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1. UVODNA POJASNILA 

 

Objekt Osnovne šole Sveta Ana je energetsko potraten in zahteva relativno visoke stroške tekočega 

vzdrževanja. Stavbno pohištvo je dotrajano in nujno potrebno menjave, zunanja senčila niso v 

funkciji.  

 

Za ugodnejše bivanje v objektu ter možnost doseganja energetskih prihrankov in dolgoročno nižjih 

stroškov tekočega vzdrževanja, bi bilo potrebno ovoj objekta obnoviti v skladu s PURES-om, izvesti 

fasado in zamenjati stavbno pohištvo.  

 

Za reševanje navedene problematike se je investitor odločil pristopiti k investiciji – sanaciji objekta 

OŠ Sveta Ana.  

 

V ta namen je bil izdelan popis del s projektantskim predračunom, ki je podlaga za izdelavo tega 

dokumenta identifikacije investicijskega projekta.  
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2. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPORABNIKU IN IZDELOVALCIH 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH 

OSEB 

 

Tabela 1: Podatki o investitorju 
 

INVESTITOR  

Naziv OBČINA SVETA ANA 

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

Odgovorna oseba Silvo Slaček, župan 

Telefon (02) 729-58-80 

Fax (02) 729-58-85 

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

E-pošta obcina@sv-ana.si  

Identifikacijska številka za DDV SI 59385081 

Matična številka 1332074000 

 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Podatki o uporabniku 
 

UPORABNIK  

Naziv OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA 

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

Odgovorna oseba Boris Mlakar, ravnatelj 

Telefon (02) 729 58 70 

Fax (02) 729 58 78 

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

E-pošta info@sveta-ana.org   

Davčna številka 81069472 

Matična številka 5084865000 

 

Žig in podpis 

 

 

 

 

http://www.sv-ana.si/
mailto:obcina@sv-ana.si
http://www.sveta-ana.org/
mailto:info@sveta-ana.org
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Tabela 3: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije (DIIP) 
 

IZDELOVALCI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv PROPLUS d.o.o. 

Naslov Strma ulica 8, 2000 Maribor 

Odgovorna oseba Bojana Sovič, direktorica 

Telefon (02) 250-41-10 

Telefax (02) 250-41-35 

E-pošta proplus@proplus.si  

Identifikacijska številka za DDV SI 23447737 

Matična številka 5608899000 

 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

mailto:proplus@proplus.si
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3. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

3.1. Analiza stanja in potreb z vidika predmeta investicije 

 

3.1.1. Analiza stanja v občini Sveta Ana  

 

Občina Sveta Ana meri 37,2 km2 in po podatkih Statističnega urada RS šteje 2.335 prebivalcev.  

 

Sedanja oblika občine Sveta Ana je nastala leta 1998 z združitvijo krajevnih skupnosti Zg. Ščavnica 

in Lokavec. 

 

 

Slika 1: Zemljevid občine Sveta Ana 

 
Vir: http://sv-ana.si 

 

 

Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo 

in vinogradništvom. Ostali prebivalci 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  

JVIZ 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 
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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. 

 

Predvsem dobri klimatski pogoji za vinogradništvo pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v 

dopolnilne dejavnosti in turistično ponudbo. 

 

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

ter neokrnjena narava  so  omogočili, da je danes v občini turistična ponudba in gostinsko turistična 

dejavnost v vseh vaseh občine. Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih in kolesarskih poti1.    

 

Občina Sveta Ana spada glede na selitveni prirast v povprečju med 40 % občin v Sloveniji z 

najnižjim selitvenim prirastom. V zadnjih desetih letih je selitveni prirast v občini Sveta Ana v 

povprečju pozitiven (cca +2,5 prebivalca na leto). 

 

 

3.1.2. Predstavitev OŠ Sveta Ana z analizo vpisa 

 

Osnovna šola Sveta Ana stoji na enem izmed višjih gričev v središču občine Sveta Ana. Pouk je 

organiziran in poteka samo v dopoldanskem času v eni stavbi. Pred in ob šoli je tlakovan in ne 

ograjen prostor v izmeri 300 m2. V sklopu stavbe je tudi telovadnica. Mimo glavnega vhoda v šolo 

pelje lokalna cesta, le nekaj metrov čez zelenico pa teče vzporedno s šolo regionalna cesta.  

