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1. UVODNO POJASNILO  
 

Obstoječe površine objekta vrtca v Sveti Ani v velikosti 482,55 m2 zadoščajo za izvajanje varstva in 

vzgoje otrok v štirih oddelkih.   

 

V letošnjem letu je varstvo otrok v Občini Sveta Ana organizirano v skupno 7 oddelkih, od tega 6 

oddelkov na matični enoti v Sveti Ani in en kombiniran oddelek v Enoti Lokavec. 

 

Zaradi pomanjkanja prostora je varstvo deloma organizirano tudi v prostorih priležnega objekta 

osnovne šole, kar pa iz leto v leto potencira prostorsko stisko šole, katere vpis je relativno 

konstanten.  

 

Ugodno demografsko sliko in resnično prostorsko stisko je izkazala tudi izdelana prostorska 

preverba. Le-ta je namreč izkazala, da je v perspektivi v šolskem okolišu OŠ Sveta Ana (brez 

podružnice v Lokavcu, ki je bil prav tako predmet analize) potrebno zagotavljati prostor: 

- za osnovnošolsko izobraževanje v skupno 10 oddelkih ter 

- za varstvo in vzgojo otrok v skupno 6 oddelkih. 

 

Iz izdelane analize izhaja, da bi bilo za potrebe 6-oddelčnega vrtca s souporabo dela površin z OŠ 

(športna igralnica, upravni prostori, kuhinja, kotlovnica, ipd.), zagotavljati skupno 693 m2 neto 

površin. Razlika potrebnih površin od obstoječih kaže na cca 30 % pomanjkanje prostora.  

 

Investitor se je odločil pristopiti k reševanju problematike in v ta namen naročil izdelavo variantnih 

umestitev manjkajočega programa v prostor.  

 

Izdelani sta bili dve varianti umestitve programa v prostor, izbrana pa varianta umestitve na vzhodni 

strani obstoječega objekta (ki se bistveno bolj vklaplja v prostor in zahteva manj komunikacijskih 

poti) in je bila podrobneje obdelana v projektni nalogi. 

 

Navedena Projektna naloga z idejno programsko zasnovo (Proplus d.o.o., oktober 2016) je podlaga 

za izdelavo tega dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki opredeljuje: 

- scenarij »brez investicije« in; 

- scenarij »z investicijo«. 
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2. NAVEDBA INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA, IZDELOVALCA 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER STROKOVNIH DELAVCEV 

OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 

PRIPRAVO DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

 

Tabela 1: Podatki o investitorju in naročniku  

Naziv OBČINA SVETA ANA 

Naslov Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 

Odgovorna oseba Silvo Slaček, župan 

Odgovorna oseba za izvedbo investicije 

in nadzor nad pripravo dokumentacije 

Silvo Slaček, župan 

Telefon (02) 729-58-80 

Telefax (02) 729-58-85 

E-pošta obcina@sv-ana.si  

Spletni naslov http://www.sv-ana.si 

Identifikacijska številka za DDV SI 59385081 

Matična številka 1332074000 

 

 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Podatki o upravljavcu  

Naziv JVI IN VVZ OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA 

Naslov Sv. Ana v Slov. goricah 14, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 

Odgovorna oseba Boris Mlakar, ravnatelj 

Telefon (02) 729-58-70  

Telefax (02) 729-58-78 

E-pošta info@sveta-ana.org  

Spletni naslov http://www.sveta-ana.org    

Identifikacijska številka za DDV SI81069472 

Matična številka 5084865000 

 

 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

mailto:obcina@sv-ana.si
http://www.sv-ana.si/
mailto:info@sveta-ana.org
http://www.sveta-ana.org/


Dokument identifikacije investicijskega projekta   Vrtec Sveta Ana 

PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor Stran 9  

Tabela 3: Podatki o izdelovalcih investicijske in projektne dokumentacije  

Naziv PROPLUS d.o.o. 

Naslov Strma ulica 8, 2000 Maribor 

Odgovorna oseba Bojana Sovič, direktorica 

Odgovorna oseba za pripravo 

investicijske dokumentacije 

Bojana Sovič, direktorica, vodja projekta 

Odgovorna oseba za pripravo projektne 

dokumentacije 

Edib Miralem, odgovorni vodja projekta  

Telefon (02) 250-41-10 

Telefax (02) 250-41-35 

E-pošta proplus@proplus.si    

Spletni naslov http://www.proplus.si   

Identifikacijska številka za DDV SI 23447737 

Matična številka 5608899000 

 

 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

mailto:proplus@proplus.si
http://www.proplus.si/
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3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 

INVESTICIJSKO NAMERO 
 

3.1. Analiza obstoječega stanja  

 

3.1.1. Predstavitev Vrtca Sveta Ana1    

 

Vrtec Sveta Ana je vzgojno-izobraževalna institucija, ki deluje v okviru javnega zavoda OŠ Sveta 

Ana.  

 

Vrtec ima v letošnjem letu organiziranih 7 oddelkov in sicer 6 oddelkov pri Sveti Ani in kombinirani 

oddelek v Lokavcu. 

 

Zaposleni v vrtcu so ljudje, ki skupaj z uporabniki negujejo značilnosti pokrajine in kulturno dediščino. 

Vsebine in oblike dejavnosti prilagajajo prednostnim nalogam posameznih enot, potrebam staršev in 

otrok. Med drugim sodelujejo tudi z bivalnimi enotami Hrastovca v Rožengruntu, Zgornji Ščavnici in 

Drobtincih ter z avstrijskim vrtcem iz Stradna. 

 

Značilnost vrtca je, da so enotni v različnosti. Vsak oddelek vrtca na svoj način izraža vizijo vrtca in 

prizadevanja za prijazen, varen in ustvarjalen vrtec. Je prostor igre, učenja, ustvarjalnosti, 

sprejemanja in spoštovanja različnosti. 

 

 

3.1.2. Analiza demografskih podatkov 

 

V vrtec Sveta Ana se v večini vključujejo otroci iz šolskega okoliša OŠ Sveta Ana. Nekaj otrok 

prihaja iz sosednjih šolskih okolišev (Apače, Benedikt, Sv. Jurij v Slov. goricah, sosednja Avstrija), 

medtem ko je manjši delež otrok iz obdelovanega šolskega okoliša vključen v okoliške vrtce (npr. 

Lenart).  

 

Šolski okoliš Osnovne šole Sveta Ana, ki ga v nadaljevanju analiziramo, zajema naselja: Dražen 

vrh (del), Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Sv. Ana v Slov. goricah, Zgornja Bačkova, Zgornja 

Ročica, Zgornja Ščavnica, Žice. 
 

 
 

                                                 
1 Povzeto po http://www.sveta-ana.org/vrtec/  
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Slika 1: Geografski prikaz šolskega okoliša OŠ Sveta Ana 

 
Vir: Baza Sokol, MIZŠ (junij 2016). 

 
 

Tabela 4: Število rojenih otrok v zadnjih 15 letih v šolskem okolišu OŠ Sveta Ana s podružnično šolo 

Lokavec2 

Leto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OŠ Sveta Ana  19 17 22 16 22 24 14 17 23 18 27 23 25 29 26 

PŠ Lokavec 5 4 3 5 3 4 1 2 1 3 4 4 2 6 3 

Skupaj 24 21 25 21 25 28 15 19 24 21 31 27 27 35 29 

 

                                                 
2 Vir: Baza Sokol, MIZŠ (oktober 2016).  
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Slika 2: Grafični prikaz gibanja števila rojstev v šolskem okolišu OŠ Sveta Ana v obdobju zadnjih 15. 

let  

 
 

 

Iz prikaza je razvidno, da se število rojstev na območju, ki gravitira k OŠ Sveta Ana, giblje med 14 in 

29 oz. se je v povprečju zadnjih 10-ih let rodilo 22,6 otrok letno, v povprečju zadnjih 15-ih let rodilo 

21,5 otrok letno. Demografska slika je v zadnjih letih spodbudna in dokaj konstantna. 

 

 

3.1.3. Vpis v Vrtec Sveta Ana 

 

Varstvo in vzgoja otrok je v občini Sveta Ana je bilo v letu 2015/2016 organizirano v 6 oddelkih, od 

tega pet oddelkov v Sveti Ani in en oddelek v Enoti Lokavec. V letu 2016/2017 je organizirano v 7 

oddelkih, od tega 6 oddelkov v Sveti Ani in en oddelek v Enoti Lokavec 
 

 

Tabela 5: Vpis v vrtec Sveta Ana v zadnjih 7. letih3 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Št. 
odd. 

Št. 
otrok 

Št. 
odd. 

Št. 
otrok 

Št. 
odd. 

Št. 
otrok 

Št. 
odd. 

Št. 
otrok 

Št. 
odd. 

Št. 
otrok 

Št. 
odd. 

Št. 
otrok 

Št. 
odd. 

Št. 
otrok 

Vrtec Sveta Ana  4 76 4 73 4 64 4 71 4 74 5 90 6 98 

Enota Lokavec 1,5 23 1 19 1 14 1 16 1 16 1 20 1 19 

SKUPAJ 5,5 99 5 92 5 78 5 87 5 90 6 110 7 117 

 
 

                                                 
3 Po podatkih OŠ Sveta Ana. 
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Tabela 6: Analiza vpisa otrok v vrtec Sveta Ana z enoto v Lokavcu v zadnjih 7. letih glede na 

demografsko sliko šolskega okoliša 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Vrtec Sveta Ana         

Št. rojenih otrok starih do 
6 let (upoštevanje leta roj.) 

