finančne odhodke (stroške financiranja). Prikaz finančnih oziroma realnih (dejanskih) denarnih tokov 

investitorja/lastnika in upravljavcev objektov na podlagi finančne analize je predstavljen v nadaljevanju tega 

poglavja. Finančni oziroma realni denarni tok je osnova za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe 

investicijskega projekta. Uporabljena je 4% diskontna stopnja. 
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V nadaljevanju so prikazani finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. To so diskontirana doba vračanja sredstev, neto sedanja vrednost, interna 

stopnja donosa, modificirana interna stopnja donosa, koeficient K/S ter relativna neto sedanja vrednost. 

 

Podrobnejši izračuni so predstavljeni v Prilogi I tega dokumenta. 

 

 

Tabela 30: »Finančna analiza realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov« v ekonomski dobi projekta, stalne cene, v EUR z 

DDV. 

Tabela 2: FINANČNI REALNI (DEJANSKI) DENARNI TOK INVESTITORJA/LASTNIKA IN UPRAVLJAVCEV.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

Prihodki iz državnega proračuna (MIZŠ, občine ustanoviteljice) -  €                         135.100,10 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       

Prihodki od prispevka staršev -  €                         604.555,70 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       

Prihodki od tržne dejavnosti -  €                         13.176,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         

Skupaj prilivi iz poslovanja/obratovanja 19.268.489,41 €      -  €                         752.831,79 €       1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    

Drugi prilivi

PRILIVI 19.268.489,41 €      -  €                         752.831,79 €       1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo -  €                         6.062,91 €           11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo -  €                         8.236,54 €           13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek -  €                         1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           

Stroški električne energije - za novi prizidek -  €                         4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij -  €                         6.285,94 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           

Stroški zavarovanja -  €                         1.396,88 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) -  €                         710.868,72 €       1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    

Stroški nadomestitve -  €                         -  €                    -  €                    -  €                    69.843,78 €         32.720,58 €         -  €                    -  €                    69.843,78 €         32.720,58 €         -  €                    -  €                    69.843,78 €         32.720,58 €         -  €                    -  €                    69.843,78 €         

Skupaj odlivi iz poslovanja / obratovanja 19.062.122,42 €      -  €                         737.945,10 €       1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    1.229.163,27 €    1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    1.229.163,27 €    1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    1.229.163,27 €    1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    

ODLIVI 19.062.122,42 €      -  €                         737.945,10 €       1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    1.229.163,27 €    1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    1.229.163,27 €    1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    1.229.163,27 €    1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške 206.366,99 €           -  €                         14.886,69 €         37.934,48 €         37.934,48 €         31.909,30 €-         5.213,90 €           37.934,48 €         37.934,48 €         31.909,30 €-         5.213,90 €           37.934,48 €         37.934,48 €         31.909,30 €-         5.213,90 €           37.934,48 €         37.934,48 €         31.909,30 €-         

DENARNI TOK na koncu investicije 447.858,00 €           447.858,00 €       

Investicijska vlaganja:

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 647.990,75 €            636.317,18 €       

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 4.758,00 €                4.148,00 €           

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 714.916,68 €            -  €                    

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 27.258,16 €              12.726,34 €         

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 1.952,00 €                1.220,00 €           

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA 2.440,00 €                2.440,00 €           

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 2.056.167,11 €   1.399.315,59 €         656.851,52 €       -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI (PROSTI DENARNI TOK) -        1.401.942,12 € -        1.399.315,59 € -       641.964,83 €           37.934,48 €           37.934,48 € -         31.909,30 €             5.213,90 €           37.934,48 €           37.934,48 € -         31.909,30 €             5.213,90 €           37.934,48 €           37.934,48 € -         31.909,30 €             5.213,90 €           37.934,48 €           37.934,48 €         415.948,70 € 
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14.2.2.1 Finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta v okviru »Finančne analize 

realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov« 

 

Tabela 31: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene »Finančne analize 

realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov«. 

Z VIDIKA REALNIH 

DENARNIH TOKOV                             

(občine in upravljavcev)

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA -8,05%

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST 1.633.111,55 €-                  

FINANČNI  KOEFICIENT K/S 0,934

DISKONTIRANA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 77

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 80

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOPNJA DONOSA -5,46%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 0,80 €-                                

FINANČNA ANALIZA

 
 

Finančna neto sedanja vrednost je pri 4% diskontni stopnji negativna (-1.633.111,55 EUR), kar pomeni, da 

investicijski projekt ne prinaša investitorju/lastniku in upravljavcem objektov nobenega donosa. Ravno tako je 

negativna finančna interna stopnja donosa (-8,05%). Negativna pa je tudi finančna modificirana interna stopnja 

donosa (-5,46%). Tako diskontirana kot tudi enostavna doba vračanja vloženih sredstev po finančni analizi zelo 

presegata amortizacijsko dobo, kar pomeni, da se vložena sredstva ne povrnejo v ekonomski dobi projekta. 

Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost projekta je negativna in znaša -0,80 EUR, kar pomeni, da 

nam vsak vložen EUR prinaša izgubo v višini 0,80 EUR. Da so po finančni analizi stroški projekta višji od vseh 

koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove finančni koeficient K/S (razmerje koristi/stroški), ki je manjši od 

1, in sicer znaša 0,934. 

 

14.2.2.2 Sklep »Finančne analize realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev 

objektov« 

 

Iz izračunanih finančnih kazalnikov investicijskega projekta v okviru »Finančne analize realnih (dejanskih) 

denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov« se je izkazalo, da je investicijski projekt nerentabilen 

in neupravičen za izvedbo, saj vsi finančni kazalniki ne dosegajo vrednosti, ki bi potrjevale upravičeno izvedbo 

projekta, zato ga posledično upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oziroma z izvedbo 

ekonomske analize (CBA/ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v 

javne objekte v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov. 

 

 

14.3 Ekonomska (CBA/ASK) analiza 
 

Kljub finančnemu bremenu prinaša izvedba investicijskega projekta tudi širše družbeno-ekonomske učinke 

(koristi), ki pomembno vplivajo na blaginjo celotne družbe. V Prilogi I je prikazan ekonomski denarni tok na 

podlagi ekonomske (CBA/ASK) analize investicijskega projekta za vse variante izvedbe projekta. Osnova za 

izračun kazalnikov ekonomske učinkovitosti investicijskega projekta predstavljajo parametri, upoštevani v finančni 

analizi, ki so nadgrajeni še s parametri proučevanja vpliva projekta na širše okolje in jih je mogoče ovrednotiti v 

denarju. Investicijski projekt prinaša tako neposredne in posredne koristi (prilive) kot tudi neposredne in posredne 

stroške (odlive), ki so povzeti po predhodnih prikazih v poglavju 13 za ekonomsko dobo projekta. 

 

Investicijski projekt ne predstavlja operacije za dobičkonosne namene. Zaradi tega projekta po finančnih 

kazalnikih ne moremo neposredno primerjati z investicijami, ki jih izvajajo gospodarske družbe in katerih namen je 

ustvarjanje dobička. S tega vidika različni izračuni dinamičnih kazalnikov uspešnosti naložbe predstavljeni v 

okviru finančne analize niso najbolj primerni za odločanje o upravičeni izvedbi projekta v energetsko sanacijo in 

prenovo javnih objektov. Namen ekonomske analize je ocena vplivov izvedbe projekta na širše družbeno-

ekonomsko okolje. V okviru ekonomske analize se ugotovi, ali je družba v boljšem položaju, če se projekt kljub 

njegovi finančni nerentabilnosti izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. 
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14.3.1 Ekonomski kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta 
 

Tabela 32: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene »Ekonomske 

analize projekta po metodi prirasta« in »Ekonomske analize realnih (dejanskih) denarnih tokov 

investitorja/lastnika in upravljavcev objektov«. 

Z VIDIKA REALNIH 

DENARNIH TOKOV                             

(občine in upravljavcev)

Z VIDIKA PROJEKTA                                              

(po metodi PRIRASTA)

EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA 40,18% 6,33%

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST 3.938.336,93 €                  216.926,38 €                     

EKONOMSKI  KOEFICIENT K/S 1,281 1,201

DISKONTIRANA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 5 14

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 3 11

EKONOMSKA MODIFICIRANA INTERNA STOPNJA DONOSA 16,61% 5,33%

EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 1,94 €                                0,11 €                                

EKONOMSKA ANALIZA

 
 

Ekonomska analiza projekta po metodi prirasta 

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 4% diskontni stopnji pozitivna (216.926,38 EUR), kar pomeni, da 

investicijski projekt prinaša investitorju/lastniku in upravljavcem objektov absolutni donos. Ravno tako je pozitivna 

ekonomska interna stopnja donosa (6,33%). Pozitivna in višja od 4% diskontne stopnje pa je tudi ekonomska 

modificirana interna stopnja donosa (5,33%). Diskontirana in enostavna doba vračanja vloženih sredstev sta po 

ekonomski analizi krajši od ekonomske dobe projekta in ne presegata amortizacijske dobe projekta, kar pomeni, 

da se vložena sredstva povrnejo v ekonomski dobi projekta. Izračunana ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost projekta znaša 0,11 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša 0,11 EUR donosa. Da so po 

ekonomski analiz vse koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, višje od vseh stroškov, nam pove ekonomski 

koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 1,201. 

 

Ekonomska analiza realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov 

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 4% diskontni stopnji pozitivna (3.938.336,93 EUR), kar pomeni, da 

investicijski projekt prinaša investitorju/lastniku in upravljavcem objektov absolutni donos. Ravno tako je pozitivna 

ekonomska interna stopnja donosa (40,18%). Pozitivna in višja od 4% diskontne stopnje pa je tudi ekonomska 

modificirana interna stopnja donosa (16,61%). Diskontirana in enostavna doba vračanja vloženih sredstev sta po 

ekonomski analizi krajši od ekonomske dobe projekta in ne presegata amortizacijske dobe projekta, kar pomeni, 

da se vložena sredstva povrnejo v ekonomski dobi projekta. Izračunana ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost projekta znaša 1,94 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša 1,94 EUR donosa. Da so po 

ekonomski analiz vse koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, višje od vseh stroškov, nam pove ekonomski 

koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 1,281. 

 

 

14.3.2 Sklep ekonomske analize investicijskega projekta 

 

Predmetni investicijski projekt je tako po »ekonomski analizi projekta po metodi prirasta« kot tudi po »ekonomski 

(CBA/ASK) analizi realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov« rentabilen in 

upravičen za izvedbo, kar potrjujejo vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo vrednosti, ki potrjujejo 

upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Na podlagi dobljenih rezultatov ekonomske analize smo prišli do 

sklepa/potrditve, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oziroma upravičena na podlagi 

CBA (ASK-Analize stroškov in koristi), saj je njegova izvedba družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo 

še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške 

v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na podlagi ASK-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), 

smiselno in ekonomsko upravičeno izvesti investicijski projekt. 
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14.4 Izračun maksimalne višine sofinanciranja na podlagi finančne vrzeli (stopnje 

primanjkljaja v financiranju) 
 

Na podlagi Metodologije za pripravo Analize stroškov in koristi (Izvedbena uredba komisije 2015/207 EU, 3. člen 

in priloga III) ter Smernic Evropske komisije za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte (Guide 

to Cost-Benefit Analysis of Investment Projekcts, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020; 

december 2014), je potrebno določiti maksimalni delež sredstev sofinanciranja skupnosti (EU) po metodi finančne 

vrzeli. 

 

Stopnja finančne vrzeli investicijskega projekta je izračunana na podlagi deleža diskontiranih stroškov začetnih 

investicijskih vlaganj, ki niso pokriti z diskontiranimi neto prilivi investicijskega projekta. Opredelitev upravičenih 

izdatkov zagotavlja, da je za izvedbo investicijskega projekta na voljo dovolj finančnih virov, hkrati pa preprečuje 

odobritev neupravičene koristi prejemniku pomoči (čezmerno financiranje investicijskega projekta). V našem 

izračunu smo izračunali finančno vrzel ter najvišjo vrednost nepovratnih sredstev tako, da prvo leto nismo 

diskontirali vrednosti investicijskih stroškov, operativnih stroškov, prihodkov in ostanka vrednosti. Osnova za 

izračun finančne vrzeli so bili denarni tokovi iz »finančne analize projekta po metodi prirasta« skladno s 

točko 3 15. člena Delegirane uredbe komisije (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014. 

 

Delež sofinanciranja investicijskega projekta v okviru javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo za 

sofinanciranje celovitih energetskih sanacij javnih objektov znaša 40% upravičenih stroškov, od tega predstavlja 

85% sofinanciranje iz Kohezijskega sklada EU in 15% pa slovensko udeležbo v kohezijski politiki. 

 

 

Tabela 33: Izračun upravičenosti do sofinanciranja investicijskega projekta (finančne vrzeli), stalne cene, v 

EUR z DDV. 

Zap. št. Leto
Investicijski

stroški

Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

0 2017 1.399.315,59 €    -  €                    -  €                    -  €                    1.399.315,59 €-    

1 2018 656.851,52 €       91.824,64 €         93.111,71 €         -  €                    655.564,46 €-       

2 2019 -  €                    91.824,64 €         107.799,12 €       -  €                    15.974,48 €         

3 2020 -  €                    91.824,64 €         107.799,12 €       -  €                    15.974,48 €         

4 2021 -  €                    161.668,42 €       107.799,12 €       -  €                    53.869,30 €-         

5 2022 -  €                    124.545,22 €       107.799,12 €       -  €                    16.746,10 €-         

6 2023 -  €                    91.824,64 €         107.799,12 €       -  €                    15.974,48 €         

7 2024 -  €                    91.824,64 €         107.799,12 €       -  €                    15.974,48 €         

8 2025 -  €                    161.668,42 €       107.799,12 €       -  €                    53.869,30 €-         

9 2026 -  €                    124.545,22 €       107.799,12 €       -  €                    16.746,10 €-         

10 2027 -  €                    91.824,64 €         107.799,12 €       -  €                    15.974,48 €         

11 2028 -  €                    91.824,64 €         107.799,12 €       -  €                    15.974,48 €         

12 2029 -  €                    161.668,42 €       107.799,12 €       -  €                    53.869,30 €-         

13 2030 -  €                    124.545,22 €       107.799,12 €       -  €                    16.746,10 €-         

14 2031 -  €                    91.824,64 €         107.799,12 €       -  €                    15.974,48 €         

15 2032 -  €                    91.824,64 €         107.799,12 €       -  €                    15.974,48 €         

16 2033 -  €                    161.668,42 €       107.799,12 €       447.858,00 €       393.988,70 €       

Skupaj 2.056.167,11 €    1.846.731,15 €    1.710.098,51 €    447.858,00 €       1.744.941,75 €-    

2.030.903,59 €    1.331.153,30 €    1.241.984,70 €    239.115,05 €       1.880.957,14 €-    Diskontirane vrednosti

VREDNOSTI V STALNIH CENAH v EUR z DDV

 
 

V zadnji vrstici so prikazane diskontirane vrednosti, pri tem pa je uporabljena 4% diskontna stopnja. 
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Tabela 34: Prikaz diskontiranih in nediskontiranih vrednosti. 

Diskontirane

vrednosti

Nediskontirane 

vrednosti

2.056.167,11 €    

859.506,14 €       

2.030.903,59 €    

149.946,45 €       

Diskontirani inv. stroški (DIC)

Diskontirani neto prihodki (DNR)

Investicijska vrednost po stalnih cenah z DDV

Od tega upravičeni stroški (EC)

 
 

Tabela 35: Prikaz upravičenosti investicijskega projekta do sofinanciranja (finančna vrzel). 

DNR>0 DNR<0

1 a 1.880.957,14 €    2.030.903,59 €    

1 b 92,62% 100,00%

2 a 796.046,75 €       859.506,14 €       

2 b 40,0% 40,0%

2 c Najvišja vrednot sofinanciranja EU in SLO udeležbe 318.418,70 €   343.802,46 €   

3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85,0% 85,0%

3 b Izračun najvišjega zneska sofinanciranja EU (DA*Crpa): 270.655,90 €   292.232,09 €   

4 a Najvišja stopnja sofinanciranja SLO - slovenska udeležba v kohezijsk i politik :15,0% 15,0%

4 b Izračun najvišjega zneska SLO udeležbe v koh. politiki: 47.762,80 €    51.570,37 €    

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov (%)

Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):

Finančna vrzel (R=EE/DIC):

Izračun pripadajočega zneska upravičenih stroškov (DA=EC*R):

 
 

Obrazložitev: 

➢ Upravičeni stroški skupaj (EC) po tekočih cenah znašajo 859.506,14 EUR. 

➢ Najvišja skupna stopnja sofinanciranja (Kohezijski sklad EU in slovenska udeležba) je do 40% 

upravičenih stroškov, od tega znaša 85% najvišja stopnja sofinanciranja EU t.j. iz kohezijskega sklada 

EU in 15% najvišja stopnja sofinanciranja MzI t.j. slovenska udeležba v kohezijski politiki. 

➢ Diskontirani neto prihodki so večja od nič (DNR>0). 

➢ Finančna vrzel znaša 92,62%. 

➢ Izračunani pripadajoči znesek na podlagi finančne vrzeli znaša 318.418,70 EUR. 

➢ Najvišji upravičeni znesek sofinanciranja EU (Kohezijski sklad EU) na podlagi finančne vrzeli znaša 

270.655,90 EUR. 

➢ Slovenska udeležba sofinanciranja v kohezijski politiki s strani MzI pa znaša 47.762,80 EUR. 

 

 

Vrednost izračunanega najvišjega upravičenega zneska sofinanciranja EU na podlagi finančne vrzeli je enaka 

upoštevanemu predvidenemu znesku nepovratnih sredstev EU (Kohezijski sklad EU) in slovenski udeležbi v 

okviru finančne konstrukcije v poglavju 12 tega dokumenta, za katerega bo MO Nova Gorica za predmetni 

investicijski projekt zaprosila Ministrstvo za infrastrukturo RS (MzI) v letih 2017 in 2018. 
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15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 

 

15.1 Analiza občutljivosti 
 

V času obratovanja so dejanski poslovni rezultati le redko enaki tistim, ki so načrtovani v investicijski 

dokumentaciji. Vseh dogodkov namreč ne moremo vnaprej predvideti, zato načrtujemo le bolj ali manj verjetne 

rezultate in na njihovi osnovi izračunamo kazalnike upravičenosti investicijskega projekta. Ravno zaradi 

negotovosti, s tem pa tudi tveganosti takšnih ocen, je pri presojanju upravičenosti izvedbe investicijskega projekta 

pomembno tudi, da ugotovimo, koliko se lahko spremenijo posamezni stroški in prihodki, da investicijski projekt, 

katerega upravičenost dokazujemo s pomočjo izbranih kriterijev, ne postane še bolj finančno neupravičen. Cilj 

analize občutljivosti je opredeliti kritične spremenljivke projekta. Pri analizi občutljivosti je potrebno najprej 

ugotoviti tiste spremenljivke, ki so po svoji velikosti in pomembnosti ključne za celoten investicijski projekt. Le-te 

imenujemo ključne spremenljivke projekta in so tisti elementi poslovnih napovedi, katerih majhna sprememba 

močno spreminja končni rezultat in s tem tudi kazalnike upravičenosti investicijskega projekta. Pri obravnavanem 

investicijskem projektu smo ocenili kot ključne in testirali naslednje spremenljivke:  

- investicijska vlaganja,  

- diskontna stopnja,  

- prihodki/prihranki iz poslovanja ter  

- odhodki iz obratovanja (obratovalni stroški). 