 

Šolski okoliš, opredeljen v Odloku o ustanovitvi Osnovne šole Sv. Ana s strani ustanovitelja Občine 

Sveta Ana, obsega naselja Sveta Ana, Kremberk, Krivi Vrh, Froleh, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica, Žice, 

Ledinek, Žitence - del, Rožengrunt, Dražen Vrh, Lokavec, Zg. Bačkova-del. 
 

V šolskem okolišu živi okoli 2500 prebivalcev, največja oddaljenost od šole je 7 kilometrov. 

 

Šolska vrata so se pri Sveti Ani odprla leta 1800. Šola je začela delovati kot enorazrednica, 

obiskovali pa so jo otroci iz sodnega okraja Mureck (Cmurek), Svetega Lenarta in sodnega okraja 

Radkersburg (Gornja Radgona). Pouk je od leta 1846 potekal le v šolski zgradbi ob cerkvi, kasneje 

leta 1894 pa so preuredili za šolske namene še prostore bivšega posestnika Josipa Baumana na 

Kremberku. Šola pri Sveti Ani je postala trirazredna že leta 1877, štirirazrednica pa leta 1898. 

 

S šolskim letom 1912/13 šola postane petrazredna. V času prve svetovne vojne se je pouk začel 1. 

avgusta 1914. Leta 1927 je šola na Sveti Ani postala šestrazrednica. V šolskem letu 1935/36 se 

uradno preimenuje v Osemrazredno državno narodno šolo z osmimi razredi in tremi vzporednicami.  

 

                                                      

1 Vir: http://www.sv-ana.si/ 



Dokument identifikacije investicijskega projekta  OŠ Sveta Ana – investicijsko vzdrževalna dela 

PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor  12 

Temelji sodobne šole pri Sveti Ani so bili postavljeni v šolskem obdobju 1970/71. Število otrok na 

takratni centralni šoli (1887 je bila priključena še podružnica Lokavec) je naraščalo. 1973 leta se je 

odprlo gradbišče, kjer se je začela graditi sedanja šola. Pouk v novi šolski zgradbi, ob njej je stala 

tudi šolska telovadnica se je pričel 1974/752. 

 

V sklopu šole deluje Podružnična šola v Lokavcu in Enota vrtca Sveta Ana ob objektu matične šole 

ter v objektu PŠ Lokavec. 

 

Otroci prihajajo iz PŠ Lokavec na matično šolo po 5. razredu. 

 

V letošnjem šolskem letu 2011/2012 je v matično OŠ Sveta Ana vključenih 215 otrok v 12 

oddelkih.  

 

Vpis v matično OŠ Sveta Ana v preteklih letih in oblikovanje oddelkov je razvidno iz tabele v 

nadaljevanju.  

 

 

Tabela 4: Vpis na OŠ Sveta Ana v zadnjih šestih letih3 
 

Triade Razred 
2006/2007 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

uč. odd. uč. odd. uč. odd. uč. odd. uč. odd. uč. odd. 

I. 

1. 24 1 18 1 31 2 19 1 20 1 20 1 

2. 31 2 26 1 18 1 31 2 20 1 20 1 

3. 20 1 33 2 27 1 19 1 33 2 20 1 

II. 

4. 16 1 19 1 32 2 27 1 18 1 31 2 

5. 40 2 16 1 19 1 32 2 28 2 18 1 

6. 26 1 26 1 19 1 23 1 32 2 34 2 

III. 

7. 30 2 41 2 26 1 18 1 23 1 32 2 

8. 18 1 30 2 41 2 26 1 17 1 23 1 

9. 32 2 18 1 30 2 41 2 26 1 17 1 

Skupaj 237 13 227 12 243 13 236 12 217 12 215 12 

Povprečno št. 

otrok na oddelek 18,2 18,9 18,7 19,7 18,1 17,9 

 

 

Iz prikazanega je razvidno, da je vpis v OŠ Sveta Ana v zadnjih letih dokaj konstanten, giblje se med 

12 in 13 oddelki. 