93        
(2004-2008) 

100 

(2005-2009) 

96 

(2006-2010) 

99 

(2007-2011) 

108     
(2008-2012) 

116      
(2009-2013) 

122      
(2010-2014) 

130      
(2011-2015) 

Št. vpisanih otrok    71 76 73 64 71 74 90 98 

Obisk v % 76 % 76 % 76 % 65 % 66 % 64 % 74 % 75 % 

Število odklonjenih otrok 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enota Lokavec         

Št. rojenih otrok starih do 
6 let (upoštevanje leta roj.) 

15       
(2004-2008) 

11 

(2005-2009) 

11 

(2006-2010) 

11 

(2007-2011) 

 14      
(2008-2012) 

14       
(2009-2013) 

19       
(2010-2014) 

19       
(2010-2014) 

Št. vpisanih otrok    19 23 19 14 16 16 20 19 

Obisk v % 127 % 209 % 173 % 127 % 114 % 114 % 105 % 100 % 

Število odklonjenih otrok 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ Vrtec Sveta 
Ana z Enoto Lokavec 

  
   

   

Št. rojenih otrok starih do 
6 let (upoštevanje leta roj.) 

108       
(2004-2008) 

111 

(2005-2009) 

107 

(2006-2010) 

110 

(2007-2011) 

122     
(2008-2012) 

130      
(2009-2013) 

141      
(2010-2014) 

149      
(2010-2014) 

Št. vpisanih otrok    90 99 92 78 87 90 110 117 

Obisk v % 83 % 89 % 86 % 71 % 71 % 69 % 78 % 79 % 

Število odklonjenih otrok 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Iz prikazanega je razvidno, da se vpis otrok v vrtec na območju občine Sveta Ana v zadnjih letih 

giblje med 69 in 89 % oz. v povprečju 78 %. Očitno je, da otroke iz šolskega okoliša OŠ Sveta Ana, 

kot tudi otroke sosednjih šolskih okolišev, vključujejo tudi v enoto vrtca Lokavec, saj tu vpis v več 

letih presega 100 % glede na število rojenih otrok v pripadajočem okolišu. 

 

V vseh letih oblikujejo oddelke na način, da niso odklonili niti enega otroka. 

 

 

3.1.4. Obstoječe površine Vrtca Sveta Ana 

 

Površine vrtca v Sveti Ani na obstoječi lokaciji ob osnovnošolskem objektu so bile zgrajene v letu 

2009 za potrebe (takrat perspektivnih) štirih oddelkov. Le-te znašajo skupno cca 482 m2. Površine 

obsegajo štiri igralnice, dodatni prostor za dejavnost otrok ter spremljajoče prostore (sanitarije, 

shrambe, prostore za zaposlene, prostor za čistila, pralnico ter komunikacije, v sklopu katerih so tudi 

garderobe). Osrednji prostor s športno dvorano koristi v priležni večnamenski športni dvorani, več 

prostorov ima v souporabi z OŠ (prostor za svetovalnega delavca, upravne prostore, kuhinjo, 

kotlovnico, ipd.). 

 

V letošnjem letu je v vrtcu Sveta Ana organizirano varstvo in vzgoja otrok v 6 oddelkov. Zaradi 

prostorske stiske vrtec koristi 2 učilnici OŠ, zaradi česar je prostorska stiska v OŠ. 
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Slika 3: Obstoječ objekt Vrtca Sveta Ana ob objektu OŠ 

 
Vir: lasten 

 

 

Tabela 7: Obstoječe neto površine Vrtca Sveta Ana  

Namembnost prostora Št. prostorov Površine v m2 

A – Prostori za igro   

Igralnica (v okviru šole) 1 58,70 

Igralnica  1 49,50 

Igralnica  1 42,15 

Igralnica  1 47,50 

Dodatni prostor za dejavnosti otrok 1 46,65 

Skupaj A 4 I + 1 DP 244,50 

B – Ostale površine   

Sanitarije za otroke  26,50 

Prostor za individualno delo z otroki  10,05 

Shramba za rekvizite  9,05 

Sanitarije za otroke na igrišču  4,70 

Skupni prostor za zaposlene  35,70 

Prostor za vodjo enote  13,27 

Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke  11,33 

Čistila  5,05 

Shramba za vrtna igrala  6,10 

Sanitarije za zaposlene  3,20 

Pralnica  2,75 

Skupaj B  127,70 

C – Komunikacije   

Skupaj C  110,35 

Skupaj A+B+C  482,55 
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3.2. Analiza prostorskih potreb  

 

V nadaljevanju prikazujemo predviden vpis v Vrtec Sveta Ana v perspektivi glede na demografske 

podatke ter trend vpisa. Enota vrtca v Lokavcu ni predmet preveritve. 

 

Število oddelkov v perspektivi je določeno skladno z Zakonom o vrtcih – ZVrt-UPB2 (Ur. list RS, št. 

100/2005), ki v 17. členu določa, da število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme 

presegati 12 otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa 22 otrok. Pristojni organ lokalne 

skupnosti ustanoviteljice vrtca lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v 

lokalni skupnosti določi, da število otrok v oddelku presega to število za največ dva otroka v oddelku, 

kar je v tabeli v nadaljevanju tudi prikazano. 
 

 

Tabela 8: Predviden vpis v Vrtec Sveta Ana v perspektivi (brez Enote Lokavec) 

Starostno obdobje 

Št. rojenih 

otrok v letih 

od 2011–

2015  

Št. rojenih 

otrok –      

povprečje 

zadnjih 10 let 

Pričakovan 

trend vpisa 

(ocena)   

Predviden 

vpis 

Skupaj št. 

oddelkov v 

perspektivi* 

Skupaj max. št. 

vpisanih otrok v 

perspektivi 

- 1. starostno obdobje (1-3 let) 55 45 70% 32 3 2 36+6 24+4 

- 2. starostno obdobje (3-5 let) 75 61 90% 55 3 4 66+6 88+8 

Skupaj 130 106  87 6 102+12 112+12 

*odvisno od starosti vpisanih otrok in razporeditve otrok v starostne skupine 

 

 

Glede na demografske podatke in trend vpisa v vrtec na obdelovanem področju je pričakovati, da bo 

v perspektivi potrebno zagotavljati prostor za varstvo in vzgojo otrok v šolskem okolišu OŠ Sveta 

Ana v 6 oddelkih, od tega 3 oddelke 1. starostnega obdobja in 3 oddelke 2. starostnega obdobja, 

oz. 2 oddelka 1. starostnega obdobja in 4 oddelke 2. starostnega obdobja (odvisno od starosti 

vpisanih otrok in razporeditve otrok v starostne skupine (homogene, heterogene, kombinirane).  

 

Minimalne potrebne površine vrtca s 6 oddelki, prikazane v tabeli v nadaljevanju, so izračunane v 

skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. 

RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010, 47/2013). 
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Tabela 9: Pregled potrebnih neto površin 6-oddelčnega vrtca pri OŠ Sveta Ana 

Namembnost prostora Št. prostorov 
Površine v m2 

Na enoto Skupaj 

A – Prostori za igro    

Igralnica za otroke 6 42,00 252,00 

Osrednji prostor in športna igralnica Souporaba OŠ telovadnice oz. športne dvorane  

Dodatni prostor za dejavnosti otrok 1 30,00 30,00 

Skupaj A   282,00 

B – Ostale površine    

a) Prostori za otroke    

Sanitarije za otroke Več  58,00 

Garderoba za otroke 1 48,00 48,00 

b) Skupni prostori za otroke    

Prostor za individualno delo z otroki 1 8,00 8,00 

Shramba za rekvizite 1 10,00 10,00 

Sanitarije za otroke na igrišču 1 4,00 4,00 

c) Prostori za strokovne delavce    

Skupni prostor za strokovne delavce 1 35,00 35,00 

Prostor za vodjo enote 1 10,00 10,00 

Prostor za svetovalnega delavca Souporaba z OŠ 

Kabinet za vzgojna sredstva  1 12,00 12,00 

Shramba za vrtna igrala 1 10,00 10,00 

Sanitarije za osebje 1 6,00 6,00 

d) Upravni prostori  Skupna uprava z OŠ (prostori v OŠ) 

e) Gospodarski prostori     

Kuhinja Souporaba z OŠ 

Pralnica 1 10,00 10,00 

Ostalo Souporaba z OŠ (kotlovnica…) 

Skupaj B   211,00 

C – Komunikacije    

Skupaj C   74,00 

Skupaj A+B+C   567,00 

D – Zunanje pokrite površine     

Zunanje nadkrite površine (terase) 6 24,00 144,00 

Skupaj D   144,00 

 

 

V nadaljevanju je podana primerjava obstoječih neto površin vrtca Sveta Ana s potrebnimi za 6 

oddelkov, ob upoštevanju souporabe površin z OŠ Sveta Ana (osrednji prostor, upravni in 

gospodarski prostori).  
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Tabela 10: Primerjava obstoječih neto površin Vrtca Sveta Ana s potrebnimi za 6 oddelkov 

Vrtec Sveta Ana OBSTOJEČE V PERSPEKTIVI RAZLIKA 

Število oddelkov (zmogljivost stavbe): 4 oddelki 6 oddelki + 2 oddelka 

Velikost prostorov vrtca  482,55 m2 693,00 m2 - 210,45 m2 

- A površine 244,50 m2 282,00 m2 - 37,50 m2 

      - št. igralnic 4 (197,85 m2) 6 (252,00 m2) - 2 (- 54,15 m2) 

      - osrednji prostor in športna igralnica Souporaba z OŠ Souporaba z OŠ 0,00 m2 

      - dodatni prostor za dejavnost otrok 46,65 m2 30,00 m2 - 16,65 m2 

- B površine 127,70 m2 211,00 m2 - 83,30 m2 

      - sanitarije 26,50 m2 

V sklopu komunikacij 

58,00 m2 - 31,50 m2 

      - garderobe 48,00 m2 0,00 m2 

      - prostor za individualno delo z otroki 10,05 m2 8,00 m2 2,05 m2 

      - shramba za rekvizite 9,05 m2 10,00 m2 - 0,95 m2 

      - sanitarije za otroke na igrišču 4,70 m2 4,00 m2 0,70 m2 

      - skupni prostor za strokovne delavce 35,70 m2 35,00 m2 0,70 m2 

      - prostor za vodjo enote 13,27 m2 10,00 m2 3,27 m2 

      - prostor za svetovalnega delavca Souporaba z OŠ Souporaba z OŠ 0,00 m2 

      - kabinet za vzg. sredstva in 
pripomočke 

11,33 m2 12,00 m2 - 0,67 m2 

      - shramba za vrtna igrala 6,10 m2 10,00 m2 - 3,90 m2 

      - sanitarije za osebje 3,20 m2 6,00 m2 - 2,80 m2 

      - kuhinja Souporaba z OŠ Souporaba z OŠ 0,00 m2 

      - pralnica 2,75 m2 10,00 m2 - 7,25 m2 

      - ostalo  5,05 m2 Souporaba z OŠ 0,00 m2 

- C površine 110,35 m2 74,00 m2 36,35 m2 

 

 

Iz prikazanega je razvidno, da obstoječe površine za varstvo in vzgojo otrok v 6 oddelkih, kolikor se 

kaže vpis v perspektivi, niso zadostne. Manjkata dve igralnici ter večje sanitarije, kuhinja je nekoliko 

poddimenzionirana.  