 

Analizo občutljivosti smo izvedli tako, da smo ključne spremenljivke projekta spreminjali za +10% in -10%, nato pa 

smo opazovali posledice teh sprememb (učinke) na finančnih in ekonomskih dinamičnih kazalnikih upravičenosti 

projekt. Spremenljivke smo spreminjali posamično in pri tem smo ohranili ostale spremenljivke projekta 

nespremenjene. V priročniku za izdelavo Analize stroškov in koristi (t.j. Guide to Cost-Benefit Analysis of 

Investment Project – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020), ki ga je Evropska komisija izdala 

decembra 2014, je predlagano, da so kot kritične spremenljivke obravnavane tiste, katerih 1% sprememba ima za 

posledico 1% spremembo prvotne vrednosti neto sedanje vrednosti (NPV). 

 

15.1.1 Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti na spremembo ključnih 

spremenljivk 
 

Iz tabele 36 je razvidno, da sta tako finančna kot tudi ekonomska neto sedanja vrednost investicijskega projekta 

znotraj mej občutljivosti, saj se pri povečanju oz. zmanjšanju ključnih spremenljivk za 10% sprem injata za manj 

kot 10%, razen pri povečanju ali zmanjšanju investicijskih vlaganj v okviru finančne in ekonomske analize projekta 

po metodi prirasta ter v okviru finančne analize realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in 

upravljavcev objektov, saj se finančna in ekonomska neto sedanja vrednost v teh primerih spreminjajo za več kot 

10%. Iz tega vidimo, da je spremenljivka investicijska vlaganja kritična spremenljivka in ji bo potrebno posvetiti v 

času načrtovanja in izvajanja del oz. bo potrebno uvesti ukrepe, ki bodo v največji možni meri lahko preprečili to 

spremembo. Ostale ključne spremenljivke niso kritične. 
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Tabela 36: Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti investicijskega projekta na spremembo ključnih 

spremenljivk po finančni in po ekonomski analizi. 

Osnovni 

scenarij
+10%

% 

spremembe
-10%

% 

spremembe

OCENA 

SPREMENLJIVKE

Osnovni 

scenarij
+10%

% 

spremembe
-10%

% 

spremembe

OCENA 

SPREMENLJIVKE

Investicijska vlaganja 1.880.957,14 €-      2.084.047,50 €-      -10,8% 1.677.866,78 €-      10,8% KRITIČNA 216.926,38 €         192.196,77 €         -11,4% 241.655,99 €         11,4% KRITIČNA

Diskontna stopnja 1.880.957,14 €-      1.826.409,38 €-      -2,9% 1.939.266,81 €-      3,1% NI KRITIČNA 216.926,38 €         208.466,25 €         -3,9% 225.603,43 €         4,0% NI KRITIČNA

Prihodki/Prihranki iz obratovanja 1.880.957,14 €-      2.061.529,03 €-      9,6% 1.698.504,30 €-      -9,7% NI KRITIČNA 216.926,38 €         226.037,29 €         4,2% 207.598,55 €         -4,3% NI KRITIČNA

Odhodki iz obratovanja 1.880.957,14 €-      1.794.433,11 €-      -4,6% 1.967.481,17 €-      4,6% NI KRITIČNA 216.926,38 €         210.273,97 €         -3,1% 223.578,79 €         3,1% NI KRITIČNA

Osnovni 

scenarij
+10%

% 

spremembe
-10%

% 

spremembe

OCENA 

SPREMENLJIVKE

Osnovni 

scenarij
+10%

% 

spremembe
-10%

% 

spremembe

OCENA 

SPREMENLJIVKE

Investicijska vlaganja 1.633.111,55 €-      1.836.201,91 €-      -12,4% 1.430.021,19 €-      12,4% KRITIČNA 3.938.336,93 €      3.735.246,57 €      -5,2% 4.141.427,28 €      5,2% NI KRITIČNA

Diskontna stopnja 1.633.111,55 €-      1.598.816,20 €-      -2,1% 1.664.140,67 €-      1,9% NI KRITIČNA 3.938.336,93 €      3.642.961,66 €      -7,5% 4.237.650,53 €      7,6% NI KRITIČNA

Prihodki/Prihranki iz obratovanja 1.633.111,55 €-      1.745.796,24 €-      6,9% 1.523.856,38 €-      -6,7% NI KRITIČNA 3.938.336,93 €      4.142.145,86 €      5,2% 3.740.730,87 €      -5,0% NI KRITIČNA

Odhodki iz obratovanja 1.633.111,55 €-      1.549.822,86 €-      -5,1% 1.716.400,24 €-      5,1% NI KRITIČNA 3.938.336,93 €      3.804.433,47 €      -3,4% 4.072.240,38 €      3,4% NI KRITIČNA

Finančna in ekonomska analiza projekta po metodi prirasta

Ključne spremenljivke

FINANČNA ANALIZA EKONOMSKA ANALIZA

Ključne spremenljivke

FINANČNA ANALIZA EKONOMSKA ANALIZA

Finančna in ekonomska analiza realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev

 
 

15.1.2 Sklep analize občutljivosti 

 

Ugotavljamo, da v analizi upoštevane investicijske vrednosti bistveno ne spreminjajo ne finančnih kazalnikov kot 

tudi ne ekonomskih kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. V okviru finančne in ekonomske 

analize projekta po metodi prirasta in v okviru finančne analize realnih (dejanskih) denarnih tokov 

investitorja/lastnika in upravljavcev objektov ima kritičen vpliv sprememba investicijskih vlaganj. Ostale ključne 

spremenljivke nimajo tako pri finančni in ekonomski analizi po metodi prirasta kot tudi po finančni in ekonomski 

analizi realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov kritičnega vpliva, kar 

pomeni, da je izvedba investicijskega projekta na podlagi analize občutljivosti finančno in ekonomsko upravičena. 

 

 

15.2 Analiza tveganj 
 

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da projekt ne bo dosegel pričakovanih rezultatov oz. učinkov. 

Osredotoča se na identificiranje in definiranje možnih tveganj, ki bi lahko ogrozila oz. negativno vplivala na 

izvedbo projekta. 

Vrste tveganj, ki se pojavljajo pri izvedbi projekta, so: tveganje razvoja projekta in splošna tveganja; tveganje v 

času izgradnje ter tveganje v času obratovanja. 

Tveganja so opredeljena glede na oceno tveganja: 0 (ni prisotno tveganje; minimalno tveganje); 1 (nizko 

tveganje); 2 (srednje tveganje); 3 (visoko tveganje). 

 

15.2.1 Opis faktorjev tveganja 
 

Tveganje razvoja projekta in splošna tveganja 

FT1: Prvi faktor je povezan s tveganjem zaradi neizkušenosti in / ali preobremenjenosti in strokovne 

usposobljenosti odgovornega vodje projekta. Pri tem gre predvsem za tveganje neuspešnega 

vodenja in pravočasnega zaključka projekta, sprejemanja napačnih odločitev, nejasnega delegiranja 

nalog in opredelitve odgovornosti in pristojnosti udeležencev na projektu ipd. Pri obremenjenosti vodje 

projekta pa gre predvsem za tveganje neuspešnega vodenja in izvedbe projekta ter ne-zagotavljanja 

primernega spremljanja in posledično ne sprotnega reševanja problemov ipd. V primeru, da je za 

odgovornega vodjo imenovana strokovno usposobljena oseba in da le-ta ni preobremenjena z drugimi 

nalogami ter da ima na razpolago ne preobremenjeno in usposobljeno strokovno skupino, prejme oceno 

1. V nasprotnem primeru, da odgovorni za izvedbo projekta ne izpolnjujejo niti ene zahteve, prejme 

oceno 3. 

FT2: Drugi faktor je povezan s tveganjem pridobivanja dokumentacije. Pri tem gre predvsem za projektno 

in investicijsko dokumentacijo, dokumentacijo s področja varstva okolja, prostorske akte, tehnično 
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dokumentacijo ipd. Drugi dejavniki, ki vplivajo na tveganja, so povezani z obsegom vrednosti 

investicijskega projekta, kompleksnostjo investicijskega projekta, lokacijo operacije, zakonodajo na 

področju predmetne operacije ipd. V primeru, da gre za drago in kompleksno operacijo, za katero je 

potrebna obsežna dokumentacija (OPPN, PVO, …), prejme oceno 3. Če je navedeno, v času izdelave 

investicijske dokumentacije že vse pridobljeno, prejme oceno 0. 

FT3: Tretji faktor tveganja je povezan s tveganjem pridobivanja soglasij. Dejavniki, ki vplivajo na tveganja, 

povezana s pridobivanjem soglasij so: merila in pogoji za gradnjo objektov, ki izhajajo iz prostorskih 

aktov, lastništva zemljišč, kjer se bo izvajala operacija, vrsta gradnje in drugih del ter namembnost 

objekta, lokacija operacije ipd. Tako npr. veliko število soglasij, ki jih je potrebno pridobiti za izvedbo 

operacije (investicijskega projekta) pomeni višje tveganje (3) kot če gre za manjše število soglasij (1). Če 

je navedeno v času izdelave investicijske dokumentacije že vse pridobljeno, prejme oceno 0. 

FT4: Četrti faktor tveganja je povezan s skladnostjo projekta s tveganjem usklajenosti projekta s cilji, 

strategijami in politikami investitorja in države. Dejavniki, ki vplivajo na tveganje, so: neusklajenost 

projekta s cilji in strategijo investitorja, neusklajenost projekta z državnimi strategijami in z veljavno 

zakonodajo ipd. V kolikor je projekt usklajen z vsemi strategijami, cilji in politikami, prejme oceno 0. V 

obratnem primeru prejme oceno 3. 

FT5: Peti faktor tveganja je povezan s tveganji zaradi nestabilnosti političnih dejavnikov ter odklonilnega 

javnega mnenja do realizacije projekta (npr. vpliv na kvaliteto življenjskega okolja prebivalcev ipd.). 

Navedeni faktorji tveganja vplivajo predvsem na zaustavitev ali le na zastoj projekta in s tem podaljšanje 

roka njegove izvedbe. V kolikor tega tveganja ni zaznati, projekt prejme oceno 0; v najslabšem obratnem 

primeru prejme oceno 3. 

 

Tveganja v času izgradnje 

FT6: Šesti faktor tveganja je povezan s tveganjem izvedbe projekta. Dejavniki, ki vplivajo na ta tveganja, so: 

izvedba postopka javnega naročanja, sprejemanja ustreznih občinskih sklepov in aktov ter oddaje del 

izvajalcu, izkušenost izvajalca del in podizvajalcev, geološko, geomehansko in prostorsko zahteven teren 

gradnje, konstrukcijsko zahteven objekt, veliko število podizvajalcev, zanesljivost projektnega izvajalca, 

finančna stabilnost izvajalca projekta. V primeru, da se predvideva probleme v postopku JN, da gre za 

zahteven projekt in teren izgradnje, da izbrani izvajalec del nima dovolj izkušenj z gradnjo takih objektov 

in da ima veliko število podizvajalcev, da predvidevamo nezanesljivost projektnega izvajalca, prejme 

oceno 3. 

FT7: Sedmi faktor tveganja je povezan s tveganjem uspešnega in pravočasnega prevzema objektov in 

njihove predaje v upravljanje. Dejavniki, ki vplivajo na tveganje, so: vrsta objekta (objekt z vplivi na 

okolje, objekt, pri katerem je predpisan monitoring), izkušnje izvajalca projekta (skladnost gradnje v 

skladu s tehnično in projektno dokumentacijo, izpolnjevanje obveznosti izvajalca) in izkušnje investitorja 

(obveznosti investitorja: nadzor nad gradnjo, kvalitativni pregled in prevzem, projekt vzdrževanja in 

obratovanja ipd.). Tu je zelo pomemben dejavnik tudi pravočasnost izvedbe projekta in izvedba internega 

kakovostnega prevzema. V primeru, da investitor in izvajalec del ne izpolnjujeta svojih obveznosti, 

prejme oceno 3. 

FT8: Osmi faktor tveganja je povezan z oceno tveganja financiranja investicijskega projekta. Če ima 

investitor zadostne finančne vire, da lahko sam nadomešča nižje prihodke investicijskega projekta ali 

izgubo virov financiranja, da ima dobre rezultate prejšnjega delovanja, prejme oceno 1. V nasprotnem 

primeru prejme oceno 3. 

 

Tveganja v času obratovanja 

FT9: Deveti faktor tveganja je povezan s poslovnim tveganjem in doseganjem prihrankov energije. 

Dejavniki, ki vplivajo na poslovno tveganje so: povpraševanje, cene storitev, izpolnjevanje standardov, ki 

so potrebni za opravljanje dejavnosti itd. V primeru, da obstaja velika možnost za upad prihodkov iz 

naslova predmetnega investicijskega projekta, prejme oceno 3. V primeru, da je objekt javnega, 

družbenega pomena in je namenjen nepridobitni dejavnosti, prejme oceno 0. V primeru, da se 

investicijski projekt poplača iz doseženih prihrankov, se v kolikor občina nosi višja tveganja od doseganja 

prihrankov, prejme le-ta višjo oceno. 

FT10: Deseti faktor tveganja je povezan z oceno tveganja upravljanja, obratovanja, vzdrževanja objekta in 

doseganja planiranih družbeno-ekonomskih koristi. Dejavniki tveganja so: višina stroškov tekočega, 

rednega vzdrževanja objekta, višina stroškov investicijskega vzdrževanja, višina stroškov obratovanja, 

višina planiranih družbeno-ekonomskih koristi, časovno obdobje, ko se pojavijo stroški investicijskega 
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vzdrževanja ipd., ter doseženi cilji projekta (izboljšati kakovost bivanjskih pogojev in življenja občanov, 

doseganje prihrankov energije). V primeru, da so stroški višji od predvidenih oz. da se ne dosega 

predvidenih družbeno-ekonomskih koristi investicijskega projekta, projekt prejme oceno 3. 

FT11: Enajsti faktor tveganja je povezan z okoljskim tveganjem. Okoljska tveganja se nanašajo tako na 

negativne vplive investicijskega projekta na okolje kot tudi na spremembe zakonodaje in standardov na 

področju varstva okolja. V primeru, da je stopnja uresničitve okoljskega tveganja visoka, prejme oceno 3. 

 

15.2.2 Točkovanje in rangiranje faktorjev tveganja 
 

Faktorji tveganja imajo določeno utež (ponder) glede na tveganje, ki ga predstavljajo za uresničitev projekta. 

Faktorji tveganja so točkovani na podlagi ocene tveganja. Stopnja tveganja je seštevek ponderiranih ocen 

tveganja in je prikazana v odstotkih glede na največje možno število točk. Nižji delež vseh možnih točk pomeni 

nižjo stopnjo tveganja. 

V analizi tveganja smo izračunali pripadajočo stopnjo tveganja investicijskega projekta za varianto »z investicijo«, 

ki se jo bo izvedlo. Pri vrednotenju tveganj smo upoštevali ugotovitve do katerih smo prišli tako na podlagi 

finančne kot tudi ekonomske (CBA) analize. 

 

15.2.3 Rezultati in sklep analize tveganj 
 

Stopnja tveganja izvedbe projekta znaša 28,9% vseh možnih točk, kar je še dokaj nizka oziroma sprejemljiva 

stopnja tveganja. Z vidika analize tveganja lahko zaključimo, da je investicijski projekt najbolj tvegan predvsem z 

vidika tveganj v času izgradnje, in sicer z vidika FT7-Tveganja uspešnega in pravočasnega prevzema objektov in 

FT8-Tveganje financiranja investicijskega projekta; v tem primeru pa nosi investitor/lastnik tudi poslovna tveganja 

oz. tveganja doseganja prihrankov projekta (t.j. tveganja v času obratovanja). Z ostalih vidikov faktorjev tveganja, 

pa je investicijski projekt manj tvegan. 

 

Tabela 37: Izračun stopnje tveganja investicijskega projekta. 

Ocena tveganja Rezultat

FT1 Tveganje povezano z vodenjem projekta (odgovornim vodjo) 2,0 6,0 1,0 2,0

FT2 Tveganje pridobivanja dokumetnacije 3,0 9,0 0,0 0,0

FT3 Tveganje pridobivanja dovoljenj in soglasij 2,0 6,0 0,0 0,0

FT4 Tveganje usklajenosti s cilji, strategijami in zakonodajo 3,0 9,0 0,0 0,0

FT5 Splošna tveganja 2,0 6,0 0,0 0,0

Tveganje razvoja projekta in splošna tveganja 36,0 2,0

FT6 Tveganje izvedbe projekta 3,0 9,0 1,0 3,0

FT7 Tveganje uspešnega in pravočasnega prevzema objektov 3,0 9,0 2,0 6,0

FT8 Tveganje f inanciranja projekta 3,0 9,0 1,5 4,5

Tveganje v času izvedbe 27,0 13,5

FT9 Poslovna tveganja, vključno s tveganjem doseganja prihrankov energije 3,0 9,0 2,0 6,0

FT10 Tveganje upravljanja, koriščenja in doseganja družbeno ekonomskih koristi 3,0 9,0 0,5 1,5

FT11 Okoljska tveganja 3,0 9,0 1,0 3,0

Tveganje v času obratovanja 27,0 10,5

90,0 26,0

28,9%STOPNJA TVEGANJA (delež od max možnih točk)

Faktorji tveganja

Koeficient 

pomembnosti 

faktorja 

(ponder)

Maksimalno 

možno število 

točk

Skupaj število točk

Ocena tveganja 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

 
 

Zaključimo lahko, da investicijski projekt tako z razvojnega vidika kot tudi z vidika izvedljivosti in obratovanja, 

predvsem pa z vidika doseganja družbeno-ekonomskih koristi, ne predstavlja visokega tveganja ter je izvedba 

investicijskega projekta na podlagi analize tveganj ekonomsko upravičena. Izvedba investicijskega projekta je z 

vidika družbeno ekonomskih koristi veliko manj tvegana od ohranjanja obstoječega stanja (t.j. varianta »brez 

investicije«). 
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7 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 

 

Aktivnosti za izvedbo investicijskega projekta se odvijajo skladno s časovnim načrtom, ki je bil izdelan v okviru 

DIIP-a. Do sedaj je bil že izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z oceno možnosti izvedbe 

projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva. S potrditvijo DIIP-a je bil projekt tudi že uvrščen v NRP Mestne 

občine Nova Gorica za obdobje 2016-2019. Na podlagi izdelanega DIIP-a in opredeljene optimalne variante »z 

investicijo« 2 t.j. izvedba projekta po modelu JZP, je MO Nova Gorica dne 23.09.2016 tudi javni poziv 

promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za projekt 

Celovita energetska sanacija in prenova štirih javnih stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica. Na javni poziv ni 

prispela nobena vloga o zainteresiranosti, zato je MO Nova Gorica pričela z izvedbo projekta pod varianto »z 

investicijo« 1 t.j. izvedba projekta z lastnimi proračunskimi viri MO Nova Gorica, ki je bila v DIIP-u opredeljena kot 

druga optimalna in še vedno sprejemljiva varianta »z investicijo«. Posledično je MO Nova Gorica naročila še 

izdelavo manjkajoče projektne dokumentacije (PZI), ki je bila izdelana do novembra 2016. V oktobru 2016 je bil 

tako izdelan investicijski program (IP) za izvedbo Celovite energetske sanacije in prenove stavb v lasti Mestne 

občine Nova Gorica. Javno naročilo za izbor izvajalca del je bilo objavljeno dne 17.11.2016 na spletni strani 

investitorja in na Portalu javni naročil RS pod številko JN007300/2016-B01. Dne 27.12.2016 je na Portalu javnih 

naročil RS investitor tudi že objavil Odločitev o oddaji javnega naročila številka JN007300/2016-ODL1. Sam 

postopek oddaje javnega naročila je investitor uspešno zaključil. Januarja 2017 je bil izdelan noveliran IP, ki je bil 

podlaga za prijavo projekta na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetskih sanacij 

občin. Februarja 2017 je bil izdelan noveliran 2 IP, ki je bil podlaga za prijavo projekta na javni poziv Ministrstva 

za gospodarski razvoj in tehnologijo za koriščenje pripadajočega deleža občin za investicije na podlagi 23. člena 

ZFO-1, kjer je prišlo do spremembe finančne konstrukcije projekta, saj je občina za pokritje lastnega deleža 

koristila nepovratna sredstva v letih 2017 in 2018. 