                                                      

2 Povzeto po http://www.sveta-ana.org/  
3 Po podatkih OŠ Sveta Ana.  

http://www.sveta-ana.org/
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3.1.3. Analiza demografskih podatkov  

 

Šolski okoliš Osnovne šole Sveta Ana zajema naselja: Dražen vrh (del), Froleh, Kremberk, Krivi 

vrh, Ledinek, Sv. Ana v Slov. goricah, Zgornja Bačkova, Zgornja Ročica, Zgornja Ščavnica, Žice. 

 

Šolski okoliš OŠ Sveta Ana Podružnice Lokavec zajema naselja: Lokavec in Rožengrunt. 

 

Tabela 5: Število rojenih otrok v zadnjih 15. letih v šolskem okolišu OŠ Sveta Ana s PŠ Lokavec4 
 

Leto 

Šolski okoliš 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

OŠ Sveta Ana 24 14 17 22 24 19 23 19 16 21 26 14 17 22 20 

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

Število roj. otrok 27 17 22 26 29 24 29 22 21 24 30 16 20 25 23 

 

 

Slika 2: Grafični prikaz gibanja števila rojstev v šolskem okolišu OŠ Sveta Ana in PŠ Lokavec v 

obdobju zadnjih 15. let  
 

 
 

 

Iz prikaza je razvidno, da se število rojstev na območju, ki gravitira k OŠ Sveta Ana s PŠ Lokavec, 

giblje med 14 in 26. V povprečju zadnjih 15-ih let je rojenih 24 otrok letno. 

 

 

 

                                                      

4 Vir: SOKOL, aplikacija za pregled šolskih okolišev, MŠŠ, februar 2012.  
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3.2. Analiza stanja in potreb s tehnično-tehnološkega vidika 

 

3.2.1. Opis obstoječega stanja 

 

Obstoječ objekt OŠ Sv. Ana je iz leta 1974. Za zagotovitev ustreznih materialnih pogojev za 

izvajanje programa devetletne osnovne šole so bili pred leti s preureditvijo mansarde pridobljeni 

manjkajoči prostori. 

 

V objektu etažnosti K+P+1+M se dejavnosti šole izvajajo v vseh etažah, v kleti in v pritličju del 

površin koristi vrtec, ostale površine vrtca so v novozgrajenem prizidku.  

 

Prostori za izvajanje pouka športne vzgoje in ostalih športnih aktivnosti (interesne dejavnosti, izbirne 

športne vsebine...) so bile v občini Sveta Ana zagotovljene z investicijo v izgradnjo telovadnice v letu 

2010 in niso predmet te investicije.  

 

 

Slika 3: Objekt OŠ Sveta Ana z vzhodne strani 

 
Vir: lasten 
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Slika 4: Pogled na objekt OŠ in vrtca Sveta Ana z južne strani  

 
Vir: http://www.sveta-ana.org 

 

 

Slika 5: Objekt OŠ Sveta Ana s severne strani 

 
Vir: lasten 

 

 

3.2.2. Analiza potreb 

 

Za ugodnejše bivanje v objektu ter možnost doseganja energetskih prihrankov in dolgoročno nižjih 

stroškov tekočega vzdrževanja, bi bilo potrebno ovoj objekta obnoviti v skladu s PURES-om, izvesti 

fasado in zamenjati stavbno pohištvo.  
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3.3. Razlogi za investicijsko namero 

 

Ker je obstoječ objekt energetsko potraten in zahteva relativno visoke stroške tekočega 

vzdrževanja, se je investitor Občina Sveta Ana odločil sanirati in obnoviti obstoječ ovoj objekta.  

 

V ta namen je bil izdelan popis del s projektantskim predračunom, ki je podlaga za ta dokument.  
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4. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 

POLITIKAMI 

 

Cilji investicije so: 

- zagotoviti ustrezno energetsko učinkovitost objekta, 

- zmanjšanje porabe energije (za ogrevanje), 

- izboljšati bivalno ugodje uporabnikom objekta, 

- posledično prispevek k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. 