 

V nadaljevanju prikazujemo spisek in velikost potrebnih površin v primeru dozidave obstoječega 

objekta. 
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Tabela 11: Prikaz okvirno potrebnih dodanih neto površin za 6-oddelčni vrtec pri OŠ Sveta Ana 

Namembnost prostora Št. prostorov 
Površine v m2 

Na enoto Skupaj 

A – Prostori za igro    

Igralnica za otroke 2 42,00 84,00 

Skupaj A   84,00 

B – Ostale površine    

Sanitarije za otroke Več  18,00 

Garderoba za otroke   16,00 

Skupaj B   34,00 

C – Komunikacije    

Skupaj C   18,00 

Skupaj A+B+C   136,00 

D – Zunanje pokrite površine     

Zunanje nadkrite površine (terase) 2 24,00 48,00 

Skupaj D   48,00 

 

 

3.3. Opis razlogov za investicijsko namero 

 

Kot izhaja iz navedb v predhodnih poglavjih, je vrtec v Sveti Ani, kapacitete štirih oddelkov, polno 

zaseden. V lanskem šolskem letu je bilo organizirano varstvo in vzgoja otrok v 5 oddelkih, v 

letošnjem letu je v vrtcu Sveta Ana 6 oddelkov. Ker potrebnih kapacitet vrtec za dodatne oddelke 

nima, koristi učilnice OŠ, kar iz leta v leto potencira prostorsko stisko v šoli. 

 

Ugodna demografska slika kaže, da je vpis v vrtec v porastu in je tudi dolgoročno pričakovati vpis 6 

oddelkov. Navedeno pomeni, da je potrebno zagotoviti manjkajoče prostore za varstvo in vzgojo 

otrok v kraju (za dodatna dva oddelka) ter s tem razbremeniti šolski prostor. 

 

Na podlagi navedenega in predhodno prikazanega tudi v Prostorski preverbi OŠ Sveta Ana z vrtcem 

(Proplus d.o.o., julij 2016), se je investitor odločil pristopiti k reševanju problematike in v ta namen 

naročil izdelavo variantnih umestitev programa v prostor.  

 

Izbrana varianta umestitve – na vzhodni strani obstoječega objekta (ki se bistveno bolj vklaplja v 

prostor in zahteva manj komunikacijskih poti) je bila podrobneje obdelana v projektni nalogi, ki je bila 

podlaga za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije. 
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Slika 4: Predlog umestitve manjkajočih površin vrtca v variantah 

 

 
Vir: Poskus umestitve programa v prostor (Proplus d.o.o., oktober 2016) 
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4. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 

POLITIKAMI 

 
4.1. Namen in cilji investicijskega projekta 
 

Osnovni namen investicije je dograditev obstoječega objekta vrtca za zagotovitev ustreznih 

materialnih pogojev za varstvo in vzgojo otrok v občini Sveta Ana.  
 

Cilji predmetne investicije so: 

- omogočiti izvajanje varstva in vzgoje v okviru zagotavljanja ustreznih materialnih pogojev za 

perspektivnih 6 oddelkov v občini Sveta Ana, 

- razbremeniti obstoječ objekt šole, 

- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj vseh otrok v občini Sveta Ana, 

- zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec, 

- zagotoviti kvaliteten vzgojno-izobraževalni proces, 

- zagotoviti pogoje za strokovno in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev, 

- zgraditi regionalno javno infrastrukturo, ki bo pripomogla k skladnejšemu razvoju regij ter 

omogočila dodatno zaposlovanje. 

 

 

4.2. Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami  

 

Projekt sledi ciljem Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 

2014-20204, v katerem je opredeljeno spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja 

z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in 

stanovanjskem sektorju. 

 

Projekt sledi ciljem Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014–20205, ki 

skladno z zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), zastavlja nacionalni cilj 

izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. 

 

Slovenija bo sledila tudi zahtevam Direktive 2010/31/EU, ki državam članicam nalaga obveznost 

glede izgradnje skoraj nič-energijskih stavb v javnem sektorju od leta 2018, zato bodo spodbujana 

vlaganja tudi v energetsko sanacijo stavb po standardu skoraj nič-energijske stavbe in skoraj nič-

energijske nadomestne novogradnje v smislu 4. tč. 5. čl. Direktive 2012/27/EU. 

 

 

                                                 
4 Vir: Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
5 Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, Portal Energetika (http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-
dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/). 
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5. PREDSTAVITEV VARIANT  

 

5.1. Scenarij »brez investicije« 

 

Scenarij »brez investicije« ne vključuje investicijskih izdatkov za izboljšanje trenutnega stanja, kar 

pomeni, da število oddelkov dolgoročno ostaja na obstoječem nivoju in ne prispeva k izboljšanju 

stanja.  

 

Z neizvedbo projekta ne pripomoremo k izboljšanju pogojev. Glede na navedeno scenarij »brez 

investicije« dolgoročno ni sprejemljiv in v dokumentu ni podrobneje obdelan. 

 

 

5.2. Scenarij »z investicijo« 

 

Scenarij »z investicijo« predvideva dozidavo manjkajočih površin vrtca v Sveti Ani za perspektivno 

število oddelkov, omogoča doseganje zastavljenih ciljev in je kot tak edini sprejemljiv, zato je v 

nadaljevanju tudi edini podrobneje obdelan.  
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6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE Z OCENO INVESTICIJSKIH 

STROŠKOV IN NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

 

6.1. Vrsta investicije 

 

Z investicijo je predvidena dozidava vrtca v Sveti Ani na parc. št. 96/11, k.o. Krivi Vrh, vzporedno z 

obstoječo šolo. 

 

Predvidena je dograditev dveh igralnic k obstoječemu vrtcu s spremljajočimi prostori in povezovalnim 

hodnikom.  

 

Na jugozahodni strani je obstoječ vrtec, ki ga zaključujejo tri igralnice za otroke 2. starostnega 

obdobja, z vhodom in garderobami namenjenimi tej skupini. V garderobi so omarice za otroke in 

klopi za sedenje. Del garderobe je opremljen s kotičkom za starše z omarami za otroške izdelke.  

 

V sklopu obstoječega objekta je obstoječe igralne površine predvideno razširiti z izvedbo podpornih 

sten na vzhodni strani nivoja pritličja vrtca.  

 

Dozidava vrtca bo pritlična, dimenzij 18,00 x 8,70 m – osnovni kubus in povezovalni hodnik med 

obstoječim in novim delom vrtca, ki bo dimenzij 7,30 x 4,40 m. Povezovalni hodnik je predvideno 

izvesti kot zastekljen prostor. Celotna masa pritličja sega preko temeljne stene v prostor nad 

dostopno potjo. 
 

 

Slika 5: Predvidena situacija umestitve 

 
Vir: IDZ (Proplus d.o.o., oktober 2016) 
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Dozidava predvideva na zahodni strani dve igralnici za starejši skupini otrok in skupne sanitarije na 

severnem delu objekta. 

 

V nivoju pod objektom je predvidena izvedba podporne stene iz armiranega betona, ki bo podpirala 

brežino podporne stene na južni strani in podporne stena ob telovadnici na severni strani v dolžini 

cca 40 m. Zunanji videz podporne stene bo kot obstoječe kamnite zložbe. 

 

V območju med šolo in prizidkom je predvidena izvedba nadstreška v podaljšku povezovalnega 

hodnika med novim in starim. 

 

Obstoječ nadstrešek je predvideno prestaviti na vzhodno stran objekta ob obstoječo igralnico. V 

istem območju je predvidena izvedba terase iz lesa za igro otrok na prostem. Velikost terase je 

predvideno povečati s podporno steno na vzhodni strani. 

 

Konstrukcija 

 

Prizidek k vrtcu bo grajen v brežini. Višinska razlika cca 2 m se bo premagala s podpornim zidom. 

Na vrhu zidu bo temeljna plošča debeline 30 cm, ki bo segala konzolno cca 1 m izven podpornega 

zidu.  

 

V pritličju objekta so predvideni trije prečni zidovi iz zidakov širine 30 cm, ki bodo zaradi konzolnega 

objekta do višine 1 m izdelani kot AB konzolni nosilec – višje bodo zidani. Pod vsemi obodnimi zidovi 

pritličnega objekta so predvideni pasovni temelji (rob plošče), ki imajo hkrati ojačitveno in 

protizmrzlinsko funkcijo. Zaradi višinske razlike se bodo v prečni smeri izvedli v stopničasti obliki in 

se tako povezali s peto podpornega zidu.  