 

V noveliranem 3 investicijskem programu (novelirani 3 IP) je zato v skladu s 13. členom Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 

60/2006, 54/2010 in 27/2016) podrobneje razčlenjena in predstavljena kasneje izbrana optimalna varianta »z 

investicijo«, ki predvideva izvedbo projekta v lastni režiji občine t.j. z lastnimi proračunskimi viri MO Nova Gorica. 

Noveliran 3 investicijski program (noveliran 3 IP) vsebuje vse obvezne vsebine določene v točki 4 13. člena 

predhodno navedene uredbe. 

 

V noveliranem 3 investicijskem programu (noveliran 3 IP) je bilo ugotovljeno: 

➢ Analiza obstoječega stanja in potreb je pokazala potrebo po izvedbi projekta pod eno izmed variant »z 

investicijo«. Glavni razlog za izvedbo investicijskega projekta oziroma obravnavanih investicijskih in 

organizacijskih ukrepov v predmetnih 4-ih javnih objektih je zmanjšanje porabe energije in s tem 

posledično stroškov energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitve okolja z 

emisijami CO2 in prašnimi delci. Dodatni razlogi za izvedbo investicijskega projekta pa so tudi želje MO 

Nova Gorica po izboljšanju delovnih in bivanjskih pogojev uporabnikov predmetnih objektov ter sledenje 

trendom na področju energetske učinkovitosti ter prispevanje k čistejšemu okolju. Razlog za izvedbo 

novogradnje t.j. prizidka k objektu Vrtca Šempas pa je v pomanjkanju ustreznih prostorskih kapacitet za 

izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti v okviru enote vrtca v Šempasu, saj morajo zaradi povečanja 

vpisa števila otrok trije oddelki vrtca delovati v stavbi OŠ Šempas. Razlog za izvedbo obravnavanih 

investicijskih in organizacijskih ukrepov je slabo stanje obravnavanih objektov oziroma pripadajočih 

energetskih sistemov, odsotnost ustreznega energetskega upravljanja, posledično njihova energetska 

neučinkovitost ter visoki stroški energije in vzdrževanja ter upravljanja predmetnih energetskih sistemov. 

Izvedba projekta bo pozitivno vplivala na toplotno in s tem na bivalno ugodje v obravnavanih objektih. Z 

izvedbo operacije se bo izboljšala energetska učinkovitost javnih objektov, izboljšali se bodo delovni in 

bivalni pogoji v objektih in zmanjšalo se bo onesnaževanje okolja. Z izvedbo operacija pa se bo dosegalo 

tudi nižje stroške toplotne in električne energije, nižje stroške upravljanja, vzdrževanja in intervencij ipd., 

kar bo pozitivno vplivalo na občinski proračun. 

➢ Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko 

sanacijo in prenovo (dozidavo) 4-ih javnih objektov ter vzpostavitev učinkovitega energetskega 

upravljanja v 4-ih v njih, ki so v lasti MO Nova Gorica, z namenom funkcionalnega izboljšanja in 

povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja 
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objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev v vseh 4-ih objektih ter ureditev 

oziroma povečanje ustreznih prostorskih kapacitet v objektu Vrtca Šempas. 

➢ Glavni cilj investicijskega projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi 

celovito energetsko sanirati in prenoviti 4 javne objekte, ki so v lasti MO Nova Gorica, v skupni ogrevani 

površini 2.323,27 m2, s ciljem zmanjšanja porabe energije in tekočih obratovalnih stroškov objektov ter s 

tem posledično ustvarjanja prihrankov. Cilj investicijskega projekta, ki ga z izvedbo projekta zasleduje 

MO Nova Gorica, pa je tudi zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete (t.j. zgraditi prizidek k obstoječemu 

objektu Vrtca Šempas, površine 435,16 m2) za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti Vrtca Šempas. S 

tem se bodo izboljšali tudi sami delovni in bivanjski pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge 

uporabnike objektov. 

➢ V okviru investicijskega projekta se bo izvedlo celovito energetsko sanacijo (t.j. investicijske in 

organizacijske ukrepe URE), kakor tudi izvedlo novogradnjo prizidka (t.j. dozidavo k obstoječemu 

objektu) ter uredilo prihodnje upravljanje z energetskimi sistemi v 4-ih javnih objektih v lasti MO Nova 

Gorica. 

➢ Izvedba investicijskega projekta bo s svojimi cilji omogočila doseganje ciljev, strategij, normativov, 

standardov in zakonskih zahtev tako na občinski, regionalni, državni in EU ravni, saj je usklajen z 

njihovimi cilji, smernicami, razvojnimi strategijami in programi. 

➢ Analiza tržnih možnosti je pokazala, da investicijski projekt v svoji osnovni naravnanosti ni namenjen 

trženju, zato analiza tržnih možnosti ni potrebna in smiselna. 

➢ Predstavitev tehnično-tehnološkega dela je izvedena na podlagi razširjenih energetskih pregledov in 

obstoječe projektne dokumentacije. 

➢ Analiza zaposlenih je pokazala, da zaradi izvedbe investicijskega projekta ne bo prišlo do nastanka, 

potrebe po odpiranju neposrednih novih delovnih mest pri investitorju/lastniku MO Nova Gorica. Pri 

enemu upravljavcu (t.j. Vrtec Šempas) pa se bo pojavila zaradi širitve objekta (izvedbe prizidka) potreba 

po novih delovnih mestih. Pri ostalih upravljavcih ni predvideno odpiranje novih delovnih mest. 

➢ Vrednost investicijskega projekta (investicijskih stroškov) smo ocenili v stalnih in tekočih cenah. Vrednost 

investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 1.685.382,88 EUR brez DDV (neto vrednost projekta) oz. 

2.056.167,11 EUR z DDV (bruto vrednost projekta). Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 

1.685.478,88 EUR brez DDV (neto vrednost projekta) oz. 2.056.284,23 EUR z DDV (bruto vrednost 

projekta). Upravičeni stroški po tekočih cenah znašajo 859.506,14 EUR. 

➢ Analiza lokacije je prikazala primernost izbranega območja oz. izbranih objektov za izvedba energetskih 

sanacij in prenovo (dozidavo) ter usklajenost s prostorskimi akti. 

➢ Analiza vplivov na okolje ni prikazala negativnih vpliv na okolje. Pokazala pa je pozitivne vplive na okolje, 

predvsem z vidika okoljske učinkovitosti, učinkovitosti izrabe naravnih virov, trajnostne dostopnosti, 

izboljšanja bivalnega okolja in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. 

➢ Časovni načrt izvedbe je prikazal, da bo investicijski projekt izveden in da bodo vsi objekti predani v 

uporabo najkasneje novembra 2018. Zaključek projekta (finančni zaključek) je predviden decembra 

2018. 

➢ Analiza izvedljivosti je pokazala, da so časovni načrt ter sama organizacija izvedbe projekta zastavljeni 

tako, da bo v celoti možna izvedba projekta v predvidenem časovnem roku in v predvidenem obsegu. 

Investicijski projekt ima jasno časovno in upravljavsko strukturo. Poleg tega so rešena bistvena 

vprašanja pripravljalne faze projekta glede prostorskega planiranja in lastništva, zato menimo, da je 

investicijski projekt s z vidika analize izvedljivosti realen in izvedljiv v predvidenem obsegu in v 

predvidenih časovnih rokih. 

➢ Finančna konstrukcija investicijskega projekta je zaprta z lastnimi, proračunskimi viri MO Nova Gorica v 

višini 990.241,53 EUR, z javnimi viri EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih 

nepovratnih EU sredstev v skupni višini 318.418,70 EUR ter z javnimi viri RS (Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo) iz naslova 23. člena ZFO-1 t.j. nepovratna sredstva v letih 2017 in 2018 v skupni 

višini 747.624,00 EUR. 

➢ Prikazana je projekcija prihodkov in stroškov (odhodkov) investicijskega projekta za ekonomsko dobo 

15-ih let obratovanja ter prihodkov (koristi) in stroškov na podlagi CBA (ASK)-Analize stroškov in koristi, 

ki so potrebni za izdelavo finančne in ekonomske (CBA) analize. Izdelana je bila »finančna in 

ekonomska analiza projekta po metodi prirasta«, ki je osnova za izračun finančne vrzeli skladno s točko 

3 15. člena Delegirane uredbe komisije (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014, ter »finančna in ekonomska 

analiza realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika (MO Nova Gorica) in upravljavcev 

objektov (OŠ Solkan, OŠ Branik, OŠ Šempas in OŠ Dornberk)«. 
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➢ Rezultati »finančne analize realnega (dejanskega) denarnega toka investitorja/lastnika in upravljavcev 

objektov« kot tudi »finančne analize projekta po metodi prirasta« so pokazali, da je obravnavani projekt s 

finančnega vidika v obeh primerih finančno nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, zato se ga 

je posledično upravičevalo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oziroma z izvedbo ekonomske 

analize (ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javni 

objekt v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov. 

➢ Rezultati »ekonomske (CBA/ASK) analize realnega (dejanskega) denarnega toka investitorja/lastnika in 

upravljavcev objektov« kot tudi »ekonomske analize projekta po metodi prirasta« so pokazali, da je 

obravnavani investicijski projekt po obeh izvedenih ekonomskih analizah rentabilen in upravičen za 

izvedbo, kar so potrdili vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo vrednosti, ki potrjujejo 

upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Na podlagi dobljenih rezultatov ekonomske analize smo 

prišli do sklepa/potrditve, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oziroma 

upravičena na podlagi CBA (ASK-Analize stroškov in koristi), saj je njegova izvedba družbeno 

ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih 

prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na 

podlagi ASK-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in ekonomsko upravičeno izvesti 

investicijski projekt. 

➢ Izračun najvišje možne višine sofinanciranja upravičenih stroškov na podlagi finančne vrzeli je pokazal, 

da je investicijski projekt upravičen do predvidenega zneska sofinanciranja EU, in sicer do pridobitve 

nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada EU in do zneska nepovratnih sredstev slovenske udeležbe v 

kohezijski politiki, v predvideni višini v finančni konstrukciji projekta. Podlaga za izračun maksimalne 

višine sofinanciranja EU na podlagi finančne vrzeli (stopnje primanjkljaja v sofinanciranju) je bila 

»finančna analiza projekta po metodi prirasta«. 

➢ Analiza upravičenosti je pokazala, da v analizi upoštevane investicijske vrednosti bistveno ne 

spreminjajo ne finančnih kazalnikov kot tudi ne ekonomskih kazalnikov upravičenosti izvedbe 

investicijskega projekta. V okviru finančne in ekonomske analize projekta po metodi prirasta in v okviru 

finančne analize realnih (dejanskih) denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov ima 

kritičen vpliv sprememba investicijskih vlaganj. Ostale ključne spremenljivke nimajo tako pri finančni in 

ekonomski analizi po metodi prirasta kot tudi po finančni in ekonomski analizi realnih (dejanskih) 

denarnih tokov investitorja/lastnika in upravljavcev objektov kritičnega vpliva, kar pomeni, da je izvedba 

investicijskega projekta na podlagi analize občutljivosti finančno in ekonomsko upravičena. 

➢ Analiza tveganj je pokazala, da investicijski projekt tako z razvojnega vidika kot tudi z vidika izvedljivosti 

in obratovanja, predvsem pa z vidika doseganja družbeno-ekonomskih koristi, ne predstavlja visokega 

tveganja ter je izvedba investicijskega projekta na podlagi analize tveganj ekonomsko upravičena. 

Izvedba investicijskega projekta je z vidika družbeno ekonomskih koristi veliko manj tvegana od 

ohranjanja obstoječega stanja (t.j. varianta »brez investicije«). 

 

Noveliran 3 investicijski program (noveliran 3 IP) je ponovno prikazal upravičeno izvedbo investicijskega 

projekta »Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lastni Mestne občine Nova Gorica« ter da 

projekt zelo dobro uresničuje javni interes na področju energetike ter zasleduje in uresničuje cilje drugih 

občinskih, regijskih, državnih in tudi EU razvojnih strategij in programov. 
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PRILOGE 

 

Priloga I: Izračuni v okviru finančne in ekonomske analize investicijskega projekta 

 

Priloga II: Izračuni za izpolnitev variante a) v poglavju D Obrazca št. 2, glede na izhodišča navedena v 

4. alineji drugega odstavka poglavja 6.2 Navodila za delo posredniških organov in 

upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja 
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Priloga I: Izračuni v okviru finančne in ekonomske analize investicijskega projekta 

 

Tabela 1: Finančna analiza projekta po metodi prirasta. 

Tabela 2: Finančni realni (dejanski) denarni tok investitorja/lastnika in upravljavcev. 

Tabela 3: Finančni tokovi oziroma dejanski likvidnostni tok investitorja/lastnika in upravljavcev. 
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Tabela 1: FINANČNA ANALIZA PROJEKTA PO METODI PRIRASTA.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Elementi Skupaj 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PRIHRANEK NA STROŠKIH OGREVANJA (Toplotne energije) -  €                      10.715,94 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       

PRIHRANEK NA STROŠKIH ELEKTRIČNE ENERGIJE -  €                      4.204,69 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         

PRIHRANEK NA STROŠKIH UPRAVLJANJA, VZDRŽEVANJA IN INTERVENCIJ -  €                      1.484,58 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         

PRIHRANEK NA STROŠKIH ZAVAROVANJA -  €                      441,02 €            1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         

PRIHODKI ZARADI NOVIH KAPACITET VRTCA ŠEMPAS -  €                      76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       76.265,48 €       

Skupaj prilivi iz poslovanja/obratovanja 1.710.098,51 €      -  €                      93.111,71 €       107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     

Drugi prilivi

PRILIVI 1.710.098,51 €      -  €                      93.111,71 €       107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     107.799,12 €     

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek -  €                      1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         

Stroški električne energije - za novi prizidek -  €                      4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij -  €                      3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         

Stroški zavarovanja -  €                      714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) -  €                      82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       

Stroški nadomestitve -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  69.843,78 €       32.720,58 €       -  €                  -  €                  69.843,78 €       32.720,58 €       -  €                  -  €                  69.843,78 €       32.720,58 €       -  €                  -  €                  69.843,78 €       

Skupaj odlivi iz poslovanja/obratovanja 1.846.731,15 €      -  €                      91.824,64 €       91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     

ODLIVI 1.846.731,15 €      -  €                      91.824,64 €       91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške 136.632,64 €-         -  €                      1.287,06 €         15.974,48 €       15.974,48 €       53.869,30 €-       16.746,10 €-       15.974,48 €       15.974,48 €       53.869,30 €-       16.746,10 €-       15.974,48 €       15.974,48 €       53.869,30 €-       16.746,10 €-       15.974,48 €       15.974,48 €       53.869,30 €-       

DENARNI TOK na koncu investicije 447.858,00 €         447.858,00 €     

Investicijska vlaganja:
STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 647.990,75 €         636.317,18 €     

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 4.758,00 €             4.148,00 €         

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 714.916,68 €         -  €                  

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 27.258,16 €           12.726,34 €       

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 1.952,00 €             1.220,00 €         

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA 2.440,00 €             2.440,00 €         

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 2.056.167,11 €      1.399.315,59 €      656.851,52 €       -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI (PROSTI DENARNI TOK) -     1.744.941,75 € -     1.399.315,59 € -      655.564,46 €        15.974,48 €        15.974,48 € -      53.869,30 € -      16.746,10 €        15.974,48 €        15.974,48 € -      53.869,30 € -      16.746,10 €        15.974,48 €        15.974,48 € -      53.869,30 € -      16.746,10 €        15.974,48 €        15.974,48 €      393.988,70 € 

PROSTI DENARNI TOK KUMULATIVNO 1.399.315,59 €-               2.054.880,05 €-         2.038.905,57 €-         2.022.931,09 €-         2.076.800,40 €-         2.093.546,50 €-         2.077.572,02 €-         2.061.597,54 €-         2.115.466,85 €-         2.132.212,95 €-         2.116.238,47 €-         2.100.264,00 €-         2.154.133,30 €-         2.170.879,40 €-         2.154.904,92 €-         2.138.930,45 €-         1.744.941,75 €-         

NSV prosti denarni tok 2.029.666,03 €-         2.014.896,73 €-         2.000.695,48 €-         2.046.743,18 €-         2.060.507,26 €-         2.047.882,40 €-         2.035.743,11 €-         2.075.104,88 €-         2.086.870,47 €-         2.076.078,68 €-         2.065.701,97 €-         2.099.348,57 €-         2.109.405,85 €-         2.100.180,99 €-         2.091.310,93 €-         1.880.957,14 €-         

ISD (IRR) prosti denarni tok #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! -52,48% #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! -39,86% #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! -10,50%

ODLIVI SKUPAJ 1.399.315,59 €           748.676,16 €         91.824,64 €           91.824,64 €           161.668,42 €         124.545,22 €         91.824,64 €           91.824,64 €           161.668,42 €         124.545,22 €         91.824,64 €           91.824,64 €           161.668,42 €         124.545,22 €         91.824,64 €           91.824,64 €           161.668,42 €         

PRILIVI SKUPAJ -  €                          93.111,71 €           107.799,12 €         107.799,12 €         107.799,12 €         107.799,12 €         107.799,12 €         107.799,12 €         107.799,12 €         107.799,12 €         107.799,12 €         107.799,12 €         107.799,12 €         107.799,12 €         107.799,12 €         107.799,12 €         555.657,12 €         

NETO DENARNI TOK 1.399.315,59 €-           655.564,46 €-         15.974,48 €           15.974,48 €           53.869,30 €-           16.746,10 €-           15.974,48 €           15.974,48 €           53.869,30 €-           16.746,10 €-           15.974,48 €           15.974,48 €           53.869,30 €-           16.746,10 €-           15.974,48 €           15.974,48 €           393.988,70 €         

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST ODLIVOV 3.362.056,89 €   

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST PRILIVOV 1.481.099,75 €   

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA -10,50%

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST 4,0% 1.880.957,14 €-    

FINANČNI  KOEFICIENT K/S 0,553 0,553

DOBA VRAČANJA investicijskega projekta (v letih) 203

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA (v letih) 61

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOPNJA DONOSA 4,0% -8,07%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 0,93 €-                 



Tabela 2: FINANČNI REALNI (DEJANSKI) DENARNI TOK INVESTITORJA/LASTNIKA IN UPRAVLJAVCEV.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Elementi Skupaj 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Prihodki iz državnega proračuna (MIZŠ, občine ustanoviteljice) -  €                         135.100,10 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       219.714,96 €       