 

Načrtovan ukrep pa prispeva tudi k izpolnitvi ciljev na nacionalni strateški ravni, to je Operativnega 

programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 (v nadaljevanju OP ROPI) in sicer 

prispeva k prihranku končne energije. 

 

Na osnovi splošnega cilja OP ROPI je opredeljena strategija področja varstva okolja, katere cilj je: z 

izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno 

življenjsko okolje. 
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5. PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z 

ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE 

 

5.1. Varianta »brez« investicije 

 

Ker je obstoječi objekt OŠ Sveta Ana energetsko potraten, varianta »brez« investicije, ni smiselna. 

 

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je investicija v sanacijo ovoja zgradbe nujno potrebna 

oziroma, da varianta »brez« investicije dolgoročno ne rešuje problema, zato v nadaljevanju 

podrobneje ni obdelana. 

 

 

5.2. Varianta »z« investicijo 

 

Varianta »z« investicijo predvideva sanacijo in obnovo obstoječega ovoj objekta osnovne 

šole Sveta Ana. 

 

Varianta »z« investicijo omogoča doseganje zastavljenih ciljev in zakonskih normativov, 

predstavlja rešitev neurejenega obstoječega stanja in je kot taka edina sprejemljiva, zato je v 

nadaljevanju tudi podrobneje obdelana. 
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6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE IN 

POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 

6.1. Opredelitev vrste investicije  

 

Varianta »z« investicijo obravnava sanacijo in obnovo obstoječega ovoj objekta osnovne 

šole Sveta Ana. 

 

Obstoječ objekt šole v lasti Občine Sveta Ana je lociran na parceli št. 69/3, k.o. Krivi vrh.  

 

Z investicijo je predvidena izvedba nove fasade, zamenjava oken s policami in vhodih vrat ter 

izvedba nadstreška pri službenem vhodu ob parkirišču.  

 

Fasado je predvideno izvesti kot toplotno izolacijsko kontaktno fasada tako, da bo z ostalim delom 

objekta (vrtcem in telovadnico) delovala enovito in da bo ustrezno toplotno izolirana skladno s 

PURES-om ter upoštevanjem usklajenih izhodišč.  

 

Vsa okna, balkonska vrata in stene so predvidene iz več komornega PVC profila, katerega toplotna 

prevodnost skupaj z zasteklitvijo ne presega U=1,00 W/m2k.  

 

Predvidena je zagotovitev senčenja z zunanjimi žaluzijami na vodilih, kakor tudi notranjo zatemnitev 

s screen-i oz. podobnim.  

 

Na vhodu – vetrolov – je predvidena izvedba večdelne zunanje ALU stene s preprečenim toplotnim 

mostom in zastekljena s termosteklom.  

 

Predvidena konstrukcija nadstreška pri službenem vhodu so kovinska nerjaveča vešala, pokrita z 

lepljenim varnostnim steklom s smernicami za nadglavne zasteklitve, odporno na udar toče. 
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6.2. Ocena investicijskih stroškov  

 

Izhodišča za določitev ocene investicijske vrednosti: 

 vrednost del je povzeta po Popisu del s projektantskim predračunom (Proplus d.o.o., marec 

2012); 

 delež projektne, investicijske in druga dokumentacije, storitev tehničnega svetovanja in 

gradbenega nadzora navajamo v vrednosti, ocenjeni s strani investitorja; 

 v investicijski vrednosti je zajet 20 % davek na dodano vrednost; 

 izračun vrednosti obravnavane investicije po cenah marec 2012 obravnavamo kot vrednost 

investicije po stalnih cenah. Stalne cene so enake tekočim zaradi predvidene dinamike 

izvedbe, ki ni daljša od enega leta. 