 

Strešna AB plošča bo izdelana v naklonu in bo debeline 20 cm. Na strehi je predvidena lažja zelena 

streha (mah). Nad vsemi večjimi okenskimi odprtinami so predvidene AB preklade, ki bodo povezane 

s strešno ploščo. Za doseganje ustrezne horizontalne togosti bodo v objektu so predvidene v vseh 

stičiščih zidanih sten AB vertikalne vezi, ki bodo sidrane v temeljno ploščo in strešno ploščo.  

 

Na podlagi predvidene ureditve okolja se bo podporni zid v enaki višini nadaljeval tudi levo in desno 

izven objekta.  

 

Streha 

 

Streha dozidave bo izvedena, kot klasična ravna streha z naklonom 5° z najnižjo točko na zahodni 

strani objekta. Streha bo ustrezno toplotno izolirana, skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije 

v stavbah (PURES). 
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Fasada 

 

Fasada vrtca je predvidena iz laminatnih plošč v enaki barvi kot obstoječ vrtec, ustrezno toplotno 

izolirana. Del objekta, ki bo viden pod pritličjem, bo izveden kot kamnita zložba. 

 

Podi – tlaki 

 

Tlaki v igralnicah so predvideni iz talnih oblog takšnih karakteristik, da ne vsebujejo škodljivih hlapov 

in omogočajo preprosto vzdrževanje. Tlaki v hodniku vrtca so prav tako predvideni iz oblog, ki 

omogočajo ustrezno kvaliteto, trajnost in vzdrževanje. 

 

Finalna obdelava tlakov v sanitarijah in predprostorih z garderobami so keramične ploščice, takšnih 

karakteristik, da preprečujejo zdrs.  

 

Stene 

 

Vse ločilne stene med bivalnimi prostori bodo zagotavljale ustrezno zvočno izolativnost in 

kompaknost. Opleski na hodnikih in v skupnih prostorih so predvideni v pralni disperzijski barvi do 

višine vratnega podboja, ostali prostori so barvani s poldisperzijsko barvo.  

 

Stene pri umivalnikih je predvideno obložiti s keramiko v ustrezni višini in širini. 

 

Obdelava sanitarij 

 

Stene in tlaki sanitarij bodo obloženi s kvalitetno keramiko do višine vratnega podboja. Stiki sten in 

tlakov bodo izvedeni z zaokrožnico, vogali s tipsko vogalno letvijo, izpostavljeni vogali pa zaščiteni z 

vogalnimi zaključki. 

 

Predvidena je sanitarna oprema srednjega kvalitetnega razreda, WC školjke konzolne ustreznih 

velikosti za otroke, kotlički podometni. Umivalnike je predvideno izvesti iz keroka v enem kosu in 

z zaščitno masko na sprednji strani. 

 

Vrata 

 

Vsa notranja vrata imajo lesene podboje in lesena krila, oplemenitena z bukovim furnirjem, robovi so 

zaobljeni. Vratno krilo bo pritrjeno s trojnimi trikrakimi nasadili. Kljuke bodo kovinske, ključavnice 

cilindrične. Steklena vrata in druge notranje zasteklitve bodo iz varnostnega stekla. Predvideno je 

zagotoviti ustrezno varovanje pred poškodbami otrok. 
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Strojne instalacije 

 

Toplotna energija za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode je na razpolago v obstoječi kotlovnici 

osnovne šole. Kotlovnica obratuje z variabilnim temperaturnim režimom 80/60°C. Od kotlovnice do 

prizidanega vrtca je predvideno speljati toplovodni razvod pod stropom šolskega hodnika.   

Predvideno je radiatorsko ogrevanje, enaka kot v osnovnem delu vrtca, opremljeni s termostatskimi 

ventili. 

 

Priključek pitne vode je predvideno izvesti na obstoječo notranjo vodovodno inštalacijo hladne in 

tople vode ter  cirkulacije v vrtcu oz. osnovni šoli.  

 

Za odvod fekalnih in odpadnih vod iz igralnic in sanitarij je predvideno v projektu obdelati 

horizontalno in vertikalno hišno kanalizacijo. Priklop je predvideno izvesti na obstoječo kanalizacijo v 

objektu ali revizijske kanalizacijske jaške ob objektu. Hišno kanalizacijo je predvideno izvesti s PP 

kanalizacijskimi cevmi in oblikovnimi kosi. Vertikalno kanalizacijo je predvideno na horizontalni 

razvod priključiti preko čistilnega kosa, ki je dostopen preko ventilskih vratc. 

 

Vse prostore je predvideno prezračevati prisilno. Sanitarije je predvideno ločeno mehansko 

prezračevati.  

 

Distribucijo zraka je predvideno izvesti s pločevinastimi kanali.  

 

Na prostoru nameravane gradnje (na zelenici vzhodno od jedilnice) je vkopan rezervoar 

utekočinjenega naftnega plina (UNP), velikost 2,5 m3, ki ga je v sklopu investicije predvideno 

prestaviti na ustrezno mesto. 

 

Elektro instalacije 

 

Objekt bo priključen na NN omrežje obstoječega objekta, prav tako TK priključek in KRS priključek. 

      

Novo predvideni prostori se bodo napajali iz novega električnega razdelilnika. 

 

V objektu je predvidena ureditev primerne razsvetljave. Za osvetlitev skupnih prostorov, kot so 

hodniki, sanitarije so predvidene svetilke z LED viri. V igralnicah so predvidene LED svetilke z 

elektronsko predstikalno napravo.  

 

Vklop razsvetljave je predviden s stikali, montiranimi pri vhodu, ob vratih, za posamezni prostor, 

nameščenimi na višini 1,2 m od tal. 
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Tabela 12: Prikaz predvidenih novozgrajenih neto površin6 

Namembnost prostora Št. prostorov 
Površine v m2 

Na enoto Skupaj 

A – Prostori za igro    

Igralnica za otroke 2 43,65 87,30 

Skupaj A   87,30 

B – Ostale površine    

Sanitarije za otroke Več  16,12 

Garderoba za otroke  V sklopu komunikacij 

Skupaj B   16,12 

C – Komunikacije    

Skupaj C   57,12 

Skupaj A+B+C   160,54 

 
 

Tabela 13: Predvidene neto površine Vrtca Sveta Ana po izvedbi investicije  

Namembnost prostora Št. prostorov 
Površine v m2 

Na enoto Skupaj  

A – Prostori za igro    

Igralnica (v okviru šole) 1 58,70 58,70 

Igralnica  1 49,50 49,50 

Igralnica  1 42,15 42,15 

Igralnica  1 47,50 47,50 

Igralnica  2 43,65 87,30 

Dodatni prostor za dejavnosti otrok 1 47,50 47,50 

Skupaj A 6 I + 1 DP  331,80 

B – Ostale površine    

Sanitarije za otroke   26,50 

Sanitarije za otroke   16,12 

Prostor za individualno delo z otroki   10,05 

Shramba za rekvizite   9,05 

Sanitarije za otroke na igrišču   4,70 

Skupni prostor za zaposlene   35,70 

Prostor za vodjo enote   13,27 

Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke   11,33 

Čistila   5,05 

Shramba za vrtna igrala   6,10 

Sanitarije za zaposlene   3,20 

Pralnica   2,75 

Skupaj B   143,82 

 

                                                 
6 PGD št. 06/PGD72016 (Proplus d.o.o.) 
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Namembnost prostora Št. prostorov 
Površine v m2 

Na enoto Skupaj  

C – Komunikacije    

Komunikacije – obstoječ objekt   110,35 

Komunikacije – nove    57,12 

Skupaj C   167,47 

Skupaj A+B+C   643,09 

 

 

Tabela 14: Primerjava predvidenih neto površin Vrtca Sveta Ana po izvedbi investicije s potrebnimi 

za 6-oddelčni vrtec 

Namembnost prostora 
Predvidene  površine 

vrtca v m2 
Potrebne površine vrtca 

v m2 
Razlika v m2 

A – površine za pouk 331,80 282,00 +49,80 

B – ostale površine  143,82 211,00 -67,18 

C – komunikacije  167,47 74,00 +93,47 

SKUPAJ (A+B+C) 643,09 693,00 +76,09 

 

 

S predvideno investicijo bodo zagotovljeni vsi potrebni prostori za vzgojo in varstvo otrok za 

perspektivno število oddelkov. Odstopanje B površin je posledica souporabe prostorov z OŠ 

(kuhinja, upravni in gospodarski prostori,…), odstopanje C površin pa posledica potrebne 

vzpostavitve ustreznih komunikacijskih poti, ki se navezuje na zatečeno stanje. 

 

 

6.2. Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah z navedbo 

osnov za oceno vrednosti 

 
Izhodišča za določitev ocene investicijske vrednosti: 

- vrednost GOI del je ocenjena v višini 1.400,00 EUR / m2 obdelovanih površin (brez DDV);7 

- vrednost ostalih postavk navajamo v % od GOI del izkustveno na podlagi že izvedenih 

podobnih investicij: 

 zunanja ureditev v višini 10 %, 

 oprema v višini 15 %, 

 izdelava projektne in investicijske dokumentacije v višini 5 %, 

 storitve gradbenega nadzora v višini 3 %, 

 rezerva v višini cca 3 %; 

- v investicijski vrednosti je zajet in ločeno prikazan 22 % davek na dodano vrednost; 

- izračun vrednosti obravnavane investicije po cenah april 2017 obravnavamo kot vrednost 

investicije po stalnih cenah; 

                                                 
7 Izkustvena ocena, ocena PGD (glede na deflacijo v letu 2016 upoštevamo navedene cene z veljavnostjo v aprilu 2017) 
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- preračun stalnih cen v tekoče cene je narejen skladno s Pomladansko napovedjo 

gospodarskih gibanj 2017 (UMAR, marec 2017), ki napoveduje, da naj bi se povprečna 

inflacija v letu 2017 gibala na ravni 1,8 %, v letu 2018 pa na ravni 1,6 %. 