Prihodki od prispevka staršev -  €                         604.555,70 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       992.702,21 €       

Prihodki od tržne dejavnosti -  €                         13.176,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         21.960,00 €         

Skupaj prilivi iz poslovanja/obratovanja 19.268.489,41 €        -  €                         752.831,79 €       1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    

Drugi prilivi

PRILIVI 19.268.489,41 €        -  €                         752.831,79 €       1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    1.234.377,17 €    

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo -  €                         6.062,91 €           11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         11.672,98 €         

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo -  €                         8.236,54 €           13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         13.321,17 €         

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek -  €                         1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           1.003,39 €           

Stroški električne energije - za novi prizidek -  €                         4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           4.090,72 €           

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij -  €                         6.285,94 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           9.230,79 €           

Stroški zavarovanja -  €                         1.396,88 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           2.051,29 €           

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) -  €                         710.868,72 €       1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    1.155.072,36 €    

Stroški nadomestitve -  €                         -  €                     -  €                     -  €                     69.843,78 €         32.720,58 €         -  €                     -  €                     69.843,78 €         32.720,58 €         -  €                     -  €                     69.843,78 €         32.720,58 €         -  €                     -  €                     69.843,78 €         

Skupaj odlivi iz poslovanja / obratovanja 19.062.122,42 €        -  €                         737.945,10 €       1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    1.229.163,27 €    1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    1.229.163,27 €    1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    1.229.163,27 €    1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    

ODLIVI 19.062.122,42 €        -  €                         737.945,10 €       1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    1.229.163,27 €    1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    1.229.163,27 €    1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    1.229.163,27 €    1.196.442,70 €    1.196.442,70 €    1.266.286,48 €    

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške 206.366,99 €             -  €                         14.886,69 €         37.934,48 €         37.934,48 €         31.909,30 €-         5.213,90 €           37.934,48 €         37.934,48 €         31.909,30 €-         5.213,90 €           37.934,48 €         37.934,48 €         31.909,30 €-         5.213,90 €           37.934,48 €         37.934,48 €         31.909,30 €-         

DENARNI TOK na koncu investicije 447.858,00 €             447.858,00 €       

Investicijska vlaganja:
STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 647.990,75 €            636.317,18 €       

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 4.758,00 €                4.148,00 €           

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 714.916,68 €            -  €                     

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 27.258,16 €              12.726,34 €         

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 1.952,00 €                1.220,00 €           

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA 2.440,00 €                2.440,00 €           

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 2.056.167,11 €   1.399.315,59 €         656.851,52 €       -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI (PROSTI DENARNI TOK) -         1.401.942,12 € -        1.399.315,59 € -      641.964,83 €           37.934,48 €           37.934,48 € -        31.909,30 €             5.213,90 €           37.934,48 €           37.934,48 € -        31.909,30 €             5.213,90 €           37.934,48 €           37.934,48 € -        31.909,30 €             5.213,90 €           37.934,48 €           37.934,48 €         415.948,70 € 

PROSTI DENARNI TOK KUMULATIVNO 1.399.315,59 €-               2.041.280,42 €-         2.003.345,94 €-         1.965.411,46 €-         1.997.320,77 €-         1.992.106,87 €-         1.954.172,39 €-         1.916.237,91 €-         1.948.147,22 €-         1.942.933,32 €-         1.904.998,84 €-         1.867.064,36 €-         1.898.973,67 €-         1.893.759,77 €-         1.855.825,29 €-         1.817.890,82 €-         1.401.942,12 €-         

NSV prosti denarni tok 2.016.589,46 €-         1.981.516,90 €-         1.947.793,29 €-         1.975.069,50 €-         1.970.784,05 €-         1.940.803,89 €-         1.911.976,80 €-         1.935.292,62 €-         1.931.629,40 €-         1.906.002,23 €-         1.881.360,72 €-         1.901.291,17 €-         1.898.159,84 €-         1.876.253,62 €-         1.855.189,96 €-         1.633.111,55 €-         

ISD (IRR) prosti denarni tok #ŠTEV! #ŠTEV! -77,93% #ŠTEV! -82,05% #ŠTEV! -40,84% #ŠTEV! #ŠTEV! -32,15% -26,39% #ŠTEV! -31,58% -22,58% -18,89% -8,05%

ODLIVI SKUPAJ 1.399.315,59 €           1.394.796,62 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      

PRILIVI SKUPAJ -  €                          752.831,79 €         1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.682.235,17 €      

NETO DENARNI TOK 1.399.315,59 €-           641.964,83 €-         37.934,48 €           37.934,48 €           31.909,30 €-           5.213,90 €             37.934,48 €           37.934,48 €           31.909,30 €-           5.213,90 €             37.934,48 €           37.934,48 €           31.909,30 €-           5.213,90 €             37.934,48 €           37.934,48 €           415.948,70 €         

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST ODLIVOV 15.792.529,92 €        

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST PRILIVOV 14.159.418,37 €        

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA -8,05%

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST 4,0% 1.633.111,55 €-    

FINANČNA SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE 4,0% 2.030.903,59 €    

FINANČNI  KOEFICIENT K/S 0,934 0,934

DOBA VRAČANJA investicijskega projekta (v letih) 77

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA (v letih) 80

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOPNJA DONOSA 4,0% -5,46%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 0,80 €-                 



Tabela 3: FINANČNI TOKOVI OZIROMA DEJANSKI LIKVIDNOSTNI TOK INVESTIROJA/LASTNIKA IN UPRAVLJAVCEV.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

Lastni proračunski viri MO Nova Gorica 990.124,41 €             943.822,75 €              46.301,66 €           

Ministrstvo za infrastrukturo 318.418,70 €             167.561,84 €              150.856,86 €         

MGRT - 23. člen ZFO-1 (nepovratna stredstva) 747.624,00 €             287.931,00 €              459.693,00 €         

Skupaj VIRI FINANCIRANJA 2.056.167,11 €     1.399.315,59 €           656.851,52 €         -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

Prihodki iz poslovanja/obratovanja -  €                          752.831,79 €         1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      

Finančni prihodki -  €                          -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

PRILIVI 1.399.315,59 €           1.409.683,31 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      

Stroški iz poslovanja/obratovanja brez amortizacije -  €                          737.945,10 €         1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      

Stroški investicijskih vlaganj (v EUR z DDV) 1.399.315,59 €           656.851,52 €         -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

Stroški financiranja in drugi odhodki

ODLIVI 1.399.315,59 €           1.394.796,62 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      

NETO PRILIVI (NETO LIKVIDNOSTNI / FINANČNI TOK) -  €                          14.886,69 €           37.934,48 €           37.934,48 €           31.909,30 €-           5.213,90 €             37.934,48 €           37.934,48 €           31.909,30 €-           5.213,90 €             37.934,48 €           37.934,48 €           31.909,30 €-           5.213,90 €             37.934,48 €           37.934,48 €           31.909,30 €-           

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST (FINANČNEGA TOKA) 158.677,00 €         

KUMULATIVA NETO PRILIVOV (FINANČNEGA TOKA) 206.366,99 €         

Tabela 4: FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI LASTNEGA KAPITALA INVESTITORJA/LASTNIKA IN UPRAVLJAVCEV.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

Prihodki iz poslovanja/obratovanja -  €                          752.831,79 €         1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      

Preostanek vrednosti 447.858,00 €         

PRILIVI -  €                          752.831,79 €         1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.682.235,17 €      

Stroški poslovanja -  €                          807.788,88 €         1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      

Stroški financiranja

Dolžniški kapital (dolgoročni kredit)

Lastniški kapital 943.822,75 €              46.301,66 €           

ODLIVI 943.822,75 €              854.090,54 €         1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      

NETO PRILIVI 943.822,75 €-              101.258,74 €-         37.934,48 €           37.934,48 €           31.909,30 €-           5.213,90 €             37.934,48 €           37.934,48 €           31.909,30 €-           5.213,90 €             37.934,48 €           37.934,48 €           31.909,30 €-           5.213,90 €             37.934,48 €           37.934,48 €           415.948,70 €         

KUMULATIVA NETO PRILIVOV -                 943.822,75 € -         1.045.081,49 € -         1.007.147,02 € -            969.212,54 € -         1.001.121,84 € -            995.907,95 € -            957.973,47 € -            920.038,99 € -            951.948,30 € -            946.734,40 € -            908.799,92 € -            870.865,44 € -            902.774,75 € -            897.560,85 € -            859.626,37 € -            821.691,89 € -            405.743,20 € 

Finančna INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI KAPITALA - FRR/K -3,52%

Finančna NETO SEDANJA VREDNOST KAPITALA - FNPV/K 4,0% 657.709,01 €-         

Razmerje med Koristmi in stroški - K/S 0,980 0,980

Modificirana notranja stopnja donosa - MISD 4,0% -1,66%



Tabela 5: Dodatne predpostavke za izračun EKONOMSKIH STROŠKOV in PRIHODKOV.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

Davčni popravek (operativni stroški in investicijski stroški) 252.335,60 € 251.520,70 € 215.751,96 € 215.751,96 € 228.346,74 € 221.652,39 € 215.751,96 € 215.751,96 € 228.346,74 € 221.652,39 € 215.751,96 € 215.751,96 € 228.346,74 € 221.652,39 € 215.751,96 € 215.751,96 € 228.346,74 €

Davek - investicijski stroški 252.335,60 € 118.448,63 €

Davek - operativni stroški (realni denarni tok investitorja in upravljavcev) 0,00 € 133.072,07 € 215.751,96 € 215.751,96 € 228.346,74 € 221.652,39 € 215.751,96 € 215.751,96 € 228.346,74 € 221.652,39 € 215.751,96 € 215.751,96 € 228.346,74 € 221.652,39 € 215.751,96 € 215.751,96 € 228.346,74 €

Davek - operativni stroški (projekt po metodi prirasta) 0,00 € 16.558,54 € 16.558,54 € 16.558,54 € 29.153,32 € 22.458,97 € 16.558,54 € 16.558,54 € 29.153,32 € 22.458,97 € 16.558,54 € 16.558,54 € 29.153,32 € 22.458,97 € 16.558,54 € 16.558,54 € 29.153,32 €

Pozitiven vpliv na okolje 0,00 € 789,23 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 €

Zmanjšanje rabe energije v MWh 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2

Zmanjšanje emisij CO2 45,1 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5

Povprečna cena emisijskega kupona (v EUR/tono) 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Ovrednoten vpliv na okolje zaradi zmanjšanja emisij CO2 0,00 € 450,99 € 825,19 € 825,19 € 825,19 € 825,19 € 825,19 € 825,19 € 825,19 € 825,19 € 825,19 € 825,19 € 825,19 € 825,19 € 825,19 € 825,19 € 825,19 €

Ocena ostalih vplivov na okolje 75,0% 0,00 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 € 338,24 €

Multiplikatorski učinek 419.794,68 € 197.055,46 € 0,00 €

na področju gospodarskih učinkov je predviden multiplik.učinek kot posledica investicijskih vlaganj - 

sprememba v dohodku kot posledica izvedbe investicije
Koeficient - multiplikatorski učinek 1,500 1,500 1,500

dobičkonosnost prihodkov (ki bodo povečali davke od dobička) 20,0% 20,0% 20,0%

Vrednost investicijskega projekta 1.399.315,59 € 656.851,52 € 0,00 €

Izboljšanje bivanjskih in delovnih pogojev 0,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 € 158.990,00 €

Število prebivalcev MO Nova Gorica 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798

Ocena dodane vrednosti prebivalcev zaradi boljših bivalnih pogojev 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Prihranek na stroških električne energije v primerjavi z varianto "brez investicije" 0,00 € 9.826,53 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 € 21.589,57 €

Stroški EE pred operacijo 29.220,09 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       51.677,83 €       

Stroški EE po operaciji 19.393,56 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       30.088,26 €       

Prihranek na stroških upravljanja in vzdrževanja v primerjavi z varianto "brez investicije" -  €                      1.582,82 €-         917,92 €            917,92 €            917,92 €            917,92 €            917,92 €            917,92 €            917,92 €            917,92 €            917,92 €            917,92 €            917,92 €            917,92 €            917,92 €            917,92 €            917,92 €            

Stroški upravljanja in vzdrževanja pred operacijo 6.100,00 €         12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       12.200,00 €       

Stroški upravljanja in vzdrževanja po operacijo 7.682,82 €         11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       11.282,08 €       

DODATNI PRILIVI / KORISTI OD INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - DODATNI PRIHODKI, PRIHRANKI



Tabela 6: EKONOMSKA (CBA) ANALIZA PROJEKTA PO METODI PRIRASTA.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Elementi 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PRIHRANEK NA STROŠKIH OGREVANJA (Toplotne energije) -  €                      10.715,94 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       18.195,54 €       

PRIHRANEK NA STROŠKIH ELEKTRIČNE ENERGIJE -  €                      4.204,69 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         8.488,14 €         

PRIHRANEK NA STROŠKIH UPRAVLJANJA, VZDRŽEVANJA IN INTERVENCIJ -  €                      1.484,58 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         3.746,33 €         

PRIHRANEK NA STROŠKIH ZAVAROVANJA -  €                      441,02 €            1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         1.103,63 €         

Skupaj prilivi iz poslovanja/obratovanja -  €                      12.641,54 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       

Drugi prilivi -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

Skupaj prihodki - prilivi 358.324,13 €         -  €                      12.641,54 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       23.045,51 €       

Davčni popravek (operativni stroški in investicijski stroški) 252.335,60 €         135.007,17 €     16.558,54 €       16.558,54 €       29.153,32 €       22.458,97 €       16.558,54 €       16.558,54 €       29.153,32 €       22.458,97 €       16.558,54 €       16.558,54 €       29.153,32 €       22.458,97 €       16.558,54 €       16.558,54 €       29.153,32 €       

Pozitiven vpliv na okolje -  €                      789,23 €            1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         1.163,44 €         

Multiplikatorski učinek 419.794,68 €         197.055,46 €     -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

Izboljšanje bivanjskih in delovnih pogojev -  €                      158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     158.990,00 €     

Prihranek na stroških električne energije v primerjavi z varianto "brez investicije"

Prihranek na stroških upravljanja in vzdrževanja v primerjavi z varianto "brez investicije"

Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi (CBA analiza) 3.882.732,22 €      672.130,27 €         491.841,86 €     176.711,98 €     176.711,98 €     189.306,76 €     182.612,41 €     176.711,98 €     176.711,98 €     189.306,76 €     182.612,41 €     176.711,98 €     176.711,98 €     189.306,76 €     182.612,41 €     176.711,98 €     176.711,98 €     189.306,76 €     

PRILIVI 4.241.056,35 €      672.130,27 €         504.483,40 €     199.757,48 €     199.757,48 €     212.352,26 €     205.657,92 €     199.757,48 €     199.757,48 €     212.352,26 €     205.657,92 €     199.757,48 €     199.757,48 €     212.352,26 €     205.657,92 €     199.757,48 €     199.757,48 €     212.352,26 €     

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek -  €                      1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         1.003,39 €         

Stroški električne energije - za novi prizidek -  €                      4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         4.090,72 €         

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij -  €                      3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         3.217,13 €         

Stroški zavarovanja -  €                      714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            714,92 €            

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) -  €                      82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       82.798,49 €       

Stroški nadomestitve -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  69.843,78 €       32.720,58 €       -  €                  -  €                  69.843,78 €       32.720,58 €       -  €                  -  €                  69.843,78 €       32.720,58 €       -  €                  -  €                  69.843,78 €       

Skupaj odlivi iz poslovanja/obratovanja 1.846.731,15 €      -  €                      91.824,64 €       91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     

Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub (CBA analiza) -  €                     -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

ODLIVI 1.846.731,15 €      -  €                      91.824,64 €       91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške 2.394.325,20 €      672.130,27 €         412.658,76 €     107.932,84 €     107.932,84 €     50.683,84 €       81.112,70 €       107.932,84 €     107.932,84 €     50.683,84 €       81.112,70 €       107.932,84 €     107.932,84 €     50.683,84 €       81.112,70 €       107.932,84 €     107.932,84 €     50.683,84 €       

DENARNI TOK na koncu investicije 447.858,00 €         447.858,00 €     

Investicijska vlaganja:

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 647.990,75 €         636.317,18 €     -  €                  

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 4.758,00 €             4.148,00 €         -  €                  

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 714.916,68 €         -  €                  -  €                  

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 27.258,16 €           12.726,34 €       -  €                  

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 1.952,00 €             1.220,00 €         -  €                  

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA 2.440,00 €             2.440,00 €         -  €                  

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 2.056.167,11 €      1.399.315,59 €      656.851,52 €     -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI (PROSTI DENARNI TOK)          786.016,09 € -        727.185,32 € -    244.192,76 €      107.932,84 €      107.932,84 €        50.683,84 €        81.112,70 €      107.932,84 €      107.932,84 €        50.683,84 €        81.112,70 €      107.932,84 €      107.932,84 €        50.683,84 €        81.112,70 €      107.932,84 €      107.932,84 €      498.541,84 € 

PROSTI DENARNI TOK KUMULATIVNO 727.185,32 €-             971.378,08 €-        863.445,24 €-        755.512,40 €-        704.828,56 €-        623.715,86 €-        515.783,02 €-        407.850,18 €-        357.166,34 €-        276.053,65 €-        168.120,81 €-        60.187,97 €-          9.504,13 €-            71.608,57 €          179.541,41 €        287.474,25 €        786.016,09 €        

NSV prosti denarni tok 961.986,05 €-        862.196,07 €-        766.244,17 €-        722.919,41 €-        656.250,69 €-        570.949,80 €-        488.929,71 €-        451.895,52 €-        394.906,82 €-        321.991,26 €-        251.880,15 €-        220.223,17 €-        171.508,99 €-        109.180,46 €-        49.249,18 €-          216.926,38 €        

ISD (IRR) prosti denarni tok #ŠTEV! #ŠTEV! -48,58% -38,92% -27,24% -17,67% -11,48% -9,21% -6,21% -3,23% -1,01% -0,15% 1,02% 2,28% 3,29% 6,33%

ODLIVI SKUPAJ 1.399.315,59 €      748.676,16 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     124.545,22 €     91.824,64 €       91.824,64 €       161.668,42 €     

PRILIVI SKUPAJ 672.130,27 €         504.483,40 €     199.757,48 €     199.757,48 €     212.352,26 €     205.657,92 €     199.757,48 €     199.757,48 €     212.352,26 €     205.657,92 €     199.757,48 €     199.757,48 €     212.352,26 €     205.657,92 €     199.757,48 €     199.757,48 €     660.210,26 €     

NETO DENARNI TOK 727.185,32 €-         244.192,76 €-     107.932,84 €     107.932,84 €     50.683,84 €       81.112,70 €       107.932,84 €     107.932,84 €     50.683,84 €       81.112,70 €       107.932,84 €     107.932,84 €     50.683,84 €       81.112,70 €       107.932,84 €     107.932,84 €     498.541,84 €     

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST ODLIVOV 3.362.056,89 €   

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST PRILIVOV 3.578.983,27 €   

EKONOMSKA  INTERNA STOPNJA DONOSA 6,33%

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST 4,0% 216.926,38 €       

EKONOMSKI KOEFICIENT K/S 1,201 1,201

DOBA VRAČANJA investicijskega projekta (v letih) 14

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA (v letih) 11

EKONOMSKA MODIFICIRANA STOPNJA DONOSA 4,0% 5,33%

EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 0,11 €                 



Tabela 7: EKONOMSKI DENARNI TOK INVESTITORJA/LASTNIKA IN UPRAVLJAVCEV.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Elementi 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Prihodki iz državnega proračuna (MIZŠ, občine ustanoviteljice) -  €                          135.100,10 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         