 

 

Tabela 6: Vrednost investicije po stalnih cenah marec 2012 (enake tekočim cenam)  
 

Vrsta del Vrednost investicije v EUR  

Gradbeni delovni odri in ostala zaključna dela 9.308,31 

Toplotno izolacijska kontaktna fasada 88.140,50 

Suhomontažna dela 7.721,68 

Zamenjava oken 104.168,50 

Skupaj gradbena in obrtniška dela 209.338,99 

Projektna, investicijska in druga dokumentacija, 

storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor 
2.100,00 

Skupaj vrednost investicije (brez DDV) 211.438,99 

20 % DDV 42.287,80 

Skupaj vrednost investicije (z DDV) 253.726,79 

 

 

 

6.3. Potrebna investicijska dokumentacija  

 

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), glede na višino investicije, 

zadostuje že izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. 
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7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 

7.1. Strokovne podlage za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta 

 

Dokumentacija, ki je bila za potrebe obravnavane investicije že izdelana: 

- Popis del s projektantskim predračunom št. 10-1/PN/2012 (Proplus d.o.o., marec 2012). 

 

 

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 prebivalci.  

 

 

Slika 6: Lokacija Občine Sveta Ana v prostoru Slovenije 

 
Vir: http://sl.wikipedia.org/  
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7.2.2. Mikrolokacija 

 

Obstoječ objekt šole v lasti Občine Sveta Ana in je lociran v središču kraja Sveta Ana.  

 

Izvedba investicije je predvidena na parceli št. 69/3, k.o. Krivi vrh.  

 

 

Slika 7: Lokacija obstoječega objekta in območje predvidene investicije 

 
Vir: http://prostor3.gov.si/javni/ 

 

 

Tabela 7: Podatki o zemljiščih, ki so v območju obdelave  
 

Št. parcele, k.o. Vrsta rabe Površina v m2 Lastništvo 

69/3, k.o. Krivi vrh 
funkc. objekt 9 Občina Sveta Ana 

Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah poslovna stavba 1.031 

Skupaj  1.040  

 

 

Območje predvidene investicije 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. l. RS, št. 39/2010). 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.).  
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7.3. Varstvo okolja 

 

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

vplivov na okolje. 

 

 

7.4. Kadrovsko – organizacijska shema 

 

Predvidena investicija ne bo vplivala na strukturo zaposlenih.  

 

 

7.5. Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 

izvedbe 

 

Tabela 8: Okvirni terminski plan izvedbe investicije  
 

Vrsta aktivnosti Čas izvedbe 

Izdelava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta  Marec 2012 

Izvedba razpisa za izvedbo gradbenih in obrtniških del April – maj 2012 

Izvajanje gradbenih in obrtniških del Junij – september 2012 

Izvajanje gradbenega nadzora Junij – oktober 2012 

Kvalitetni pregled in odprava pomanjkljivosti Oktober 2012 

 

 

Tabela 9: Dinamika financiranja po stalnih cenah marec 2012 (enake tekočim cenam) v EUR 
 

Vrsta del 2012 Skupaj 

Gradbena in obrtniška dela 209.339 209.339 

Projektna, investicijska in druga dokumentacija, 

storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor 
2.100 2.100 

Skupaj vrednost investicije (brez DDV) 211.439 211.439 

20 % DDV 42.288 42.288 

Skupaj vrednost investicije (z DDV) 253.727 253.727 

 

 

Vire za financiranje investicije bo zagotavljala Občina Sveta Ana delno z lastnimi sredstvi (proračun 

občine), delno z deležem sredstev SVLR na osnovi 23. člena ZFO-1 za sofinanciranje investicij, ki ji 

pripadajo v letu 2012.  
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Tabela 10: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 
 

Vir 2012 Skupaj % 

Občina Sveta Ana 107.979 107.979 42,6% 

Sredstva SVLR 145.748 145.748 57,4% 

Skupaj 253.727 253.727 100 % 
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8. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 

 

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

financiranje investicije iz proračuna. Smiselna pa je analiza delovanja sistema po investiciji. 

 

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

izdelane dokumentacije in podatkov podobnih delujočih objektov.  

 

Posebej želimo poudariti, da je treba planirano investicijo obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in 

tehničnimi značilnostmi glede na dejavnost in nanjo gledati z vidika značilnosti okolja v katerem je 

uporabnik obravnavane investicije. 

 

Menimo, da mora izkaz upravičenosti predvidene naložbe temeljiti predvsem na spoznanjih stroke, 

obravnavane dejavnosti in na projekciji učinkovitosti delovanja takšnega sistema. 