 

Tabela 15: Ocenjena vrednost investicije v EUR 

Vrsta del % 
Vrednost v EUR 

(stalne cene april 2017) 

Vrednost v EUR 

(tekoče cene) 

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela  100 224.756,00 228.774,29 

Zunanja ureditev 10 22.475,60 22.865,15 

Oprema 15 33.713,40 34.481,89 

Projektna in investicijska dokumentacija 10 22.475,60 22.541,29 

Gradbeni nadzor 3  6.742,68 6.859,98 

Rezerva 2,6 5.773,86 5.878,48 

Skupaj  vrednost investicije (brez DDV)  315.937,14 321.401,08 

DDV 22 69.506,17 70.708,24 

Skupaj vrednost investicije (z DDV)  385.443,31 392.109,32 
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7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 

7.1. Strokovne podlage za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta 
 

Strokovne podlage za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so naslednje: 

- Prostorska preverba OŠ Sveta Ana z vrtcem (Proplus d.o.o., julij 2016), 

- Projektna naloga z idejno programsko zasnovo (Proplus d.o.o., oktober 2016) 

- PGD projektna dokumentacija št. 06/PGD/2016 (Proplus d.o.o.). 

 

Poleg navedenega so bili podlaga za pripravo dokumenta tudi prejeti podatki s strani naročnika, 

veljavna zakonodaja ter javno dostopni podatki na spletnih straneh. 

 

 

7.2. Navedba in opis lokacije 

 

7.2.1. Makrolokacija 

 

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih  Slovenskih goric. Večji del 

občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate – Avstrija.  Na gričevnatih 

slemenih se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 m in na površini 37,2 km2  razprostira 

dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen 

Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. 

Ščavnica in Žice. V občini je 620 gospodinjstev z 2.350 prebivalci8.  
 

 

Slika 6: Lokacija Občine Sveta Ana v prostoru Slovenije 

 
Vir: https://sl.wikipedia.org/  

 

                                                 
8 Vir: http://www.sv-ana.si/o-sveti-ani 
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Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo 

in vinogradništvom. Ostali  prebivali so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za 

potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti. V občini je  zelo razvito  

družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi  JVI in VVZ Osnovna šola 

Sv. Ana z dvema vrtcema in centralno osnovno šolo v Sv. Ani in s podružnično šolo v Lokavcu. V 

občini so dejavna tudi številna društva, kot so: kulturno umetniško društvo, prostovoljno gasilsko 

društvo,  krajevni organizaciji Rdečega križa, turistično društvo, društvo upokojencev, društvo 

vinogradnikov,  športno društvo,  čebelarsko društvo, društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, 

društvo konjenikov, kulturna mladinska zadruga in Twirling klub Aninih mažoretk. Del duhovnega 

življenja se odvija tudi v farni cerkvi Sv. Ane in kapeli Sv. Marije v Rožengruntu. V občini je še  

zdravstvena ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, kmetijska trgovina,  gostinska ponudba, 

itd. 

 

Dobro urejena cestna infrastruktura v občini, ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne dediščine 

ter neokrnjena narava  so  omogočili, da je danes razvita turistična ponudb in gostinsko-turistična 

dejavnost v vseh vaseh občine. Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih in kolesarskih poti9. 
 

 

Slika 7: Zemljevid Občine Sveta Ana  

 
Vir: http://www.sv-ana.si/o-sveti-ani 

 

                                                 
9 Vir: http://www.sv-ana.si/o-sveti-ani 
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7.2.2. Mikrolokacija 

 

Obstoječ objekt Vrtca Sveta Ana je ob objektu OŠ Sveta Ana, v središču kraja, na naslovu Sv. Ana v 

Slov. goricah 14, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. Objekt leži na parceli št. 69/12, k.o. 514 Krivi vrh in je 

v lasti Občine Sveta Ana. 
 

 

Slika 8: Lokacija obstoječega objekta – parc. št. 69/12, k.o. 514 Krivi vrh 

 
Vir: Javni vpogled v nepremičnine (http://prostor3.gov.si/javni/; GURS, oktober 2016). 

 

Predvidena dozidava se bo vezala na obstoječ objekt vrtca ter segala na parcelo št. 69/11, k.o. 514 

Krivi vrh, v lasti Občine Sveta Ana. 
 

 

Tabela 16: Podatki o parceli10 

Parcela, k.o. Vrsta rabe Velikost v m2 Lastništvo  

Parc. št. 69/11, 

k.o. Krivi vrh 

Pozidano zemljišče 6.599 m2 OBČINA SVETA ANA,  

Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 

 

 

                                                 
10 Vir: https://prostor3.gov.si/javni/ (GURS, oktober 2016). 

http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=340
http://prostor3.gov.si/javni/
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Slika 9: Lokacija predvidene investicije – parc. št. 69/11, k.o. 514 Krivi vrh 

 
Vir: Javni vpogled v nepremičnine (http://prostor3.gov.si/javni/; GURS, oktober 2016). 

 

 

Območje predvidene gradnje spada v ureditveno območje naselja Sveta Ana, ki se ureja z Odlokom 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah (Ur. list 

RS št. 39/10, MUV 27/11, 24/12). V skladu z navedenim odlokom so v ureditvenem območju naselja 

Sv. Ana dovoljene gradnje novih objektov, rekonstrukcije in nadomestne gradnje objektov, 

namenjenih prvenstveno stanovanjski gradnji in osnovnim dopolnilnim dejavnostim (šola, vrtec itd.).  

 

 

7.3. Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 

izvedbe ter viri financiranja 

 
7.3.1. Terminski plan izvedbe investicije 
 

V nadaljevanju prikazujemo predvideni časovni načrt potrebnih aktivnosti za izvedbo investicije.  
 

 

http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=340
http://prostor3.gov.si/javni/
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Tabela 17: Predvideni terminski plan izvedbe investicije 

Vrsta aktivnosti Čas izvedbe 

Izdelava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta oktober – november 2016 

Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije oktober – december 2016 

Pridobitev gradbenega dovoljenja februar 2017 

Izdelava razpisne dokumentacije april 2017 

Izvedba postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca GOI del ter izdelavo, 

dobavo in montažo opreme 
April – junij 2017 

Izvedba GOI del ter izdelava, dobava in montaža opreme  Avgust 2017 – julij 2018 

Izdelava PID dokumentacije Julij 2018 

Tehnični pregled in odprava pomanjkljivosti Julij 2018 

Pridobitev uporabnega dovoljenja in primopredaja objekta Avgust 2018 

 

 

7.3.2. Dinamika in viri financiranja 
 

Na osnovi predhodno navedenega predvidenega terminskega plana izvedbe investicije v 

nadaljevanju podajamo dinamiko financiranja investicije. 
 

 

Tabela 18: Dinamika financiranja po stalnih cenah april 2017 (v EUR) 

Vrsta del 
 Vrednost v EUR po letih 

2016 2017 2018 Skupaj 

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela z zunanjo 
ureditvijo 0,00 102.360,39 122.395,62 224.756,00 

Zunanja ureditev 0,00 11.373,38 11.102,22 22.475,60 

Oprema 0,00   33.713,40 33.713,40 

Projektna, investicijska in druga dokumentacija 18.700,00 1.887,80 1.887,80 22.475,60 

Storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor 0,00 3.371,34 3.371,34 6.742,68 

Rezerva 0,00 2.500,00 3.273,86 5.773,86 

Skupaj  vrednost investicije (brez DDV) 18.700,00 121.492,91 175.744,23 315.937,14 

22 % DDV 4.114,00 26.728,44 38.663,73 69.506,17 

Skupaj vrednost investicije (z DDV) 22.814,00 148.221,34 214.407,96 385.443,31 
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Tabela 19: Dinamika financiranja po tekočih cenah (v EUR) 

Vrsta del 
 Vrednost v EUR po letih 

2016 2017 2018 Skupaj 

Inflacijski faktor 1 1,012 1,022794667   

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela z zunanjo 
ureditvijo 0,00 103.588,71 125.185,58 228.774,29 

Zunanja ureditev 0,00 11.509,86 11.355,29 22.865,15 

Oprema 0,00 0,00 34.481,89 34.481,89 

Projektna, investicijska in druga dokumentacija 18.700,00 1.910,45 1.930,83 22.541,29 

Storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor 0,00 3.411,80 3.448,19 6.859,98 

Rezerva 0,00 2.530,00 3.348,48 5.878,48 

Skupaj  vrednost investicije (brez DDV) 18.700,00 122.950,82 179.750,26 321.401,08 

22 % DDV 4.114,00 27.049,18 39.545,06 70.708,24 

Skupaj vrednost investicije (z DDV) 22.814,00 150.000,00 219.295,32 392.109,32 

 
 

Tabela 20: Viri financiranja v EUR 

Viri financiranja 2016 2017 2018 Skupaj % 

Občina Sveta Ana 22.814,00 150.000,00 219.295,32 392.109,32 100 % 

Skupaj  22.814,00 150.000,00 219.295,32 392.109,32 100 % 
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7.4. Varstvo okolja 
 

Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih 

vplivov na okolje.  

 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, …), 

 trajnostna dostopnost, 

 zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov 

na okolje za posege, kjer je potrebno). 

 

Menimo, da bodo pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju objekta, ki je predmet investicije upoštevani 

vsi veljavni predpisi, ki zadevajo varstvo okolja, tako da investicija ne bo imela negativnih vplivov, ki 

bi obremenjevali okolje v večji meri kot je to dopustno.   