Prihodki od prispevka staršev -  €                          604.555,70 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         

Prihodki od tržne dejavnosti -  €                          13.176,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           

Skupaj prilivi iz poslovanja/obratovanja -  €                          752.831,79 €         1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      

Drugi prilivi -  €                          -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

Skupaj prihodki - prilivi 19.268.489,41 €        -  €                          752.831,79 €         1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      

Davčni popravek (operativni stroški in investicijski stroški) 252.335,60 €              251.520,70 €         215.751,96 €         215.751,96 €         228.346,74 €         221.652,39 €         215.751,96 €         215.751,96 €         228.346,74 €         221.652,39 €         215.751,96 €         215.751,96 €         228.346,74 €         221.652,39 €         215.751,96 €         215.751,96 €         228.346,74 €         

Pozitiven vpliv na okolje -  €                          789,23 €                1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             1.163,44 €             

Multiplikatorski učinek 419.794,68 €              197.055,46 €         -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

Izboljšanje bivanjskih in delovnih pogojev -  €                          158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         158.990,00 €         

Prihranek na stroških električne energije v primerjavi z varianto "brez investicije" -  €                          9.826,53 €             21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           21.589,57 €           

Prihranek na stroških upravljanja in vzdrževanja v primerjavi z varianto "brez investicije" -  €                          1.582,82 €-             917,92 €                917,92 €                917,92 €                917,92 €                917,92 €                917,92 €                917,92 €                917,92 €                917,92 €                917,92 €                917,92 €                917,92 €                917,92 €                917,92 €                917,92 €                

Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi (CBA analiza) 7.333.003,13 €          672.130,27 €              616.599,10 €         398.412,89 €         398.412,89 €         411.007,67 €         404.313,32 €         398.412,89 €         398.412,89 €         411.007,67 €         404.313,32 €         398.412,89 €         398.412,89 €         411.007,67 €         404.313,32 €         398.412,89 €         398.412,89 €         411.007,67 €         

PRILIVI 26.601.492,53 €        672.130,27 €              1.369.430,89 €      1.632.790,06 €      1.632.790,06 €      1.645.384,84 €      1.638.690,50 €      1.632.790,06 €      1.632.790,06 €      1.645.384,84 €      1.638.690,50 €      1.632.790,06 €      1.632.790,06 €      1.645.384,84 €      1.638.690,50 €      1.632.790,06 €      1.632.790,06 €      1.645.384,84 €      

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo -  €                          6.062,91 €             11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo -  €                          8.236,54 €             13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek -  €                          1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             

Stroški električne energije - za novi prizidek -  €                          4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij -  €                          6.285,94 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             

Stroški zavarovanja -  €                          1.396,88 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) -  €                          710.868,72 €         1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      

Stroški nadomestitve -  €                          -  €                      -  €                      -  €                      69.843,78 €           32.720,58 €           -  €                      -  €                      69.843,78 €           32.720,58 €           -  €                      -  €                      69.843,78 €           32.720,58 €           -  €                      -  €                      69.843,78 €           

Skupaj odlivi iz poslovanja/obratovanja 19.062.122,42 €        -  €                          737.945,10 €         1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      

Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub (CBA analiza) -  €                          -  €                          -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

ODLIVI 19.062.122,42 €        -  €                          737.945,10 €         1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške 7.539.370,12 €      672.130,27 €         631.485,79 €     436.347,37 €     436.347,37 €     379.098,37 €     409.527,22 €     436.347,37 €     436.347,37 €     379.098,37 €     409.527,22 €     436.347,37 €     436.347,37 €     379.098,37 €     409.527,22 €     436.347,37 €     436.347,37 €     379.098,37 €     

DENARNI TOK na koncu investicije 447.858,00 €         447.858,00 €     

Investicijska vlaganja:

STROŠKI GOI DEL (INVESTICIJSKI UKREPI) 647.990,75 €         636.317,18 €     -  €                  

STROŠKI ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 4.758,00 €             4.148,00 €         -  €                  

STROŠKI GOI DEL - NOVOGRADNJA PRIZIDKA 714.916,68 €         -  €                  -  €                  

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE 27.258,16 €           12.726,34 €       -  €                  

OSTALI STROŠKI (varnostni načrt, svetovanja, tehnični pregled itd.) 1.952,00 €             1.220,00 €         -  €                  

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA 2.440,00 €             2.440,00 €         -  €                  

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 2.056.167,11 €      1.399.315,59 €      656.851,52 €     -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI (PROSTI DENARNI TOK)       5.931.061,01 € -        727.185,32 € -      25.365,73 €      436.347,37 €      436.347,37 €      379.098,37 €      409.527,22 €      436.347,37 €      436.347,37 €      379.098,37 €      409.527,22 €      436.347,37 €      436.347,37 €      379.098,37 €      409.527,22 €      436.347,37 €      436.347,37 €      826.956,36 € 

PROSTI DENARNI TOK KUMULATIVNO 727.185,32 €-                  752.551,04 €-            316.203,68 €-            120.143,69 €            499.242,05 €            908.769,27 €            1.345.116,64 €         1.781.464,00 €         2.160.562,37 €         2.570.089,59 €         3.006.436,96 €         3.442.784,32 €         3.821.882,69 €         4.231.409,91 €         4.667.757,28 €         5.104.104,64 €         5.931.061,01 €         

NSV prosti denarni tok 751.575,44 €-            348.147,77 €-            39.763,45 €              363.818,32 €            700.419,84 €            1.045.271,50 €         1.376.859,64 €         1.653.863,10 €         1.941.591,50 €         2.236.372,14 €         2.519.815,07 €         2.756.598,79 €         3.002.550,23 €         3.254.529,96 €         3.496.818,16 €         3.938.336,93 €         

ISD (IRR) prosti denarni tok #ŠTEV! -24,26% 6,21% 19,43% 27,33% 32,17% 35,09% 36,69% 37,82% 38,62% 39,16% 39,48% 39,72% 39,90% 40,02% 40,18%

ODLIVI SKUPAJ 1.399.315,59 €           1.394.796,62 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      1.229.163,27 €      1.196.442,70 €      1.196.442,70 €      1.266.286,48 €      

PRILIVI SKUPAJ 672.130,27 €              1.369.430,89 €      1.632.790,06 €      1.632.790,06 €      1.645.384,84 €      1.638.690,50 €      1.632.790,06 €      1.632.790,06 €      1.645.384,84 €      1.638.690,50 €      1.632.790,06 €      1.632.790,06 €      1.645.384,84 €      1.638.690,50 €      1.632.790,06 €      1.632.790,06 €      2.093.242,84 €      

NETO DENARNI TOK 727.185,32 €-              25.365,73 €-           436.347,37 €         436.347,37 €         379.098,37 €         409.527,22 €         436.347,37 €         436.347,37 €         379.098,37 €         409.527,22 €         436.347,37 €         436.347,37 €         379.098,37 €         409.527,22 €         436.347,37 €         436.347,37 €         826.956,36 €         

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST ODLIVOV 15.792.529,92 €        

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST PRILIVOV 19.730.866,84 €        

EKONOMSKA  INTERNA STOPNJA DONOSA 40,18%

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST 4,0% 3.938.336,93 €    

EKONOMSKI KOEFICIENT K/S 1,281 1,281

DOBA VRAČANJA investicijskega projekta (v letih) 5

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA (v letih) 3

EKONOMSKA MODIFICIRANA STOPNJA DONOSA 4,0% 16,61%

EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 1,94 €                 



Tabela 8: FINANČNA BILANCA USPEHA INVESTITORJA/LASTNIKA IN UPRAVLJAVCEV.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Elementi 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Prihodki iz državnega proračuna (MIZŠ, občine ustanoviteljice) -  €                          135.100,10 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         

Prihodki od prispevka staršev -  €                          604.555,70 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         

Prihodki od tržne dejavnosti -  €                          13.176,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           

Prihodki iz poslovanja/obratovanja -  €                          752.831,79 €         1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      

Drugi prilivi -  €                          -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

Finančni prihodki

PRIHODKI -  €                          752.831,79 €         1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo -  €                          6.062,91 €             11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo -  €                          8.236,54 €             13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek -  €                          1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             

Stroški električne energije - za novi prizidek -  €                          4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij -  €                          6.285,94 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             

Stroški zavarovanja -  €                          1.396,88 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) -  €                          710.868,72 €         1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      

Stroški nadomestitve -  €                          -  €                      -  €                      -  €                      69.843,78 €           32.720,58 €           -  €                      -  €                      69.843,78 €           32.720,58 €           -  €                      -  €                      69.843,78 €           32.720,58 €           -  €                      -  €                      69.843,78 €           

Strošek amortizacije -  €                          69.843,78 €           102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         

Odhodki iz poslovanja/obratovanja -  €                          807.788,88 €         1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      1.331.727,63 €      1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      1.331.727,63 €      1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      1.331.727,63 €      1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      

Finančni odhodki

ODHODKI -  €                          807.788,88 €         1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      1.331.727,63 €      1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      1.331.727,63 €      1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      1.331.727,63 €      1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      

BRUTO DOBIČEK / IZGUBA -  €                          54.957,08 €-           64.629,88 €-           64.629,88 €-           134.473,66 €-         97.350,46 €-           64.629,88 €-           64.629,88 €-           134.473,66 €-         97.350,46 €-           64.629,88 €-           64.629,88 €-           134.473,66 €-         97.350,46 €-           64.629,88 €-           64.629,88 €-           134.473,66 €-         

Tabela 9: EKONOMSKA BILANCA USPEHA INVESTITORJA/LASTNIKA IN UPRAVLJAVCEV.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Elementi 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Prihodki iz državnega proračuna (MIZŠ, občine ustanoviteljice) -  €                          135.100,10 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         219.714,96 €         

Prihodki od prispevka staršev -  €                          604.555,70 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         992.702,21 €         

Prihodki od tržne dejavnosti -  €                          13.176,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           21.960,00 €           

Prihodki iz poslovanja/obratovanja -  €                          752.831,79 €         1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      1.234.377,17 €      

Drugi prilivi -  €                          -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi (CBA analiza) 672.130,27 €              616.599,10 €         398.412,89 €         398.412,89 €         411.007,67 €         404.313,32 €         398.412,89 €         398.412,89 €         411.007,67 €         404.313,32 €         398.412,89 €         398.412,89 €         411.007,67 €         404.313,32 €         398.412,89 €         398.412,89 €         411.007,67 €         

Finančni prihodki -  €                          -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

PRIHODKI 672.130,27 €              1.369.430,89 €      1.632.790,06 €      1.632.790,06 €      1.645.384,84 €      1.638.690,50 €      1.632.790,06 €      1.632.790,06 €      1.645.384,84 €      1.638.690,50 €      1.632.790,06 €      1.632.790,06 €      1.645.384,84 €      1.638.690,50 €      1.632.790,06 €      1.632.790,06 €      1.645.384,84 €      

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo -  €                          6.062,91 €             11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           11.672,98 €           

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo -  €                          8.236,54 €             13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           13.321,17 €           

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek -  €                          1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             1.003,39 €             

Stroški električne energije - za novi prizidek -  €                          4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             4.090,72 €             

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij -  €                          6.285,94 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             9.230,79 €             

Stroški zavarovanja -  €                          1.396,88 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             2.051,29 €             

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) -  €                          710.868,72 €         1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      1.155.072,36 €      

Stroški nadomestitve -  €                          -  €                      -  €                      -  €                      69.843,78 €           32.720,58 €           -  €                      -  €                      69.843,78 €           32.720,58 €           -  €                      -  €                      69.843,78 €           32.720,58 €           -  €                      -  €                      69.843,78 €           

Strošek amortizacije -  €                          69.843,78 €           102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         102.564,36 €         

Odhodki iz poslovanja/obratovanja -  €                          807.788,88 €         1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      1.331.727,63 €      1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      1.331.727,63 €      1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      1.331.727,63 €      1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      

Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub (CBA analiza) -  €                          -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

Finančni odhodki -  €                          -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

ODHODKI -  €                          807.788,88 €         1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      1.331.727,63 €      1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      1.331.727,63 €      1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      1.331.727,63 €      1.299.007,05 €      1.299.007,05 €      1.368.850,83 €      

BRUTO DOBIČEK / IZGUBA 672.130,27 €              561.642,01 €         333.783,01 €         333.783,01 €         276.534,01 €         306.962,87 €         333.783,01 €         333.783,01 €         276.534,01 €         306.962,87 €         333.783,01 €         333.783,01 €         276.534,01 €         306.962,87 €         333.783,01 €         333.783,01 €         276.534,01 €         



Tabela 10: IZRAČUN FINANČNE VRZELI - t.j. DOLOČITEV ZNESKA NEPOVRATNIH SREDSTEV (prvo leto se ne diskontira)

Zap. št. Leto Investicijski
stroški

Operativni
stroški

Prihodki Ostanek
vrednosti

Neto 
denarni tok

Leto
Investicijski

stroški

Operativni
stroški

Prihodki
Ostanek
vrednosti

Neto 
denarni tok

0 2017 1.399.315,59 €      -  €                      -  €                      -  €                      1.399.315,59 €-      2017 1.399.315,59 €      -  €                      -  €                      -  €                      1.399.315,59 €-      

1 2018 656.851,52 €         91.824,64 €           93.111,71 €           -  €                      655.564,46 €-         2018 631.588,00 €         88.292,93 €           89.530,49 €           -  €                      630.350,44 €-         

2 2019 -  €                      91.824,64 €           107.799,12 €         -  €                      15.974,48 €           2019 -  €                      84.897,05 €           99.666,35 €           -  €                      14.769,30 €           

3 2020 -  €                      91.824,64 €           107.799,12 €         -  €                      15.974,48 €           2020 -  €                      81.631,77 €           95.833,03 €           -  €                      14.201,25 €           

4 2021 -  €                      161.668,42 €         107.799,12 €         -  €                      53.869,30 €-           2021 -  €                      138.194,85 €         92.147,14 €           -  €                      46.047,71 €-           

5 2022 -  €                      124.545,22 €         107.799,12 €         -  €                      16.746,10 €-           2022 -  €                      102.367,09 €         88.603,02 €           -  €                      13.764,07 €-           

6 2023 -  €                      91.824,64 €           107.799,12 €         -  €                      15.974,48 €           2023 -  €                      72.570,35 €           85.195,21 €           -  €                      12.624,86 €           

7 2024 -  €                      91.824,64 €           107.799,12 €         -  €                      15.974,48 €           2024 -  €                      69.779,18 €           81.918,47 €           -  €                      12.139,29 €           

8 2025 -  €                      161.668,42 €         107.799,12 €         -  €                      53.869,30 €-           2025 -  €                      118.129,53 €         78.767,76 €           -  €                      39.361,77 €-           

9 2026 -  €                      124.545,22 €         107.799,12 €         -  €                      16.746,10 €-           2026 -  €                      87.503,82 €           75.738,23 €           -  €                      11.765,59 €-           

10 2027 -  €                      91.824,64 €           107.799,12 €         -  €                      15.974,48 €           2027 -  €                      62.033,44 €           72.825,22 €           -  €                      10.791,78 €           

11 2028 -  €                      91.824,64 €           107.799,12 €         -  €                      15.974,48 €           2028 -  €                      59.647,54 €           70.024,25 €           -  €                      10.376,72 €           

12 2029 -  €                      161.668,42 €         107.799,12 €         -  €                      53.869,30 €-           2029 -  €                      100.977,62 €         67.331,01 €           -  €                      33.646,61 €-           

13 2030 -  €                      124.545,22 €         107.799,12 €         -  €                      16.746,10 €-           2030 -  €                      74.798,63 €           64.741,36 €           -  €                      10.057,27 €-           

14 2031 -  €                      91.824,64 €           107.799,12 €         -  €                      15.974,48 €           2031 -  €                      53.026,44 €           62.251,31 €           -  €                      9.224,86 €             

15 2032 -  €                      91.824,64 €           107.799,12 €         -  €                      15.974,48 €           2032 -  €                      50.986,97 €           59.857,02 €           -  €                      8.870,06 €             

16 2033 -  €                      161.668,42 €         107.799,12 €         447.858,00 €         393.988,70 €         2033 -  €                      86.316,09 €           57.554,83 €           239.115,05 €         210.353,79 €         

Skupaj 2.056.167,11 €      1.846.731,15 €      1.710.098,51 €      447.858,00 €         1.744.941,75 €-      Skupaj 2.030.903,59 €      1.331.153,30 €      1.241.984,70 €      239.115,05 €         1.880.957,14 €-      

2.030.903,59 €     1.331.153,30 €     1.241.984,70 €     239.115,05 €        1.880.957,14 €-     

DNR>0 DNR<0

Diskontirane
vrednosti

Nediskontirane 
vrednosti

1 a 1.880.957,14 €      2.030.903,59 €      

2.056.167,11 €      1 b 92,62% 100,00%

859.506,14 €         2 a 796.046,75 €         859.506,14 €         

2.030.903,59 €      2 b 40,0% 40,0%

149.946,45 €         2 c Najvišja vrednot sofinanciranja EU in SLO udeležbe 318.418,70 €   343.802,46 €   

3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85,0% 85,0%

3 b Izračun najvišjega zneska sofinanciranja EU (DA*Crpa): 270.655,90 €   292.232,09 €   

4 a Najvišja stopnja sofinanciranja SLO - slovenska udeležba v kohezijski politik: 15,0% 15,0%

4 b Izračun najvišjega zneska SLO udeležbe v koh. politiki: 47.762,80 €     51.570,37 €     

Izračun pripadajočega zneska upravičenih stroškov (DA=EC*R):

VREDNOSTI V STALNIH CENAH v EUR z DDV DISKONTIRANE VREDNOSTI (4%)

Diskontirane vrednosti

Diskontirani inv. stroški (DIC) Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov (%)

Diskontirani neto prihodki (DNR)

Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):

Investicijska vrednost po stalnih cenah z DDV Finančna vrzel (R=EE/DIC):

Od tega upravičeni stroški (EC)



Investicijski projekt: 
CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA IN PRENOVA STAVB V LASTI MESTNE OBČINE NOVA GORICA 

Nosilec projekta: MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

- 2 - 

Priloga II: Izračuni za izpolnitev variante a) v poglavju D Obrazca št. 2, glede na izhodišča 

navedena v 4. alineji drugega odstavka poglavja 6.2 Navodila za delo posredniških 

organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja 

 

1. Vrednost investicijskega projekta 

 

Vrednost investicijskega projekta znaša: 

STALNE CENE TEKOČE CENE

NETO VREDNOST INV. PROJEKTA (v EUR brez DDV) 1.685.382,88 €         1.685.478,88 €         

BRUTO VREDNOST INV. PROJEKTA (v EUR z DDV) 2.018.258,55 €         2.018.375,67 €         

UPRAVIČENI STROŠKI (v EUR) 859.425,14 €            859.506,14 €            

NEUPRAVIČENI STROŠKI (v EUR) 1.158.833,41 €         1.158.869,53 €         
 

 

Vrednost z DDV se razlikuje od izbrane vrednosti investicijskega projekta za vrednost DDV zasebnega partnerja. 

Ostale vrednosti so identične kot pri izbrani varianti. 