 

Ugotavljamo, da bo projekt, na podlagi zaprte finančne konstrukcije po tekočih cenah, v času 

izgradnje likviden. 

 

 

8.1. Prikaz stroškov delovanja pred in po izvedeni investiciji 
 

Tabela 11: Okvirni prikaz predvidenih stroškov obratovanja objekta pred in po izvedeni investiciji  
 

Vrsta stroška Pred investicijo5 Po investiciji Razlika 

Elektrika 14.461 € 14.461 € 0 € 

Ogrevanje  19.950 € 15.960 € 3.990 € 

Voda 1.180 € 1.180 € 0 € 

Skupaj – stroški obratovanja objekta 35.591 € 31.601 € 3.990 € 

 

 

S predvidenimi ukrepi se bodo znižali stroški za ogrevanje, medtem ko bodo ostali stroški ostali 

nespremenjeni.   

 

 

Tabela 12: Informativni izračun amortizacije6 
 

Sredstva 
Nabavna 
vrednost 

Amort. stopnja 
Letna 

amortizacija 
Popravek 
vrednosti 

Ostanek 
vrednosti 

Objekt 253.727 3% 7.612 114.177 139.550 

Skupaj  253.727   7.612 114.177 139.550 

                                                      

5 Podatki za leto 2011, pridobljeni s strani uporabnika (OŠ Sveta Ana). 
6 Vir: Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – 

vključno s spremembami (Ur. l. RS št. 45/2005 in Ur. l. RS št. 138/2006). 
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8.2. 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 7 % 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). 

- Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2026. 

Upoštevana ekonomska doba je 15 let. 

- Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah marec 2012. 

 

 

STROŠKI 

 

Upoštevani so investicijski stroški za izvedbo predlaganih ukrepov v višini 253.727 EUR v celoti v 

letu 2012. 

 

Upoštevani so znižani stroški obratovanja v skupni višini 3.990 EUR letno, kot razlika v pogojih »z« 

in »brez« investicije. 

 

 

KORISTI 

 

V sklopu koristi je zajeta neodpisana vrednost osnovnih sredstev, ki znaša ocenjeno 139.550 EUR. 
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Tabela 13: Prikaz finančnih tokov z izračunom finančnih kazalnikov v EUR 
 

Leto Diskontni faktor Investicija Stroški Koristi Neto koristi 
Diskontirane 

neto koristi  

2012 1 253.727 0 0 -253.727 -253.727 

2013 0,934579439 0 -3.990 0 3.990 3.729 

2014 0,873438728 0 -3.990 0 3.990 3.485 

2015 0,816297877 0 -3.990 0 3.990 3.257 

2016 0,762895212 0 -3.990 0 3.990 3.044 

2017 0,712986179 0 -3.990 0 3.990 2.845 

2018 0,666342224 0 -3.990 0 3.990 2.659 

2019 0,622749742 0 -3.990 0 3.990 2.485 

2020 0,582009105 0 -3.990 0 3.990 2.322 

2021 0,543933743 0 -3.990 0 3.990 2.170 

2022 0,508349292 0 -3.990 0 3.990 2.028 

2023 0,475092796 0 -3.990 0 3.990 1.896 

2024 0,444011959 0 -3.990 0 3.990 1.772 

2025 0,414964448 0 -3.990 0 3.990 1.656 

2026 0,387817241 -139.550 -3.990 0 143.540 55.667 

 Neto sedanja vrednost Negativna  

 Interna stopnja donosa Negativna  

 Relativna neto sedanja vrednost Negativna  

 

 

Ob upoštevanju zgolj finančnih koristi, ki izhajajo iz neto denarnega toka, je neto sedanja vrednost 

projekta negativna, kar je razumljivo glede na opravljanje dejavnosti, ki je v širšem družbenem 

interesu. 

 

V predvideni ekonomski dobi investicije, se le-ta ne povrne, vendar so za predmetno investicijo 

pomembne tako širše družbene koristi kot koristi, ki jih ni možno finančno ovrednotiti in so predmet 

naslednjih poglavij. 
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8.3. 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 7 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010). 

- Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2026. 

Upoštevana ekonomska doba je 15 let. 

- Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah marec 2012. 