 

 

7.5. Kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Investitor predmetnega projekta je Občina Sveta Ana, odgovorna oseba pa župan Silvo Slaček.  

 

Za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije je zadolžen Proplus d.o.o., odgovorni vodja 

projekta Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad. 

 

Za strokovno spremljanje investicije v času izvedbe bo s strani investitorja imenovana strokovno 

usposobljena ekipa za posamezna področja z ustreznimi izkušnjami za področja, ki jih vsak 

posameznik pokriva, v kateri bodo predvidoma predstavniki investitorja ter operativni vodja projekta. 

 

Ožji izvedbeni projektni tim bo vodil operativni vodja projekta skupaj s svetovalnim inženiringom in 

odgovorno osebo naročnika.  

 

Zunanji izvajalci bodo skladno z zakonodajo za porabo proračunskih sredstev izbrani na osnovi 

zbiranja ponudb in javnih razpisov, pri čemer bo za posamezen razpis investitor imenoval razpisne 

komisije in vodil upravni postopek. 

 

Projektna skupina se bo sestajala po potrebi. Odločitve skupine bodo razvidne iz vodene gradbiščne 

dokumentacije ter zapisnikov in poročil skupine. Projektna skupina bo spremljala napredovanje 

projekta, ažurno sprejemala potrebne odločitve ter spremljala in poročala pristojnim organom o 

doseženih fizičnih in finančnih kazalnikih in učinkih projekta. 

 

V vrtcu je zaposlenih 14 ljudi (oz. 14,04). Kadrovska struktura se po izvedbi investicije ne bo 

spremenila. 
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8. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 

DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

Predstavljena investicija omogoča doseganje zastavljenih ciljev, predstavlja rešitev neustreznega 

obstoječega stanja, zato menimo, da je smiselno nadaljevati s pripravo nadaljnje dokumentacije. 

 

V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/16) je, glede na višino investicije, 

izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija. 

 

Za predvidene posege je že bila izdelana PGD projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno 

dovoljenje, prav tako PZI projektna dokumentacija, na podlagi katere bodo dela izvedena.   

 

Za izbor izvajalca del je potrebno pripraviti ustrezno razpisno dokumentacijo z definiranimi merili in 

pogoji. 

 

Po izvedbi vseh del bo izdelana PID projektna dokumentacija, ki bo izkazala dejansko izvedena 

dela in bo priložena upravni enoti za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

Projektna dokumentacija bo izdelana skladno z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. 

l. RS 102/04, 14/05-popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 

ZRud-1, 20/11-odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in v obsegu ter skladno z 

določili Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08) ter ostalih veljavnih predpisov, 

standardov in normativov.  
 

 

Tabela 21:  Predvideni terminski plan izvedbe investicijske in projektne dokumentacije 

Vrsta aktivnosti Čas izvedbe 

Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta oktober 2016 – april 2017 

Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije oktober – december 2016 

Pridobitev gradbenega dovoljenja februar 2017 

Izdelava razpisne dokumentacije april 2017 

Izdelava PID dokumentacije julij 2018 
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9. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO 

STROŠKOV, KI JIH NI MOŽNO IZRAZITI V DENARJU 

 

9.1. Izhodišča in omejitve 
 

Podrobnejša analiza investitorja ni smiselna, saj je proračunski porabnik in so sredstva za 

financiranje investicije zagotovljena iz proračuna. 

 

Smiselna pa je analiza delovanja po investiciji. 

 

Izvirne podatke in informacije za izdelavo ekonomske ocene obravnavane investicije smo pridobili iz 

računovodskih izkazov uporabnika, iz izdelane projektne dokumentacije ter na podlagi izkustvene 

ocene. 

 

Predvidevamo, da bodo stroški delovanja enaki v vsej ekonomski dobi investicije. 

 

 

9.2. Prikaz stroškov delovanja pred in po izvedeni investiciji 

 

V nadaljevanju prikazujemo stroške obratovanja objekta v letu 2015 (podatki pridobljeni s strani 

upravljavca – OŠ Sveta Ana) – torej pred investicijo in oceno predvidenih stroškov obratovanja 

objekta po izvedeni investiciji.  

 

Predvideno je, da se bodo stroški obratovanja objekta po izvedbi investicije na račun novpridobljenih 

površin povečali za cca 33 %. 

 

Stroški obratovanja na m2 površin so primerljivi s podobnimi investicijami. 
 

 

Tabela 22: Prikaz stroškov obratovanja pred in po investiciji (v EUR)  

Vrsta stroška 
Pred investicijo     

(l. 2015) 
Po investiciji 

(predvidena ocena) 
Razlika 

Stroški porabe električne energije 766,78 1.021,88 +255,10 

Stroški ogrevanja 4.402,50 5.867,17 +1.464,67 

Stroški porabe vode 659,08 878,35 +219,27 

Stroški tekočega vzdrževanja  4.105,63 5.471,54 +1.365,91 

Stroški varovanja 412,53 549,77 +137,24 

Stroški dimnikarskih storitev 272,18 362,73 +90,55 

Stroški odvoza smeti 1.053,86 1.404,47 +350,61 

Drugi stroški (zavarovanje objekta ipd.) 2.630,02 3.505,00 +874,98 

Skupaj – stroški obratovanja 14.302,58 19.060,92 +4.758,34 
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Izračun amortizacije je narejen skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – vključno s spremembami (Ur. l. RS št. 

45/05, Ur. l. RS št. 138/2006 in Ur. l. RS št. 120/2007). 
 

 

Tabela 23: Okvirni izračun amortizacije  

Vrsta osnovnega 
sredstva 

NV Am.st. Amortizacija Popravek vred. 
Ostanek 

vrednosti 

Zgradbe 344.312,96 0,03 10.329,39 139.446,75 204.866,21 

Oprema 41.130,35 0,12 4.935,64 66.631,16 0,00 

Skupaj 385.443,31       204.866,21 

 

 

9.3. Finančna analiza 

 

Izhodišča, omejitve in predpostavke 

 

- Vrednotenje je opravljeno po metodi cost-benefit analize v pogojih »z« in »brez« investicije. 

- Pri izračunu upravičenosti naložbe je upoštevan 4 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016). 

- Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2031. 

Upoštevana ekonomska doba je 15 let. 

- Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah april 2017. 

- Pri izračunu amortizacije je upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – vključno s spremembami (Ur. l. 

RS št. 45/05, Ur. l. RS št. 138/2006 in Ur. l. RS št. 120/2007). 

- Vse vrednosti so podane v EUR. 

 

Stroški in koristi 

 

Upoštevani so investicijski stroški za izvedbo predlaganih ukrepov v višini 385.443,31 EUR (z DDV) 

v naslednji dinamiki: 

- leto 2016:  22.814,00 EUR 

- leto 2017: 148.221,34 EUR 

- leto 2018: 214.407,96 EUR 

 

Iz naslova predmetne investicije ugotavljamo stroške, ki jih lahko finančno ovrednotimo in izhajajo iz 

naslova obratovanja objekta (na račun novopridobljenih površin) v višini 4.758,34 EUR letno (brez 

DDV), kot razlika v pogojih »z« in »brez« investicije.  

 

Na koncu ekonomske dobe projekta je dodan ostanek vrednosti v višini 204.866,21 EUR. 
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Tabela 24: Prikaz finančnih tokov – nediskontirane vrednosti 

Leto 
(zap.št.) 

Leto (letnica) 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški 
Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2016 22.814,00 0,00 0,00 0,00 -22.814,00 

1 2017 148.221,34 0,00 0,00 0,00 -148.221,34 

2 2018 214.407,96 4.758,34 0,00 0,00 -219.166,30 

3 2019 0,00 4.758,34 0,00 0,00 -4.758,34 

4 2020 0,00 4.758,34 0,00 0,00 -4.758,34 

5 2021 0,00 4.758,34 0,00 0,00 -4.758,34 

6 2022 0,00 4.758,34 0,00 0,00 -4.758,34 

7 2023 0,00 4.758,34 0,00 0,00 -4.758,34 

8 2024 0,00 4.758,34 0,00 0,00 -4.758,34 

9 2025 0,00 4.758,34 0,00 0,00 -4.758,34 

10 2026 0,00 4.758,34 0,00 0,00 -4.758,34 

11 2027 0,00 4.758,34 0,00 0,00 -4.758,34 

12 2028 0,00 4.758,34 0,00 0,00 -4.758,34 

13 2029 0,00 4.758,34 0,00 0,00 -4.758,34 

14 2030 0,00 4.758,34 0,00 0,00 -4.758,34 

15 2031 0,00 4.758,34 0,00 204.866,21 200.107,87 

  Skupaj 385.443,31 66.616,74 0,00 204.866,21 -247.193,83 

 

 

Tabela 25: Prikaz finančnih tokov – diskontirane vrednosti  

Leto 
(zap.št.) 

Leto (letnica) 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški 
Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2016 22.814,00 0,00 0,00 0,00 -22.814,00 

1 2017 142.520,52 0,00 0,00 0,00 -142.520,52 

2 2018 198.232,22 4.399,35 0,00 0,00 -202.631,57 

3 2019 0,00 4.230,15 0,00 0,00 -4.230,15 

4 2020 0,00 4.067,45 0,00 0,00 -4.067,45 

5 2021 0,00 3.911,01 0,00 0,00 -3.911,01 

6 2022 0,00 3.760,58 0,00 0,00 -3.760,58 

7 2023 0,00 3.615,95 0,00 0,00 -3.615,95 

8 2024 0,00 3.476,87 0,00 0,00 -3.476,87 

9 2025 0,00 3.343,15 0,00 0,00 -3.343,15 

10 2026 0,00 3.214,56 0,00 0,00 -3.214,56 

11 2027 0,00 3.090,93 0,00 0,00 -3.090,93 

12 2028 0,00 2.972,04 0,00 0,00 -2.972,04 

13 2029 0,00 2.857,73 0,00 0,00 -2.857,73 

14 2030 0,00 2.747,82 0,00 0,00 -2.747,82 

15 2031 0,00 2.642,14 0,00 113.754,94 111.112,80 

  Skupaj 363.566,74 48.329,72 0,00 113.754,94 -298.141,53 
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Tabela 26: Prikaz finančnih kazalnikov  

Neto sedanja vrednost  -298.142 

Interna stopnja donosa -6,32% 

Relativna neto sedanja vrednost -0,820 

 

 

V izračunu učinkov investicije so bili upoštevani samo dejanski denarni tokovi in samo na njihovi 

podlagi je projekt izkazal manj ugodne kazalnike učinkovitosti.  