 

 

2. Viri financiranja investicijskega projekta 

 

Viri financiranja investicijskega projekta v EUR brez DDV 

2017 2018 v  EUR brez DDV %

Lastni viri MO Nova Gorica 505.817,79 €            84.077,00 €-              421.740,79 €         25,0%

Ministrstvo za infrastrutkuro RS (EU in SLO sredstva) 180.919,57 €            162.882,89 €            343.802,46 €         20,4%

85% Kohezijski sklad EU 153.781,63 €           138.450,46 €           292.232,09 €           17,3%

15% slovenska udeležba v kohezijski politiki 27.137,94 €             24.432,43 €             51.570,37 €             3,1%

Drugi viri (ESCO partner) 172.311,63 €            -  €                         172.311,63 €         10,2%

MGRT - 23. člen ZFO-1 (nepovratna stredstva) 287.931,00 €            459.693,00 €            747.624,00 €         44,4%

SKUPAJ 1.146.979,99 €      538.498,89 €         1.685.478,88 €   100,0%

VIRI FINANCIRANJA  (Javno zasebno partnerstvo)
SKUPAJViri financiranja po letih

 
 

Viri financiranja investicijskega projekta v EUR z DDV 

2017 2018 v  EUR z DDV %

Lastni viri MO Nova Gorica 720.244,82 €            34.392,75 €              754.637,57 €         37,4%

Ministrstvo za infrastrutkuro RS (EU in SLO sredstva) 180.919,57 €            162.882,89 €            343.802,46 €         17,1%

85% Kohezijski sklad EU 153.781,63 €           138.450,46 €           292.232,09 €           14,5%

15% slovenska udeležba v kohezijski politiki 27.137,94 €             24.432,43 €             51.570,37 €             2,6%

Drugi viri (ESCO partner) 172.311,63 €            -  €                         172.311,63 €         8,5%

MGRT - 23. člen ZFO-1 (nepovratna stredstva) 287.931,00 €            459.693,00 €            747.624,00 €         37,0%

SKUPAJ 1.361.407,03 €      656.968,64 €         2.018.375,67 €   100,0%

Informativni DDV zasebnega partnerja 37.908,56 €             -  €                        37.908,56 €             

Skupaj z informativnim DDV zasebnega partnerja 1.399.315,59 €        656.968,64 €           2.056.284,23 €        

VIRI FINANCIRANJA  (Javno zasebno partnerstvo)
Viri financiranja po letih SKUPAJ

 
 

Finančna vrzel, izračunana v tabeli 11-P2 v Prilog II, znaša 100%, saj je diskontiran neto denarni tok 

investicijskega projekta negativen. 
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3. Izračun v skladu z navodili so v prilogi 

 

Tabela 1-P2: Finančna analiza projekta po metodi prirasta (Varianta JZP). 

Tabela 2-P2: Finančni realni (dejanski) denarni tok investitorja/lastnika in upravljavcev (Varianta JZP). 

Tabela 3-P2: Finančni denarni tok zasebnega partnerja (Varianta JZP), diskontna stopnja 5%; zahtevana 

interna stopnja donosa zasebnega partnerja 7%. 

Tabela 4-P2: Finančni tokovi oziroma dejanski likvidnostni tok investitorja/lastnika in upravljavcev (Varianta 

JZP). 

Tabela 5-P2.1: Finančna interna stopnja donosnosti lastnega kapitala javnih virov (Varianta JZP). 

Tabela 5-P2.2: Finančna interna stopnja donosnosti lastnega kapitala zasebnega partnerja (Varianta JZP). 

Tabela 6-P2: Dodatne predpostavke za izračun Ekonomskih stroškov in prihodkov (Varianta JZP). 

Tabela 7-P2: Ekonomska (CBA/ASK) analiza projekta po metodi prirasta (Varianta JZP). 

Tabela 8-P2: Ekonomski denarni tok investitorja/lastnika in upravljavcev (Varianta JZP). 

Tabela 9-P2: Finančna bilanca uspeha investitorja/lastnika in upravljavcev (Varianta JZP). 

Tabela 10-P2: Ekonomska (CBA/ASK) bilanca uspeha investitorja/lastnika in upravljavcev (Varianta JZP). 

Tabela 11-P2: Izračun finančne vrzeli za Varianto JZP. 

 

 

4. Finančni in ekonomski kazalniki upravičenosti izvedbe projekta 

 

Z vidika javnega partnerja 

Z VIDIKA REALNIH 

DENARNIH TOKOV                             

(občine in upravljavcev)

Z VIDIKA PROJEKTA                                              

(po metodi PRIRASTA)

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA -9,90% -18,37%

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST 1.633.545,46 €-                  2.260.194,40 €-                  

FINANČNI  KOEFICIENT K/S 0,929 0,419

DISKONTIRANA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 146 62

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 59 15

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOPNJA DONOSA -7,39% -12,14%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 0,90 €-                                1,24 €-                                

EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA 31,61% 7,04%

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST 3.532.168,17 €                  308.559,71 €                     

EKONOMSKI  KOEFICIENT K/S 1,255 1,231

DISKONTIRANA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 5 13

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA inv. projekta (v letih) 3 8

EKONOMSKA MODIFICIRANA INTERNA STOPNJA DONOSA 13,44% 5,53%

EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 1,94 €                                0,17 €                                

FINANČNA ANALIZA

EKONOMSKA ANALIZA

 
 

 



Tabela 1-P2: FINAČNI DENARNI TOK PROJEKTA PO METODI PRIRASTA (Varianta JZP)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

PRIHRANEK NA STROŠKIH OGREVANJA (Toplotne energije) - € 107,16 € 181,96€ 181,96 € 181,96€ 181,96 € 181,96€ 181,96 € 181,96€ 181,96 € 181,96€ 181,96 € 181,96€ 181,96 € 181,96€ 181,96 € 181,96€

PRIHRANEK NA STROŠKIH ELEKTRIČNE ENERGIJE - € 42,05 € 84,88€ 84,88 € 84,88€ 84,88 € 84,88€ 84,88 € 84,88€ 84,88 € 84,88€ 84,88 € 84,88€ 84,88 € 84,88€ 84,88 € 84,88€

PRIHRANEK NA STROŠKIH UPRAVLJANJA, VZDRŽEVANJA IN INTERVENCIJ - € 1.484,58 € 3.746,33€ 3.746,33 € 3.746,33€ 3.746,33 € 3.746,33€ 3.746,33 € 3.746,33€ 3.746,33 € 3.746,33€ 3.746,33 € 3.746,33€ 3.746,33€ 3.746,33€ 3.746,33€ 3.746,33€
PRIHRANEK NA STROŠKIH ZAVAROVANJA - € 441,02 € 1.103,63€ 1.103,63 € 1.103,63€ 1.103,63 € 1.103,63€ 1.103,63 € 1.103,63€ 1.103,63 € 1.103,63€ 1.103,63 € 1.103,63€ 1.103,63€ 1.103,63€ 1.103,63€ 1.103,63€

PRIHODKI ZARADI NOVIH KAPACITET VRTCA ŠEMPAS - € 76.265,48 € 76.265,48€ 76.265,48 € 76.265,48€ 76.265,48 € 76.265,48€ 76.265,48 € 76.265,48€ 76.265,48€ 76.265,48€ 76.265,48€ 76.265,48€ 76.265,48€ 76.265,48€ 76.265,48€ 76.265,48€

Skupaj prilivi iz poslovanja/obratovanja 1.299.074,41€ - € 78.340,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€

Drugi prilivi

PRILIVI 1.299.074,41€ - € 78.340,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€ 81.382,28€

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek - € 1.003,39 € 1.003,39€ 1.003,39 € 1.003,39€ 1.003,39 € 1.003,39€ 1.003,39 € 1.003,39€ 1.003,39 € 1.003,39€ 1.003,39 € 1.003,39€ 1.003,39€ 1.003,39€ 1.003,39€ 1.003,39€
Stroški električne energije - za novi prizidek - € 4.090,72 € 4.090,72€ 4.090,72 € 4.090,72€ 4.090,72 € 4.090,72€ 4.090,72 € 4.090,72€ 4.090,72 € 4.090,72€ 4.090,72 € 4.090,72€ 4.090,72€ 4.090,72€ 4.090,72€ 4.090,72€

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij - € 3.217,13 € 3.217,13€ 3.217,13 € 3.217,13€ 3.217,13 € 3.217,13€ 3.217,13 € 3.217,13€ 3.217,13 € 3.217,13€ 3.217,13 € 3.217,13€ 3.217,13€ 3.217,13€ 3.217,13€ 3.217,13€

Stroški zavarovanja - € 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) - € 82.798,49 € 82.798,49€ 82.798,49 € 82.798,49€ 82.798,49 € 82.798,49€ 82.798,49 € 82.798,49€ 82.798,49€ 82.798,49€ 82.798,49€ 82.798,49€ 82.798,49€ 82.798,49€ 82.798,49€ 82.798,49€
Stroški nadomestitve - € - € - € - € 59.454,77€ 32.842,58 € - € - € 59.454,77€ 32.842,58€ - € - € 59.454,77€ 32.842,58€ - € - € 59.454,77€

Stroški plačila zajamčenih prihrankov zasebnemu partnerju - € 14.771,43 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84€ 26.416,84€ 26.416,84€ 26.416,84€ 26.416,84€ 26.416,84€ 26.416,84€ 26.416,84€

Skupaj odlivi iz poslovanja/obratovanja 2.216.565,21€ - € 106.596,07 € 118.241,49€ 118.241,49 € 177.696,26€ 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€ 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€ 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€

ODLIVI 2.216.565,21€ - € 106.596,07 € 118.241,49€ 118.241,49 € 177.696,26€ 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€ 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€ 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške 917.490,80€- - € 28.255,80 €- 36.859,21€- 36.859,21 €- 96.313,98€- 69.701,79 €- 36.859,21€- 36.859,21 €- 96.313,98€- 69.701,79€- 36.859,21€- 36.859,21€- 96.313,98€- 69.701,79€- 36.859,21€- 36.859,21€- 96.313,98€-

DENARNI TOK na koncu investicije 402.031,96€ 402.031,96€

Investicjska vlaganja
INVESTICJSKA VLAGANJA 1.189.095,39€ 656.851,52 €

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 1.845.946,91€ 1.189.095,39€ 656.851,52 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI (PROSTI DENARNI TOK) - 2.361.405,75 € - 1.189.095,39 € - 685.107,32 € - 36.859,21€ - 36.859,21€ - 96.313,98€ - 69.701,79€ - 36.859,21€ - 36.859,21€ - 96.313,98€ - 69.701,79€ - 36.859,21€ - 36.859,21€ - 96.313,98€ - 69.701,79€ - 36.859,21€ - 36.859,21€ 305.717,98€

PROSTI DENARNI TOK KUMULATIVNO 1.189.095,39 €- 1.874.202,71 €- 1.911.061,92 €- 1.947.921,14 €- 2.044.235,12 €- 2.113.936,91 €- 2.150.796,12 €- 2.187.655,33 €- 2.283.969,32 €- 2.353.671,11 €- 2.390.530,32 €- 2.427.389,53 €- 2.523.703,51 €- 2.593.405,30 €- 2.630.264,52 €- 2.667.123,73 €- 2.361.405,75 €-

NSV prosti denarni tok 1.847.852,43 €- 1.881.930,84 €- 1.914.698,55 €- 1.997.028,15 €- 2.054.317,94 €- 2.083.448,31 €- 2.111.458,28 €- 2.181.833,96 €- 2.230.805,52 €- 2.255.706,28 €- 2.279.649,32 €- 2.339.806,75 €- 2.381.667,84 €- 2.402.953,12 €- 2.423.419,73 €- 2.260.194,40 €-

ISD (IRR) prosti denarni tok #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

ODLIVI SKUPAJ 1.189.095,39 € 763.447,59€ 118.241,49 € 118.241,49€ 177.696,26 € 151.084,06€ 118.241,49 € 118.241,49€ 177.696,26 € 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€ 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€

PRILIVI SKUPAJ - € 78.340,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 483.414,23€

NETO DENARNI TOK 1.189.095,39 €- 685.107,32€- 36.859,21 €- 36.859,21€- 96.313,98 €- 69.701,79€- 36.859,21 €- 36.859,21€- 96.313,98 €- 69.701,79€- 36.859,21 €- 36.859,21€- 96.313,98 €- 69.701,79€- 36.859,21 €- 36.859,21€- 305.717,98€

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST ODLIVOV 3.420.207,89 €

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST PRILIVOV 1.160.013,48 €

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA -18,37%

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST 4,0% 2.260.194,40€-

FINANČNI KOEFICIENT K/S 0,419 0,419

DOBA VRAČANJA investicijskega projekta (v letih) 62,1

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA (v letih) 15,2

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOPNJA DONOSA 4,0% -12,14%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 1,24€-



Tabela 2-P2: FINANČNI REALNI (DEJANSKI) DENARNI TOK INVESTITORJA/LASTNIKA IN UPRAVLJAVCEV (Varianta JZP)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

Prihodki iz dr žavnega proračuna (MIZŠ, občine ustanoviteljice) - € 135.100,10€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€

Prihodki od prispevka staršev - € 604.555,70€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€

Prihodki od tržne dejavnosti - € 13.176,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 €

Skupaj prilivi iz poslovanja/obratovanja 19.268.489,41 € - € 752.831,79€ 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 €

Drugi prilivi

PRILIVI 19.268.489,41 € - € 752.831,79€ 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 €

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo - € 6.062,91 € 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 €

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo - € 8.236,54 € 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 €

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek - € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 €

Stroški električne energije - za novi prizidek - € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 €

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij - € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 €

Stroški zavarovanja - € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) - € 710.868,72€ 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 €

Stroški nadomestitve - € - € - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 €

Stroški plačila zajamčenih prihrankov zasebnemu partnerju - € 14.771,43€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 €

Skupaj odlivi iz poslovanja / obratovanja - € 748.965,76€ 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 €

ODLIVI 19.317.955,14 € - € 748.965,76€ 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 €

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške 49.465,73 €- - € 3.866,04 € 18.867,67 € 18.867,67€ 40.587,10 €- 13.974,91€- 18.867,67 € 18.867,67€ 40.587,10 €- 13.974,91€- 18.867,67 € 18.867,67€ 40.587,10 €- 13.974,91€- 18.867,67 € 18.867,67€ 40.587,10 €-

DENARNI TOK na koncu investicije 402.031,96 € 402.031,96€

Investicijska vlaganja:
INVESTICJSKA VLAGANJA 1.189.095,39 € 656.851,52€ - €

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 1.845.946,91 € 1.189.095,39 € 656.851,52€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI (PROSTI DENARNI TOK) - 1.493.380,69€ - 1.189.095,39€ - 652.985,48 € 18.867,67€ 18.867,67 € - 40.587,10 € - 13.974,91 € 18.867,67€ 18.867,67 € - 40.587,10 € - 13.974,91 € 18.867,67€ 18.867,67 € - 40.587,10 € - 13.974,91 € 18.867,67€ 18.867,67 € 361.444,86€

PROSTI DENARNI TOK KUMULATIVNO 1.189.095,39 €- 1.842.080,88 €- 1.823.213,21 €- 1.804.345,54 €- 1.844.932,64 €- 1.858.907,55 €- 1.840.039,88 €- 1.821.172,21 €- 1.861.759,31 €- 1.875.734,22 €- 1.856.866,55 €- 1.837.998,88 €- 1.878.585,98 €- 1.892.560,89 €- 1.873.693,22 €- 1.854.825,55 €- 1.493.380,69 €-

NSV prosti denarni tok 1.816.966,05 €- 1.799.521,83 €- 1.782.748,54 €- 1.817.442,56 €- 1.828.928,92 €- 1.814.017,53 €- 1.799.679,65 €- 1.829.336,24 €- 1.839.154,83 €- 1.826.408,51 €- 1.814.152,43 €- 1.839.503,01 €- 1.847.895,98 €- 1.837.000,37 €- 1.826.523,82 €- 1.633.545,46 €-

ISD (IRR) prosti denarni tok #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #ŠTEV! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

ODLIVI SKUPAJ 1.189.095,39 € 1.405.817,28 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 €

PRILIVI SKUPAJ - € 752.831,79€ 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.636.409,13 €

NETO DENARNI TOK 1.189.095,39 €- 652.985,48€- 18.867,67 € 18.867,67€ 40.587,10 €- 13.974,91€- 18.867,67 € 18.867,67€ 40.587,10 €- 13.974,91€- 18.867,67 € 18.867,67€ 40.587,10 €- 13.974,91€- 18.867,67 € 18.867,67€ 361.444,86€

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST ODLIVOV 15.768.496,93 €

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST PRILIVOV 14.134.951,47 €

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA -9,90%

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST 4,0% 1.633.545,46€-

FINANČNA SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE 4,0% 1.820.683,39€

FINANČNI KOEFICIENT K/S 0,929 0,929

DOBA VRAČANJA investicijskega projekta (v letih) 146

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA (v letih) 59

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOPNJA DONOSA 4,0% -7,39%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 0,90€-



Tabela 3-P2: FINANČNI DENARNI TOK ZASEBNEGA PARTNERJA (Varianta JZP) - Predpostavljamo, da je zasebni partner davčni zavezanec, zato so vsi izračuni brez DDV; stopnja donosa zasebnega partnerja 7%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

PRIHODEK OD ZAJAMČENEGA PLAČILA ZASEBNEMU PARTNERJU - € 12.107,73 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€

Skupaj prilivi iz poslovanja/obratovanja 336.905,00€ - € 12.107,73 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€

Drugi prilivi

PRILIVI 336.905,00€ - € 12.107,73 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€ 21.653,15€

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Stroški električne energije - za novi prizidek - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij - € 1.216,87 € 3.070,76€ 3.070,76 € 3.070,76€ 3.070,76 € 3.070,76€ 3.070,76 € 3.070,76€ 3.070,76 € 3.070,76€ 3.070,76 € 3.070,76€ 3.070,76€ 3.070,76€ 3.070,76€ 3.070,76€

Stroški zavarovanja - € 361,49 € 904,61€ 904,61 € 904,61€ 904,61 € 904,61€ 904,61 € 904,61€ 904,61 € 904,61€ 904,61 € 904,61€ 904,61 € 904,61€ 904,61 € 904,61€

Stroški nadomestitve - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Stroški plačila zajamčenih prihrankov zasebnemu partnerju - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Skupaj odlivi iz poslovanja / obratovanja - € 1.578,36 € 3.975,38€ 3.975,38 € 3.975,38€ 3.975,38 € 3.975,38€ 3.975,38 € 3.975,38€ 3.975,38 € 3.975,38€ 3.975,38 € 3.975,38€ 3.975,38€ 3.975,38€ 3.975,38€ 3.975,38€

ODLIVI 61.209,04€ - € 1.578,36 € 3.975,38€ 3.975,38 € 3.975,38€ 3.975,38 € 3.975,38€ 3.975,38 € 3.975,38€ 3.975,38 € 3.975,38€ 3.975,38 € 3.975,38€ 3.975,38€ 3.975,38€ 3.975,38€ 3.975,38€

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške 275.695,95€ - € 10.529,37 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77€ 17.677,77€ 17.677,77€ 17.677,77€ 17.677,77€ 17.677,77€ 17.677,77€ 17.677,77€

DENARNI TOK na koncu investicije 34.462,33€ 34.462,33€

Investicijska vlaganja:
INVESTICJSKA VLAGANJA 172.311,63€

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 172.311,63€ 172.311,63€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI (PROSTI DENARNI TOK) 137.846,65 € - 172.311,63 € 10.529,37€ 17.677,77€ 17.677,77€ 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 52.140,10€

PROSTI DENARNI TOK KUMULATIVNO 172.311,63 €- 161.782,26€- 144.104,49 €- 126.426,72€- 108.748,94 €- 91.071,17€- 73.393,40 €- 55.715,63€- 38.037,86 €- 20.360,08€- 2.682,31 €- 14.995,46€ 32.673,23 € 50.351,01€ 68.028,78 € 85.706,55€ 137.846,65€

NSV prosti denarni tok 162.283,66€- 146.249,40 €- 130.978,67€- 116.435,13 €- 102.584,13€- 89.392,70 €- 76.829,44€- 64.864,43 €- 53.469,18€- 42.616,56 €- 32.280,73€- 22.437,09 €- 13.062,19€- 4.133,71 €- 4.369,60 € 28.255,58 €

ISD (IRR) prosti denarni tok #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! #ŠTEV! -19,99% -13,37% -8,59% -5,05% -2,36% -0,27% 1,37% 2,69% 3,76% 4,63% 5,36% 6,97%

ODLIVI SKUPAJ 172.311,63 € 1.578,36 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 € 3.975,38 €

PRILIVI SKUPAJ - € 12.107,73€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 21.653,15 € 21.653,15€ 56.115,48 €

NETO DENARNI TOK 172.311,63 €- 10.529,37€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 17.677,77 € 17.677,77€ 52.140,10 €

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST ODLIVOV 213.113,00€

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST PRILIVOV 241.368,58€

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA 7,0%

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST 5,0% 28.255,58€

FINANČNI KOEFICIENT K/S 1,590 1,590

DOBA VRAČANJA investicijskega projekta (v letih) 11,9

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA (v letih) 8,3

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOPNJA DONOSA 5,0% 6,0%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 0,16€



Tabela 4-P2: FINANČNI TOKOVI OZIROMA DEJANSKI LIKVIDNOSTNI TOK INVESTITORJA/LASTNIKA IN UPRAVLJVCEV (Varianta JZP).

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

Lastni proračunski viri MO Nova Gorica 582.208,82 €            547.933,19 €             34.275,63 €          

Ministrstvo za infrastrukturo 343.802,46 €            180.919,57 €             162.882,89 €        

Drugi viri financiranja - ESCO podjetje 172.311,63 €            172.311,63 €             -  €                    

MGRT - 23. člen ZFO-1 (nepovratna stredstva) 747.624,00 €            287.931,00 €             459.693,00 €        

Skupaj VIRI FINANCIRANJA 1.845.946,91 €         1.189.095,39 €          656.851,52 €        -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

Prihodki iz poslovanja/obratovanja -  €                         752.831,79 €        1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     

Finančni prihodki -  €                         -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

PRILIVI 1.189.095,39 €          1.409.683,31 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     

Stroški iz poslovanja/obratovanja brez amortizacije -  €                         748.965,76 €        1.215.509,51 €     1.215.509,51 €     1.274.964,28 €     1.248.352,08 €     1.215.509,51 €     1.215.509,51 €     1.274.964,28 €     1.248.352,08 €     1.215.509,51 €     1.215.509,51 €     1.274.964,28 €     1.248.352,08 €     1.215.509,51 €     1.215.509,51 €     1.274.964,28 €     

Stroški investicijskih vlaganj (v EUR z DDV) 1.189.095,39 €          656.851,52 €        -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

Stroški financiranja in drugi odhodki -  €                         -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

ODLIVI 1.189.095,39 €          1.405.817,28 €     1.215.509,51 €     1.215.509,51 €     1.274.964,28 €     1.248.352,08 €     1.215.509,51 €     1.215.509,51 €     1.274.964,28 €     1.248.352,08 €     1.215.509,51 €     1.215.509,51 €     1.274.964,28 €     1.248.352,08 €     1.215.509,51 €     1.215.509,51 €     1.274.964,28 €     

NETO PRILIVI (NETO LIKVIDNOSTNI / FINANČNI TOK) -  €                         3.866,04 €            18.867,67 €          18.867,67 €          40.587,10 €-          13.974,91 €-          18.867,67 €          18.867,67 €          40.587,10 €-          13.974,91 €-          18.867,67 €          18.867,67 €          40.587,10 €-          13.974,91 €-          18.867,67 €          18.867,67 €          40.587,10 €-          

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST (FINANČNEGA TOKA) 27.510,22 €-         

KUMULATIVA NETO PRILIVOV (FINANČNEGA TOKA) 49.465,73 €-         

Tabela 5-P2.1: FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI LASTNEGA KAPITALA JAVNIH VIROV (Varianta JZP).

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

Prihodki iz poslovanja/obratovanja -  €                         752.831,79 €        1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     

Preostanek vrednosti 402.031,96 €        

PRILIVI -  €                         752.831,79 €        1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.234.377,17 €     1.636.409,13 €     

Stroški poslovanja z Amortizacijo -  €                         808.420,53 €        1.307.806,85 €     1.307.806,85 €     1.367.261,62 €     1.340.649,43 €     1.307.806,85 €     1.307.806,85 €     1.367.261,62 €     1.340.649,43 €     1.307.806,85 €     1.307.806,85 €     1.367.261,62 €     1.340.649,43 €     1.307.806,85 €     1.307.806,85 €     1.367.261,62 €     

Stroški financiranja

Dolžniški kapital (dolgoročni kredit)

Lastniški kapital 1.189.095,39 €          656.851,52 €        -  €                    

ODLIVI 1.189.095,39 €          1.465.272,05 €     1.307.806,85 €     1.307.806,85 €     1.367.261,62 €     1.340.649,43 €     1.307.806,85 €     1.307.806,85 €     1.367.261,62 €     1.340.649,43 €     1.307.806,85 €     1.307.806,85 €     1.367.261,62 €     1.340.649,43 €     1.307.806,85 €     1.307.806,85 €     1.367.261,62 €     

NETO PRILIVI 1.189.095,39 €-          712.440,25 €-        73.429,68 €-          73.429,68 €-          132.884,45 €-        106.272,25 €-        73.429,68 €-          73.429,68 €-          132.884,45 €-        106.272,25 €-        73.429,68 €-          73.429,68 €-          132.884,45 €-        106.272,25 €-        73.429,68 €-          73.429,68 €-          269.147,51 €        

KUMULATIVA NETO PRILIVOV -        1.189.095,39 € -    1.901.535,65 € -    1.974.965,32 € -    2.048.395,00 € -    2.181.279,45 € -    2.287.551,70 € -    2.360.981,37 € -    2.434.411,05 € -    2.567.295,50 € -    2.673.567,75 € -    2.746.997,43 € -    2.820.427,10 € -    2.953.311,55 € -    3.059.583,80 € -    3.133.013,48 € -    3.206.443,16 € -    2.937.295,64 € 

Finančna NETO SEDANJA VREDNOST KAPITALA - FNPV/K 4,0% 2.677.442,02 €-    

Razmerje med Koristmi in stroški - K/S 0,870 0,870

Modificirana notranja stopnja donosa - MISD 4,0% -13,66%

Tabela 5-P2.2: FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI LASTNEGA KAPITALA ZASEBNEGA PARTNERJA (Varianta "z investicijo" 2 - JZP).

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

Prihodki iz poslovanja/obratovanja -  €                         12.107,73 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          

Preostanek vrednosti 34.462,33 €          

PRILIVI -  €                         12.107,73 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          21.653,15 €          56.115,48 €          

Stroški poslovanja z Amortizacijo 18.809,52 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          3.975,38 €            3.975,38 €            3.975,38 €            3.975,38 €            3.975,38 €            3.975,38 €            

Stroški financiranja

Dolžniški kapital (dolgoročni kredit) -  €                         -  €                    -  €                    

Lastniški kapital 172.311,63 €             -  €                    -  €                    

ODLIVI 172.311,63 €             18.809,52 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          21.206,54 €          3.975,38 €            3.975,38 €            3.975,38 €            3.975,38 €            3.975,38 €            3.975,38 €            

NETO PRILIVI 172.311,63 €-             6.701,79 €-            446,61 €               446,61 €               446,61 €               446,61 €               446,61 €               446,61 €               446,61 €               446,61 €               446,61 €               17.677,77 €          17.677,77 €          17.677,77 €          17.677,77 €          17.677,77 €          52.140,10 €          

KUMULATIVA NETO PRILIVOV -           172.311,63 € -       179.013,42 € -       178.566,81 € -       178.120,21 € -       177.673,60 € -       177.226,99 € -       176.780,38 € -       176.333,77 € -       175.887,16 € -       175.440,55 € -       174.993,94 € -       157.316,17 € -       139.638,40 € -       121.960,63 € -       104.282,86 € -         86.605,08 € -         34.464,98 € 

Finančna INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI KAPITALA - FRR/K -1,53%

Finančna NETO SEDANJA VREDNOST KAPITALA - FNPV/K 5,0% 104.798,90 €-       

Razmerje med Koristmi in stroški - K/S 0,915 0,915

Modificirana notranja stopnja donosa - MISD 5,0% -0,64%



Tabela 6-P2: Dodatne predpostavke za izračun EKONOMSKIH STROŠKOV in PRIHODKOV (Varianta JZP).

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Elementi 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Davčni popravek (operativni stroški in investicijski stroški) 6.732,00€ 282.332,82€ 233.611,30€ 219.190,24€ 229.911,59€ 225.112,67€ 219.190,24€ 219.190,24€ 229.911,59 € 225.112,67€ 219.190,24 € 219.190,24€ 229.911,59 € 225.112,67€ 219.190,24 € 219.190,24€ 229.911,59 €

Davek - investicijski stroški 6.732,00€ 147.273,42€ 14.421,06€

Davek - operativni stroški 0,00€ 135.059,40€ 219.190,24€ 219.190,24€ 229.911,59€ 225.112,67€ 219.190,24€ 219.190,24€ 229.911,59 € 225.112,67€ 219.190,24 € 219.190,24€ 229.911,59 € 225.112,67€ 219.190,24 € 219.190,24€ 229.911,59 €

Pozitiven vpliv na okolje 0,00€ 789,23 € 1.163,44€ 1.163,44€ 1.163,44€ 1.163,44€ 1.163,44€ 1.163,44€ 1.163,44 € 1.163,44€ 1.163,44 € 1.163,44€ 1.163,44 € 1.163,44€ 1.163,44 € 1.163,44€ 1.163,44 €

Zmanjšanje rabe energije v MWh 0,0 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2

Zmanjšanje izpusta CO2 0,0 45,1 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5

Povprečna cena emisijskega kupona (v EUR/tono) 0,00€ 10,00 € 10,00€ 10,00 € 10,00€ 10,00 € 10,00€ 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00€ 10,00 € 10,00€ 10,00 €
Ovrednoten vpliv na okolje zaradi zmanjšanja izpustov CO2 0,00€ 450,99 € 825,19€ 825,19 € 825,19€ 825,19 € 825,19€ 825,19 € 825,19 € 825,19€ 825,19 € 825,19€ 825,19 € 825,19€ 825,19 € 825,19€ 825,19 €

Ocena ostalih vplivov na okolje 75,00% 0,00€ 338,24 € 338,24€ 338,24 € 338,24€ 338,24 € 338,24€ 338,24 € 338,24 € 338,24€ 338,24 € 338,24€ 338,24 € 338,24€ 338,24 € 338,24€ 338,24 €

Multiplikatorski učinek 11.199,60€ 399.385,00€ 157.979,54€

na področju gospodarskih učinkov je predviden multiplik.učinek kot posledica investicijskih vlaganj -
sprememba v dohodku kot posledica izvedbe investicijeKoeficient - multiplikatorski u činek 1,500 1,500 1,500

dobičkonosnost prihodkov (ki bodo povečali davke od dobička) 20,0% 20,0% 20,0%

Vrednost investicijskega projekta 37.332,00€ 1.331.283,34€ 526.598,47€

Izboljšanje bivanjskih in delovnih pogojev 0,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00 € 158.990,00€ 158.990,00 € 158.990,00€ 158.990,00 € 158.990,00€ 158.990,00 € 158.990,00€ 158.990,00 €

Število prebivalcev MO Nova Gorica 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798 31.798

Ocena dodane vrednosti prebivalcev zaradi boljših bivalnih pogojev 5,00 € 5,00€ 5,00 € 5,00€ 5,00 € 5,00€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Prihranek na stroških energije v primerjavi z varianto "brez investicije" 1.637,75€ 9.826,53€ 9.826,53€ 9.826,53€ 9.826,53€ 9.826,53€ 9.826,53 € 9.826,53€ 9.826,53 € 9.826,53€ 9.826,53 € 9.826,53€ 9.826,53 € 9.826,53€ 9.826,53 €

Stroški EE pred operacijo 29.220,09€ 29.220,09 € 29.220,09€ 29.220,09 € 29.220,09€ 29.220,09 € 29.220,09€ 29.220,09 € 29.220,09€ 29.220,09€ 29.220,09€ 29.220,09€ 29.220,09€ 29.220,09€ 29.220,09€ 29.220,09€ 29.220,09€

Stroški EE po operaciji 29.220,09€ 19.393,56 € 19.393,56€ 19.393,56 € 19.393,56€ 19.393,56 € 19.393,56€ 19.393,56 € 19.393,56€ 19.393,56€ 19.393,56€ 19.393,56€ 19.393,56€ 19.393,56€ 19.393,56€ 19.393,56€ 19.393,56€

Prihranek na stroških upravljanja in vzdrževanja v primerjavi z varianto "brez investicije" -263,80€ -1.582,82 € -1.582,82€ -1.582,82 € -1.582,82€ -1.582,82 € -1.582,82 € -1.582,82 € -1.582,82 € -1.582,82 € -1.582,82 € -1.582,82€ -1.582,82 € -1.582,82€ -1.582,82 €

Stroški upravljanja in vzdrževanja pred operacijo 6.100,00€ 6.100,00 € 6.100,00€ 6.100,00 € 6.100,00€ 6.100,00 € 6.100,00€ 6.100,00 € 6.100,00€ 6.100,00 € 6.100,00€ 6.100,00 € 6.100,00€ 6.100,00€ 6.100,00€ 6.100,00€ 6.100,00€

Stroški upravljanja in vzdrževanja po operacijo 6.100,00€ 7.682,82 € 7.682,82€ 7.682,82 € 7.682,82€ 7.682,82 € 7.682,82€ 7.682,82 € 7.682,82€ 7.682,82 € 7.682,82€ 7.682,82 € 7.682,82€ 7.682,82€ 7.682,82€ 7.682,82€ 7.682,82€

DODATNI PRILIVI / KORISTI OD INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - DODATNI PRIHODKI, PRIHRANKI



Tabela 7-P2: EKONOMSKA (CBA/ASK) ANALIZA PROJEKTA PO METODI PRIRASTA (Varianta JZP).

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

PRIHRANEK NA STROŠKIH OGREVANJA (Toplotne energije) - € 107,16€ 181,96 € 181,96€ 181,96 € 181,96€ 181,96 € 181,96€ 181,96 € 181,96€ 181,96€ 181,96€ 181,96€ 181,96€ 181,96€ 181,96€ 181,96€

PRIHRANEK NA STROŠKIH ELEKTRIČNE ENERGIJE - € 42,05€ 84,88 € 84,88€ 84,88 € 84,88€ 84,88 € 84,88€ 84,88 € 84,88€ 84,88 € 84,88€ 84,88 € 84,88€ 84,88 € 84,88€ 84,88 €

PRIHRANEK NA STROŠKIH UPRAVLJANJA, VZDRŽEVANJA IN INTERVENCIJ - € 1.484,58 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 € 3.746,33 €

PRIHRANEK NA STROŠKIH ZAVAROVANJA - € 441,02€ 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 € 1.103,63 €

PRIHODKI ZARADI NOVIH KAPACITET VRTCA ŠEMPAS - € 76.265,48€ 76.265,48 € 76.265,48€ 76.265,48 € 76.265,48€ 76.265,48 € 76.265,48€ 76.265,48 € 76.265,48€ 76.265,48 € 76.265,48€ 76.265,48 € 76.265,48€ 76.265,48 € 76.265,48€ 76.265,48 €

Skupaj prilivi iz poslovanja/obratovanja - € 78.340,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 €

Drugi prilivi - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Skupaj prihodki - prilivi 1.299.074,41 € - € 78.340,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 € 81.382,28€ 81.382,28 €

Davčni popravek (operativni stroški in investicijski stroški) 6.732,00 € 147.273,42€ 14.421,06 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Pozitiven vpliv na okolje - € 789,23€ 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 €

Multiplikatorski učinek 11.199,60 € 399.385,00€ 157.979,54 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Izboljšanje bivanjskih in delovnih pogojev - € 158.990,00€ 158.990,00 € 158.990,00€ 158.990,00 € 158.990,00€ 158.990,00 € 158.990,00€ 158.990,00 € 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€

Prihranek na stroških energije v primerjavi z varianto "brez investicije"

Prihranek na stroških upravljanja in vzdrževanja v primerjavi z varianto "brez investicije"

Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi (CBA analiza) 3.299.071,39 € 17.931,60 € 706.437,65€ 332.554,04 € 160.153,44€ 160.153,44 € 160.153,44€ 160.153,44 € 160.153,44€ 160.153,44 € 160.153,44€ 160.153,44€ 160.153,44€ 160.153,44€ 160.153,44€ 160.153,44€ 160.153,44€ 160.153,44€

PRILIVI 4.598.145,80 € 17.931,60 € 784.777,93€ 413.936,31 € 241.535,71€ 241.535,71 € 241.535,71€ 241.535,71 € 241.535,71€ 241.535,71 € 241.535,71€ 241.535,71€ 241.535,71€ 241.535,71€ 241.535,71€ 241.535,71€ 241.535,71€ 241.535,71€

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek - € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 €

Stroški električne energije - za novi prizidek - € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 €

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij - € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 €

Stroški zavarovanja - € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) - € 82.798,49€ 82.798,49 € 82.798,49€ 82.798,49 € 82.798,49€ 82.798,49 € 82.798,49€ 82.798,49 € 82.798,49€ 82.798,49 € 82.798,49€ 82.798,49 € 82.798,49€ 82.798,49 € 82.798,49€ 82.798,49 €

Stroški nadomestitve - € - € - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 €

Stroški plačila zajamčenih prihrankov zasebnemu partnerju - € 14.771,43€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 €

Skupaj odlivi iz poslovanja/obratovanja 2.216.565,21 € - € 106.596,07€ 118.241,49 € 118.241,49€ 177.696,26 € 151.084,06€ 118.241,49 € 118.241,49€ 177.696,26 € 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€ 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€

Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub (CBA analiza) - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

ODLIVI 2.216.565,21 € - € 106.596,07€ 118.241,49 € 118.241,49€ 177.696,26 € 151.084,06€ 118.241,49 € 118.241,49€ 177.696,26 € 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€ 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške 2.381.580,59 € 17.931,60 € 678.181,86€ 295.694,83 € 123.294,22€ 63.839,45 € 90.451,65€ 123.294,22 € 123.294,22€ 63.839,45 € 90.451,65€ 123.294,22€ 123.294,22€ 63.839,45 € 90.451,65€ 123.294,22€ 123.294,22€ 63.839,45 €

DENARNI TOK na koncu investicije 402.031,96 € 402.031,96€

Investicijska vlaganja:
INVESTICJSKA VLAGANJA 1.189.095,39 € 656.851,52€ - €

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 1.845.946,91 € 1.189.095,39 € 656.851,52€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI (PROSTI DENARNI TOK) 937.665,63 € - 1.171.163,79€ 21.330,34 € 295.694,83€ 123.294,22€ 63.839,45€ 90.451,65 € 123.294,22€ 123.294,22 € 63.839,45€ 90.451,65 € 123.294,22€ 123.294,22 € 63.839,45€ 90.451,65 € 123.294,22€ 123.294,22 € 465.871,41€

PROSTI DENARNI TOK KUMULATIVNO 1.171.163,79 €- 1.149.833,46 €- 854.138,63 €- 730.844,41€- 667.004,96 €- 576.553,31€- 453.259,09 €- 329.964,87€- 266.125,41 €- 175.673,77€- 52.379,54 €- 70.914,68€ 134.754,13€ 225.205,78€ 348.500,00€ 471.794,22€ 937.665,63€

NSV prosti denarni tok 1.150.653,85 €- 877.267,37 €- 767.659,25€- 713.089,02 €- 638.744,36€- 541.303,15 €- 447.609,67€- 400.962,81 €- 337.412,68€- 254.119,52€- 174.029,95€- 134.156,01€- 79.833,10€- 8.633,76 €- 59.827,15€ 308.559,71€

ODLIVI SKUPAJ 1.189.095,39 € 763.447,59€ 118.241,49 € 118.241,49€ 177.696,26 € 151.084,06€ 118.241,49 € 118.241,49€ 177.696,26 € 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€ 151.084,06€ 118.241,49€ 118.241,49€ 177.696,26€

PRILIVI SKUPAJ 17.931,60 € 784.777,93€ 413.936,31 € 241.535,71€ 241.535,71 € 241.535,71€ 241.535,71 € 241.535,71€ 241.535,71 € 241.535,71€ 241.535,71€ 241.535,71€ 241.535,71€ 241.535,71€ 241.535,71€ 241.535,71€ 643.567,67€

NETO DENARNI TOK 1.171.163,79 €- 21.330,34€ 295.694,83 € 123.294,22€ 63.839,45 € 90.451,65€ 123.294,22 € 123.294,22€ 63.839,45 € 90.451,65€ 123.294,22€ 123.294,22€ 63.839,45 € 90.451,65€ 123.294,22€ 123.294,22€ 465.871,41€

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST ODLIVOV 3.420.207,89 €

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST PRILIVOV 3.728.767,59 €

EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA 7,04%

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST 4,0% 308.559,71€

EKONOMSKI KOEFICIENT K/S 1,231 1,231

DOBA VRAČANJA investicijskega projekta (v letih) 12,8

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA (v letih) 8,5

EKONOMSKA MODIFICIRANA STOPNJA DONOSA 4,0% 5,53%

EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 0,17€

Konverzijski faktor



Tabela 8-P2: EKONOMSKI DENARNI TOK INVESTITORJA/LASTNIKA IN UPRAVLJAVCEV (Varianta JZP).