 

Ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost negativna, kar pomeni, da pričakovani bodoči diskontirani 

donosi investicije ne pokrivajo sedanjega diskontiranega zneska investicijskih vlaganj. Izračunana 

interna stopnja donosa je prav tako negativna oz. manjša od 4 %, prav tako relativna neto sedanja 

vrednost, ki meri neto donos na enoto investicijskih stroškov. 

 

Izkazani finančni kazalniki so sicer manj ugodni, kar pa je razumljivo glede na naravo projekta, ki je v 

širšem družbenem interesu. Projekt v prvi vrsti pripomore k izboljšanju prostorskih pogojev. 

 

Projekt se v ekonomski dobi ob upoštevanju zgolj finančnih koristi ne povrne. 

 

 

9.4. Ekonomska analiza 

 

Izhodišča, omejitve in predpostavke 

 

- Vrednotenje je opravljeno po metodi cost-benefit analize v pogojih »z« in »brez« investicije. 

- Pri izračunu upravičenosti naložbe je upoštevan 4 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016). 

- Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2031. 

Upoštevana ekonomska doba je 15 let. 

- Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah april 2017, 

- Vse vrednosti so podane v EUR. 

 

Stroški in koristi 

 

Upoštevani so investicijski stroški za izvedbo predlaganih ukrepov (brez DDV) v višini 315.937,14 

EUR v naslednji dinamiki: 

- leto 2016: 18.700,00 EUR 

- leto 2017: 121.492,91 EUR 

- leto 2018: 175.744,23 EUR 

 

Iz naslova predmetne investicije ugotavljamo koristi oz. prihranke iz naslova obratovanja objekta v 

višini 3.900,28 EUR letno (brez DDV). 
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V času izvajanja investicije so ocenjeni multiplikativni učinki v višini 30 % investicijskih stroškov. 

 

Upoštevane so še naslednje koristi (eksternalije) v obdobju 2018 do 2031, ocenjene v skupni višini 

25.000,00 EUR letno in sicer: 

- koristi iz naslova preprečenih stroškov najema, 

- koristi iz naslova preprečenih stroškov prevoza in časa zaposlenih. 

 

Na koncu ekonomske dobe projekta je dodana rezidualna vrednost investicije v višini neodpisane 

vrednosti osnovnih sredstev (brez DDV), v višini 167.923,12 EUR. 
 

 

Tabela 27: Prikaz ekonomskih tokov – nediskontirane vrednosti 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Eksternalije 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2016 18.700,00 0,00 0,00 5.610,00 0,00 -13.090,00 

1 2017 121.492,91 0,00 0,00 36.447,87 0,00 -85.045,03 

2 2018 175.744,23 3.900,28 0,00 77.723,27 0,00 -101.921,24 

3 2019 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 0,00 21.099,72 

4 2020 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 0,00 21.099,72 

5 2021 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 0,00 21.099,72 

6 2022 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 0,00 21.099,72 

7 2023 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 0,00 21.099,72 

8 2024 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 0,00 21.099,72 

9 2025 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 0,00 21.099,72 

10 2026 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 0,00 21.099,72 

11 2027 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 0,00 21.099,72 

12 2028 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 0,00 21.099,72 

13 2029 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 0,00 21.099,72 

14 2030 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 0,00 21.099,72 

15 2031 0,00 3.900,28 0,00 25.000,00 167.923,12 189.022,85 

 
Skupaj 315.937,14 54.603,88 0,00 444.781,14 167.923,12 242.163,24 
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Tabela 28: Prikaz ekonomskih tokov – diskontirane vrednosti 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Eksternalije 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2016 18.700,00 0,00 0,00 5.610,00 0,00 -13.090,00 

1 2017 116.820,10 0,00 0,00 35.046,03 0,00 -81.774,07 

2 2018 162.485,42 3.606,03 0,00 71.859,53 0,00 -94.231,92 

3 2019 0,00 3.467,33 0,00 22.224,91 0,00 18.757,58 

4 2020 0,00 3.333,97 0,00 21.370,10 0,00 18.036,13 

5 2021 0,00 3.205,74 0,00 20.548,18 0,00 17.342,43 

6 2022 0,00 3.082,45 0,00 19.757,86 0,00 16.675,42 

7 2023 0,00 2.963,89 0,00 18.997,95 0,00 16.034,06 

8 2024 0,00 2.849,89 0,00 18.267,26 0,00 15.417,36 

9 2025 0,00 2.740,28 0,00 17.564,67 0,00 14.824,39 

10 2026 0,00 2.634,89 0,00 16.889,10 0,00 14.254,22 

11 2027 0,00 2.533,55 0,00 16.239,52 0,00 13.705,98 

12 2028 0,00 2.436,10 0,00 15.614,93 0,00 13.178,82 

13 2029 0,00 2.342,41 0,00 15.014,35 0,00 12.671,95 

14 2030 0,00 2.252,31 0,00 14.436,88 0,00 12.184,56 

15 2031 0,00 2.165,69 0,00 13.881,61 93.241,75 104.957,68 

 
Skupaj 298.005,52 39.614,53 0,00 343.322,88 93.241,75 98.944,58 

 

 

Tabela 29: Prikaz izračunanih ekonomskih kazalnikov  

Neto sedanja vrednost  98.944,58 EUR 

Interna stopnja donosa 9,16 % 

Relativna neto sedanja vrednost 0,3320 

 

 

Projekt dosega zadovoljivo donosnost ob upoštevanju ekonomskih kazalnikov. Že ob upoštevanju 

ostalih koristi v minimalnem obsegu, je investicija opravičljiva iz širšega družbenega vidika.  
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9.5. Opis stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem 

 

Ugotavljamo, da projekt  s finančnega vidika ne dosega zadovoljive stopnje donosa, je pa upravičen 

iz ekonomskega vidika, na podlagi širših družbenih koristi, v smislu izboljšanja materialnih pogojev, 

zagotavljanja delovnih mest ter multiplikativnega učinka v regiji.  

 

Na podlagi vseh obravnavanih koristi je investicija smiselna in upravičena. 
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10. ANALIZA TVEGANJA IN OBČUTLJIVOSTI 

 

Analiza tveganja se osredotoča na identificiranje in definiranje možnih tveganj, ki bi lahko ogrozila 

oz. negativno vplivala na izvedbo projekta. V nadaljevanju prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in 

sicer: tveganja razvoja projekta in splošna tveganja, tveganja izvedbe projekta ter tveganja, ki lahko 

nastanejo v fazi obratovanja projekta vključno s prikazom njihovega vpliva ter možnost nastanka. 

Analiza tveganja temelji na preteklih izkušnjah izdelovalca investicijske dokumentacije na podobnih 

investicijah. 
 
 

Tabela 30: Prikaz tveganj projekta 

Tveganja 

Stopnja 
tveganj 

(verjetnost 
dogodka)* 

Ocena 
vpliva** 

Posledice tveganj 
Ukrepi za zmanjšanje 

tveganj 

TVEGANJA RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA 

Tveganje zaradi imenovanja 
neizkušenega in strokovno 
neusposobljenega 
odgovornega vodje za izvedbo 
investicijskega 

projekta  

1 

Čas: 3 

Stroški: 2 

Kakovost: 3 

- Projekt ne bo uspešno 
voden in pravočasno 
zaključen; 

- Sprejemanje napačnih 
odločitev; 

- Nejasno delegirane 
naloge; 

- Nejasno opredeljene 
odgovornosti in 
pristojnosti udeležencev 
na projektu 

- Imenovanje izkušenega in 
strokovno usposobljenega 
odgovornega vodje za 
izvedbo investicijskega 
projekta; 

- Zagotovitev zunanjih in 
notranjih svetovalcev 

Tveganje zaradi 
preobremenjenosti 
odgovornega vodje za izvedbo 
investicijskega projekta in 
članov projektne skupine z 
drugimi nalogami 

2 

Čas: 3 

Stroški: 2 

Kakovost: 3 

- Projekt ne bo uspešno 
voden in izveden ter 
pravočasno zaključen; 

- Projekt ne bo primerno 
spremljan in posledično se 
bodo nastali problemi  
reševali na daljše časovno 
obdobje 

- Imenovanje izkušenega in 
strok. usposobljenega 
strokovnega vodje, ki ni 
preobremenjen z drugimi 
nalogami, 

- Imenovanje ustreznih 
članov proj. skupine, ki 
niso preobremenjeni z 
drugimi nalogami 

Tveganje zaradi spremembe 
zakonodaje 

1 

Čas: 3 

Stroški: 2 

Kakovost: 3 

- Neusklajenost projekta z 
veljavno zakonodajo 

- Podaljšanje roka izvedbe 
projekta zaradi potrebnih 
prilagoditev 
dokumentacije 

- Spremljanje zakonodaje v 
vseh fazah izvedbe 
projekta 

Tveganje zaradi nestabilnih 
političnih dejavnikov 

1 

Čas: 2 

Stroški: 2 

Kakovost: 2 

- Zastoj (ustavitev) projekta - Preveritev strateških 
odločitev države 

Tveganje zaradi odklonilnega 
javnega mnenja do realizacije 
projekta (npr. vplivi na kvaliteto 
življenj. okolja prebivalcev...) 