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

Prihodki iz dr žavnega proračuna (MIZŠ, občine ustanoviteljice) - € 135.100,10€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€

Prihodki od prispevka staršev - € 604.555,70€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€

Prihodki od tržne dejavnosti - € 13.176,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 €

Skupaj prilivi iz poslovanja/obratovanja - € 752.831,79€ 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 €

Drugi prilivi - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Skupaj prihodki - prilivi 19.268.489,41 € - € 752.831,79€ 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 €

Davčni popravek (operativni stroški in investicijski stroški) 6.732,00 € 282.332,82€ 233.611,30 € 219.190,24€ 229.911,59 € 225.112,67€ 219.190,24 € 219.190,24€ 229.911,59 € 225.112,67€ 219.190,24€ 219.190,24€ 229.911,59€ 225.112,67€ 219.190,24€ 219.190,24€ 229.911,59€

Pozitiven vpliv na okolje - € 789,23€ 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 € 1.163,44 €

Multiplikatorski učinek 11.199,60 € 399.385,00€ 157.979,54 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Izboljšanje bivanjskih in delovnih pogojev - € 158.990,00€ 158.990,00 € 158.990,00€ 158.990,00 € 158.990,00€ 158.990,00 € 158.990,00€ 158.990,00 € 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€ 158.990,00€

Prihranek na stroških energije v primerjavi z varianto "brez investicije" - € - € 1.637,75 € 9.826,53 € 9.826,53 € 9.826,53 € 9.826,53 € 9.826,53 € 9.826,53 € 9.826,53 € 9.826,53 € 9.826,53 € 9.826,53 € 9.826,53 € 9.826,53 € 9.826,53 € 9.826,53 €

Prihranek na stroških upravljanja in vzdrževanja v primerjavi z varianto "brez investicije" - € - € 263,80 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €- 1.582,82 €-

Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi (CBA analiza) 6.899.422,97 € 17.931,60 € 841.497,05€ 553.118,23 € 387.587,38€ 398.308,74 € 393.509,82€ 387.587,38 € 387.587,38€ 398.308,74 € 393.509,82€ 387.587,38€ 387.587,38€ 398.308,74€ 393.509,82€ 387.587,38€ 387.587,38€ 398.308,74€

PRILIVI 26.167.912,38 € 17.931,60 € 1.594.328,85 € 1.787.495,40 € 1.621.964,56 € 1.632.685,91 € 1.627.886,99 € 1.621.964,56 € 1.621.964,56 € 1.632.685,91 € 1.627.886,99 € 1.621.964,56 € 1.621.964,56 € 1.632.685,91 € 1.627.886,99 € 1.621.964,56 € 1.621.964,56 € 1.632.685,91 €

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo - € 6.062,91 € 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 €

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo - € 8.236,54 € 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 €

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek - € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 €

Stroški električne energije - za novi prizidek - € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 €

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij - € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 €

Stroški zavarovanja - € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) - € 710.868,72€ 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 €

Stroški nadomestitve - € - € - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 €

Stroški plačila zajamčenih prihrankov zasebnemu partnerju - € 14.771,43€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 €

Skupaj odlivi iz poslovanja/obratovanja 19.317.955,14 € - € 748.965,76€ 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 €

Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub (CBA analiza) - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

ODLIVI 19.317.955,14 € - € 748.965,76€ 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 €

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške 6.849.957,23 € 17.931,60 € 845.363,09€ 571.985,90 € 406.455,05€ 357.721,64 € 379.534,91€ 406.455,05 € 406.455,05€ 357.721,64 € 379.534,91€ 406.455,05€ 406.455,05€ 357.721,64€ 379.534,91€ 406.455,05€ 406.455,05€ 357.721,64€

DENARNI TOK na koncu investicije 402.031,96 € 402.031,96€

Investicijska vlaganja:
INVESTICJSKA VLAGANJA 1.189.095,39 € 656.851,52€ - €

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 1.845.946,91 € 1.189.095,39 € 656.851,52€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI (PROSTI DENARNI TOK) 5.406.042,28 € - 1.171.163,79€ 188.511,57€ 571.985,90€ 406.455,05€ 357.721,64€ 379.534,91 € 406.455,05€ 406.455,05 € 357.721,64€ 379.534,91 € 406.455,05€ 406.455,05 € 357.721,64€ 379.534,91 € 406.455,05€ 406.455,05 € 759.753,59€

PROSTI DENARNI TOK KUMULATIVNO 1.171.163,79 €- 982.652,22€- 410.666,33 €- 4.211,27 €- 353.510,36 € 733.045,27€ 1.139.500,33 € 1.545.955,38 € 1.903.677,02 € 2.283.211,93 € 2.689.666,98 € 3.096.122,03 € 3.453.843,67 € 3.833.378,58 € 4.239.833,63 € 4.646.288,68 € 5.406.042,28 €

NSV prosti denarni tok 989.902,67€- 461.069,55 €- 99.732,49€- 206.049,46 € 517.999,49€ 839.226,83 € 1.148.099,26 € 1.409.482,96 € 1.676.139,15 € 1.950.725,62 € 2.214.751,07 € 2.438.182,95 € 2.666.121,78 € 2.900.839,45 € 3.126.529,51 € 3.532.168,17 €

ISD (IRR) prosti denarni tok #ŠTEV! -21,61% -0,16% 10,84% 17,90% 22,56% 25,53% 27,27% 28,54% 29,49% 30,16% 30,58% 30,91% 31,16% 31,35% 31,61%

ODLIVI SKUPAJ 1.189.095,39 € 1.405.817,28 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 € 1.248.352,08 € 1.215.509,51 € 1.215.509,51 € 1.274.964,28 €

PRILIVI SKUPAJ 17.931,60 € 1.594.328,85 € 1.787.495,40 € 1.621.964,56 € 1.632.685,91 € 1.627.886,99 € 1.621.964,56 € 1.621.964,56 € 1.632.685,91 € 1.627.886,99 € 1.621.964,56 € 1.621.964,56 € 1.632.685,91 € 1.627.886,99 € 1.621.964,56 € 1.621.964,56 € 2.034.717,87 €

NETO DENARNI TOK 1.171.163,79 €- 188.511,57€ 571.985,90 € 406.455,05€ 357.721,64 € 379.534,91€ 406.455,05 € 406.455,05€ 357.721,64 € 379.534,91€ 406.455,05€ 406.455,05€ 357.721,64€ 379.534,91€ 406.455,05€ 406.455,05€ 759.753,59€

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST ODLIVOV 15.768.496,93 €

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST PRILIVOV 19.300.665,10 €

EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA 31,61%

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST 4,0% 3.532.168,17€

EKONOMSKI KOEFICIENT K/S 1,255 1,255

DOBA VRAČANJA investicijskega projekta (v letih) 5,1

ENOSTAVNA DOBA VRAČANJA (v letih) 2,7

EKONOMSKA MODIFICIRANA STOPNJA DONOSA 4,0% 13,44%

EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST 1,94€



Tabela 9-P2: FINANČNA BILANCA USPEHA INVESTITORJA/LASTNIKA IN UPRAVLJAVCEV (Varianta JZP).

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

Prihodki iz dr žavnega proračuna (MIZŠ, občine ustanoviteljice) - € 135.100,10€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€

Prihodki od prispevka staršev - € 604.555,70€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€

Prihodki od tržne dejavnosti - € 13.176,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 €

Prihodki iz poslovanja/obratovanja - € 752.831,79€ 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 €

Drugi prilivi - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Finančni prihodki

PRIHODKI - € 752.831,79€ 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 €

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo - € 6.062,91 € 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 €

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo - € 8.236,54 € 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 €

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek - € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 €

Stroški električne energije - za novi prizidek - € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 €

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij - € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 €

Stroški zavarovanja - € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) - € 710.868,72€ 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 €

Stroški nadomestitve - € - € - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 €

Stroški plačila zajamčenih prihrankov zasebnemu partnerju - € 14.771,43€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 €

Strošek amortizacije - € 59.454,77€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 €

Odhodki iz poslovanja/obratovanja - € 808.420,53€ 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 € 1.340.649,43 € 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 € 1.340.649,43 € 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 € 1.340.649,43 € 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 €

Finančni odhodki

ODHODKI - € 808.420,53€ 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 € 1.340.649,43 € 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 € 1.340.649,43 € 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 € 1.340.649,43 € 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 €

BRUTO DOBIČEK / IZGUBA - € 55.588,73€- 73.429,68 €- 73.429,68€- 132.884,45 €- 106.272,25€- 73.429,68 €- 73.429,68€- 132.884,45 €- 106.272,25€- 73.429,68 €- 73.429,68€- 132.884,45€- 106.272,25€- 73.429,68 €- 73.429,68€- 132.884,45€-

Tabela 10-P2: EKONOMSKA BILANCA USPEHA INVESTITORJA/LASTNIKA IN UPRAVLJAVCEV (Varianta JZP).

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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

Prihodki iz dr žavnega proračuna (MIZŠ, občine ustanoviteljice) - € 135.100,10€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96 € 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€ 219.714,96€

Prihodki od prispevka staršev - € 604.555,70€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21 € 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€ 992.702,21€

Prihodki od tržne dejavnosti - € 13.176,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 € 21.960,00€ 21.960,00 €

Prihodki iz poslovanja/obratovanja - € 752.831,79€ 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 € 1.234.377,17 €

Drugi prilivi - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi (CBA analiza) 17.931,60 € 841.497,05€ 553.118,23 € 387.587,38€ 398.308,74 € 393.509,82€ 387.587,38 € 387.587,38€ 398.308,74 € 393.509,82€ 387.587,38€ 387.587,38€ 398.308,74€ 393.509,82€ 387.587,38€ 387.587,38€ 398.308,74€

Finančni prihodki - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

PRIHODKI 17.931,60 € 1.594.328,85 € 1.787.495,40 € 1.621.964,56 € 1.632.685,91 € 1.627.886,99 € 1.621.964,56 € 1.621.964,56 € 1.632.685,91 € 1.627.886,99 € 1.621.964,56 € 1.621.964,56 € 1.632.685,91 € 1.627.886,99 € 1.621.964,56 € 1.621.964,56 € 1.632.685,91 €

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - objekti za energetsko sanacijo - € 6.062,91 € 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 € 11.672,98€ 11.672,98 €

Stroški električne energije - objekti za energetsko sanacijo - € 8.236,54 € 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 € 13.321,17€ 13.321,17 €

Stroški ogrevanja (toplotne energije) - za novi prizidek - € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 € 1.003,39 €

Stroški električne energije - za novi prizidek - € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 € 4.090,72 €

Stroški vzdrževanja, upravljanja in intervencij - € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 € 3.217,13 €

Stroški zavarovanja - € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92 € 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€ 714,92€

Ostali stroški upravljavcev objektov (ostali materialni stroški, stroški dela, storitev itd.) - € 710.868,72€ 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 € 1.155.072,36 €

Stroški nadomestitve - € - € - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 € 32.842,58€ - € - € 59.454,77 €

Stroški plačila zajamčenih prihrankov zasebnemu partnerju - € 14.771,43€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 € 26.416,84€ 26.416,84 €

Strošek amortizacije - € 59.454,77€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 € 92.297,35€ 92.297,35 €

Odhodki iz poslovanja/obratovanja - € 808.420,53€ 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 € 1.340.649,43 € 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 € 1.340.649,43 € 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 € 1.340.649,43 € 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 €

Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub (CBA analiza) - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Finančni odhodki - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

ODHODKI - € 808.420,53€ 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 € 1.340.649,43 € 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 € 1.340.649,43 € 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 € 1.340.649,43 € 1.307.806,85 € 1.307.806,85 € 1.367.261,62 €

BRUTO DOBIČEK / IZGUBA 17.931,60 € 785.908,32€ 479.688,55 € 314.157,71€ 265.424,29 € 287.237,56€ 314.157,71 € 314.157,71€ 265.424,29 € 287.237,56€ 314.157,71€ 314.157,71€ 265.424,29€ 287.237,56€ 314.157,71€ 314.157,71€ 265.424,29€



Tabela 11-P2: DOLOČITEV ZNESKA NEPOVRATNIH SREDSTEV (prvo leto se ne diskontira) - konsolidacija (Varianta JZP)

Zap. št. Leto Investicijski
stroški

Operativni
stroški

Prihodki Ostanek
vrednosti

Neto
denarni tok

Leto Investicijski
stroški

Operativni
stroški

Prihodki Ostanek
vrednosti

Neto
denarni tok

0 2017 1.361.407,03 € - € - € - € 1.361.407,03 €- 2017 1.361.407,03 € - € - € - € 1.361.407,03 €-

0 2018 656.851,52€ 106.596,07 € 78.340,28€ - € 685.107,32€- 2018 656.851,52 € 106.596,07€ 78.340,28 € - € 685.107,32€-

1 2019 - € 118.241,49 € 81.382,28€ - € 36.859,21€- 2019 - € 113.693,74€ 78.252,19 € - € 35.441,55 €-

2 2020 - € 118.241,49 € 81.382,28€ - € 36.859,21€- 2020 - € 109.320,90€ 75.242,49 € - € 34.078,41 €-

3 2021 - € 177.696,26 € 81.382,28€ - € 96.313,98€- 2021 - € 157.971,33€ 72.348,55 € - € 85.622,78 €-

4 2022 - € 151.084,06 € 81.382,28€ - € 69.701,79€- 2022 - € 129.147,29€ 69.565,91 € - € 59.581,38 €-

5 2023 - € 118.241,49 € 81.382,28€ - € 36.859,21€- 2023 - € 97.185,88€ 66.890,30 € - € 30.295,59 €-

6 2024 - € 118.241,49 € 81.382,28€ - € 36.859,21€- 2024 - € 93.447,97€ 64.317,59 € - € 29.130,37 €-

7 2025 - € 177.696,26 € 81.382,28€ - € 96.313,98€- 2025 - € 135.034,55€ 61.843,84 € - € 73.190,71 €-

8 2026 - € 151.084,06 € 81.382,28€ - € 69.701,79€- 2026 - € 110.395,65€ 59.465,23 € - € 50.930,41 €-

9 2027 - € 118.241,49 € 81.382,28€ - € 36.859,21€- 2027 - € 83.074,90€ 57.178,11 € - € 25.896,79 €-

10 2028 - € 118.241,49 € 81.382,28€ - € 36.859,21€- 2028 - € 79.879,71€ 54.978,95 € - € 24.900,76 €-

11 2029 - € 177.696,26 € 81.382,28€ - € 96.313,98€- 2029 - € 115.428,10€ 52.864,37 € - € 62.563,73 €-

12 2030 - € 151.084,06 € 81.382,28€ - € 69.701,79€- 2030 - € 94.366,66€ 50.831,13 € - € 43.535,53 €-

13 2031 - € 118.241,49 € 81.382,28€ - € 36.859,21€- 2031 - € 71.012,77€ 48.876,09 € - € 22.136,69 €-

14 2032 - € 118.241,49 € 81.382,28€ - € 36.859,21€- 2032 - € 68.281,51€ 46.996,24 € - € 21.285,28 €-

15 2033 - € 177.696,26 € 81.382,28€ 436.494,29 € 340.180,30€ 2033 - € 98.668,42€ 45.188,69 € 242.369,78€ 188.890,05€

Skupaj 2.018.258,55 € 2.216.565,21 € 1.299.074,41 € 436.494,29 € 2.499.255,06 €- Skupaj 2.018.258,55 € 1.663.505,47 € 983.179,95€ 242.369,78€ 2.260.194,40 €-

2.018.258,55 € 1.663.505,47 € 983.179,95€ 242.369,78 € 2.260.194,40 €-

DNR>0 DNR<0

Diskontirane
vrednosti

Nediskontirane
vrednosti

1 a 2.260.194,40 € 2.018.258,55 €

2.018.258,55 € 1 b 111,99% 100,00%

859.506,14 € 2 a 962.538,21€ 859.506,14€

2.018.258,55 € 2 b 40,0% 40,0%

437.955,74€- 2 c Najvišja vrednot sofinanciranja EU in SLO udeležbe 385.015,28 € 343.802,46 €

3 a Najvi šja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85,0% 85,0%

3 b Izračun najvišjega zneska sofinanciranja EU (DA*Crpa): 327.262,99 € 292.232,09 €

4 a Najvišja stopnja sofinanciranja SLO - slovenska udele žba v kohezijski politik:15,0% 15,0%

4 b Izračun najvišjega zneska SLO: 57.752,29 € 51.570,37 €

Od tega upravičeni stroški (EC) Izračun pripadajočega zneska upravičenih stroškov (DA=EC*R):

Diskontirani inv. stroški (DIC) Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov (%)

Diskontirani neto prihodki (DNR)

Diskontirane vrednosti

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI (4%)

Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):

Investicijska vrednost po stalnih cenah z DDV Finančna vrzel (R=EE/DIC):
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