1 

Čas: 1 

Stroški: 1 

Kakovost: 1 

- Podaljšanje roka izvedbe 
projekta 

- Upoštevanje zahtev oz. 
priporočil  

- Pozitivno informiranje 
javnosti glede projekta  

*Stopnja tveganja: 1-majhna verjetnost  3-srednja verjetnost  5-velika verjetnost 

**Ocena vpliva:  0-ni vpliva  1-majhen vpliv  3- srednji vpliv  5-velik vpliv 
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Tveganja 

Stopnja 
tveganj 

(verjetnost 
dogodka)* 

Ocena 
vpliva** 

Posledice tveganj 
Ukrepi za zmanjšanje 

tveganj 

TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA 

Tveganje zaradi 
nerazpolaganja z zadostnimi 
finančnimi sredstvi (glede na 
pridobljene ponudbe) 

2 

Čas: 3 

Stroški: 4 

Kakovost: 4 

- Projekt ne bo zaključen v 
predvidenem roku, 

- Potreba po zagotovitvi 
dodatnih denarnih 
sredstev; 

- Pri prekoračitvi 
predvidenega zneska za 
izvedbo investicije za več 
kot 20 %, potreba po 
novelaciji investicijske 
dokumentacije  

- Priprava kvalitetne 
projektne dokumentacije v 
skladu z veljavno 
zakonodajo; 

- Priprava natančnih 
popisov del, ki so sestavni 
del razpisne 
dokumentacije, za čim 
natančnejšo oceno 
predvidenih stroškov  

Tveganje v postopkih oddaje 
del 

2 

Čas: 3 

Stroški: 3 

Kakovost: 4 

- Ponovitev postopka 
javnega razpisa; 

- Zamuda pri oddaji del 

- Posebna pozornost 
namenjena postopku 
oddaje del (jasna 
opredelitev obsega del, 
itd.) 

Tveganje zaradi izbora 
nestrokovnih in neizkušenih 
zunanjih izvajalcev 

3 

Čas: 3 

Stroški: 3 

Kakovost: 4 

 

- Podaljševanje rokov 
izvedbe in potreba po 
zagotovitvi dodatnih 
denarnih sredstev; 

- Zamude pri pridobitvi 
ustrezne dokumentacije; 

- Zapleti pri potrjevanju 
dokumentacije, 

- Spreminjanje in 
dopolnjevanje 
dokumentacije 

 

- Priprava kvalitetne razp. 
dokumentacije v skladu z 
veljavno zakonodajo; 

- Jasno definiranje pogojev, 
ki jih mora ponudnik – 
izvajalec izpolniti 
predvsem glede referenc, 
kadrovske zasedbe, ter 
določitev ustreznih meril 
za izbor ponudnika, 

- Zagotavljanje stalnega 
nadzora nad delom 
izvajalcev za pravočasno 
ukrepanje   

TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKTA 

Tveganje zaradi nedoseganja 
okolje-varstvenih standardov 

1 

Čas: 2 

Stroški: 3  

Kakovost: 3  

- Poslabšanje kakovosti 
okolja, 

- Povečanje obremenitev 
okolja, 

- Povečanje stroškov 
izvedbe projekta 

- Upoštevanje standardov 
kakovosti okolja v vseh 
fazah izvajanja investicije 
kakor tudi  v fazi 
obratovanja objekta 

*Stopnja tveganja: 1-majhna verjetnost  3-srednja verjetnost  5-velika verjetnost 

**Ocena vpliva:  0-ni vpliva  1-majhen vpliv  3- srednji vpliv  5-velik vpliv 
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Kratek opis tveganj  
 

Tveganje razvoja projekta:  

za razvoj oz. izvedbo projekta so pomembna predvsem finančna sredstva ter strokovno 

usposobljena ekipa za pripravo projekta. Glede na predvideno dinamiko financiranja ter zagotovljena 

finančna sredstva menimo, da navedena komponenta ne predstavlja večjega tveganja. 

 

Tveganje izvedbe: 

V fazi izvedbe višjo stopnjo tveganja oz. višjo verjetnost nastanka dogodka pripisujemo izboru 

neustreznega oz. neizkušenega izvajalca del, kar bo naročnik skušal preprečiti s pripravo ustreznega 

razpisnega gradiva in jasno določenimi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolniti (predvsem reference, 

kadrovska zasedba). 

 

V primeru izbora nestrokovnega izvajalca del, bo naročnik skladno s pogodbenimi določili zaščiten in 

sicer z: 

 garancijo za dobro izvedbo del, 

 z možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za vsak dan zamude.    

 

Naročnik je upravičen do unovčitve garancije za dobro izvedbo del v primeru izvajalčeve zamude, 

neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru nekvalitetno izvedenih del. V kolikor višina 

garancije ne bi zadoščala, bo moral, skladno s pogodbenimi določili, izvajalec plačati razliko do 

polne višine nastalih stroškov.  

 

Tveganje obratovanja objekta: 

V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji tveganja predvsem takrat, kadar 

osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta – predvsem za delo z napravami, ni primerno 

strokovno usposobljeno ter ne upošteva podanih navodil glede obratovanja in vzdrževanja objekta, ki 

jih pripravi izvajalec del. Za preprečitev tovrstnega tveganja je potrebno poskrbeti za ustrezno 

šolanje in izpopolnjevanje tehničnega osebja.  

 

Splošna tveganja: 

Menimo, da so splošna tveganja – politična, gospodarska, družbena, kulturna povsem minimalna in 

ne bodo ogrozila izvedbe projekta. 

 

V okviru analize občutljivosti  smo ugotavljali vpliv na izračunane kazalnike v primeru spremembe 
parametrov za 1 %: 

- povečanje investicijskih stroškov, 

- zmanjšanje družbenih koristi, 

- zmanjšanje ostanka vrednosti. 
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Tabela 31: Rezultati analize občutljivosti – ekonomski kazalniki 

Sprememba Ekonomska NSV Ekonomska ISD 

Povečanje investicijskih stroškov za 1 % 95.965 (-3,01 %) 8,95 % (-2,25 %) 

Zmanjšanje družbenih učinkov za 1 % 95.511,35 (-3,47 %) 8,97 % (-2,13 %) 

Zmanjšanje ostanka vrednosti za 1 % 98.012,16 (-0,94 %) 9,13 % (-0,37 %) 

Osnovna vrednost 98.945 9,16 % 

 

 

Na podlagi upoštevanja priporočil, da se kot kritične obravnavajo spremenljivke, katerih 1 % 

sprememba povzroči 5 % spremembo osnovne vrednosti NSV, v obravnavanem projektu nobena od 

spremenljivk ni kritična.  

 
Največji vpliv na izračunane parametre ima sprememba investicijskih stroškov, zato je še posebej 

pomembno investicijo izvesti v okviru načrtovanih vrednosti oziroma z minimalnimi odstopanji.  

 

Ugotavljamo, da je obravnavani projekt glede na rezultate analize občutljivosti manj rizičen. 
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11. PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE S PRIKAZOM REZULTATOV 

OCENJEVANJA Z UTEMELJIVTIJO UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA 

 

Investitor Občina Sveta Ana se je odločil pristopiti k investiciji v zagotovitev manjkajočih površin vrtca 

v Sveti Ani. Perspektivni vpis namreč kaže na oblikovanje 6 oddelkov, medtem ko obstoječ objekt 

zadošča za 4 oddelke. 

 

V ta namen sta bili izdelani dve varianti umestitve programa v prostor, izbrana pa varianta umestitve 

na vzhodni strani obstoječega objekta, ki je tudi predmet tega dokumenta. 

 

V dokumentu sta obdelani dve varianti: 

- scenarij »brez investicije« in; 

- scenarij »z investicijo«. 

 

Scenarij »brez investicije« ne vključuje investicijskih izdatkov za izboljšanje trenutnega stanja, kar 

pomeni, da število oddelkov dolgoročno ostaja na obstoječem nivoju in ne prispeva k izboljšanju 

stanja. Z neizvedbo projekta ne pripomoremo k izboljšanju pogojev. Glede na navedeno scenarij 

»brez investicije« dolgoročno ni sprejemljiv in v dokumentu ni bil podrobneje obdelan. 

 

Scenarij »z investicijo« predvideva dozidavo manjkajočih površin vrtca v Sveti Ani za perspektivno 

število oddelkov, omogoča doseganje zastavljenih ciljev in je kot tak edini sprejemljiv, zato je bil v 

dokumentu tudi edini podrobneje obdelan.  

 

Z investicijo je predvidena dozidava vrtca v Sveti Ani na parc. št. 96/11, k.o. Krivi Vrh, vzporedno z 

obstoječo šolo. Predvidena je dograditev dveh igralnic s spremljajočimi prostori in povezovalnim 

hodnikom, velikosti cca 160 m2. 

 

Celotna vrednost investicije je v dokumentu identifikacije investicijskega projekta ocenjena na 

392.109,32 EUR (z DDV) in jo je predvideno izvesti do avgusta 2018. 

 

Vire financiranja bo v celoti zagotavljal investitor Občina Sveta Ana. 

 

Finančno-ekonomska analiza je pokazala, da projekt  s finančnega vidika ne dosega zadovoljive 

stopnje donosa, je pa upravičen iz ekonomskega vidika, na podlagi širših družbenih koristi, v smislu 

izboljšanja materialnih pogojev, zagotavljanja delovnih mest ter multiplikativnega učinka v regiji.  

 

Na podlagi vsega navedenega in prikazanih izračunov v elaboratu, ocenjujemo, da je načrtovana 

investicija smiselna in upravičena. 
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12. PRILOGE 
 

 

Priloga št. 1: Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

 

 

 
 

 

 