 

 

STROŠKI 

 

Upoštevani so investicijski stroški za izvedbo predlaganih ukrepov (brez DDV) v višini 211.439 EUR, 

v celoti v letu 2011. 

 

V izračunu so upoštevani tudi zmanjšani stroški obratovanja v skupni višini 3.325 EUR (brez DDV) 

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

 

 

KORISTI 

 

Iz naslova predmetne investicije ugotavljamo naslednje koristi: 

- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 

- zagotavljanje večje varnosti v objektu, 

- preprečeni stroški iz naslova tekočega oz. investicijskega vzdrževanja, 

ki jih skupno ocenjujemo na 20.000 EUR letno. 

 

V sklopu koristi je zajeta še neodpisana vrednost osnovnih sredstev (brez DDV), ki znaša ocenjeno 

116.291 EUR. 
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Tabela 14: Prikaz ekonomskih tokov z izračunom finančnih kazalnikov v EUR 
 

Leto Diskontni faktor Investicija Stroški Koristi Neto koristi 
Diskontirane 

neto koristi  

2012 1 211.439 0 0 -211.439 -211.439 

2013 0,934579439 0 -3.325 20.000 23.325 21.799 

2014 0,873438728 0 -3.325 20.000 23.325 20.373 

2015 0,816297877 0 -3.325 20.000 23.325 19.040 

2016 0,762895212 0 -3.325 20.000 23.325 17.795 

2017 0,712986179 0 -3.325 20.000 23.325 16.630 

2018 0,666342224 0 -3.325 20.000 23.325 15.542 

2019 0,622749742 0 -3.325 20.000 23.325 14.526 

2020 0,582009105 0 -3.325 20.000 23.325 13.575 

2021 0,543933743 0 -3.325 20.000 23.325 12.687 

2022 0,508349292 0 -3.325 20.000 23.325 11.857 

2023 0,475092796 0 -3.325 20.000 23.325 11.082 

2024 0,444011959 0 -3.325 20.000 23.325 10.357 

2025 0,414964448 0 -3.325 20.000 23.325 9.679 

2026 0,387817241 -116.291 -3.325 20.000 139.616 54.146 

 Neto sedanja vrednost 37.649 EUR  

 Interna stopnja donosa 9,345 %  

 Relativna neto sedanja vrednost 0,178  

 

 

Že ob upoštevanju ostalih koristi v minimalnem obsegu, je investicija opravičljiva iz širšega 

družbenega vidika. Pri tem bi želeli poudariti, da neovrednoten del koristi le še dodatno govori v prid 

izvedbe projekta. 

 

 

8.4. Prikaz ostalih koristi 

 

Poleg finančnih in širših družbenih koristi, ki smo jih prikazali v predhodnih poglavjih, pa ima projekt 

tudi ostale koristi, ki jih ni možno finančno ovrednotiti in pripomore predvsem k: 

- ohranjanju funkcionalnosti objekta in možnosti opravljanja dejavnosti Osnovne šole Sveta 

Ana, 

- zmanjšanju onesnaženosti naselja in okolja, 

- izboljšanju pogojev bivanja. 

 

Na podlagi vseh obravnavanih koristi je investicija nujna, smiselna in upravičena. 

 



Dokument identifikacije investicijskega projekta  OŠ Sveta Ana – investicijsko vzdrževalna dela 

PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor  30 

9. PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE IN PRIKAZ REZULTATOV 

OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA 

 

Ker je obstoječi objekt OŠ Sveta Ana energetsko potraten, varianta »brez« investicije dolgoročno ne 

rešuje problema in jo ocenjujemo kot nesmiselno. 

 

Varianta »z« investicijo predvideva sanacijo in obnovo obstoječega ovoj objekta osnovne 

šole Sveta Ana, omogoča doseganje zastavljenih ciljev in zakonskih normativov, predstavlja 

rešitev neurejenega obstoječega stanja in je kot taka edina sprejemljiva. 

 

Z investicijo je predvidena izvedba nove fasade, zamenjava oken s policami in vhodih vrat ter 

izvedba nadstreška pri službenem vhodu ob parkirišču.  

 

Vrednost investicije je ocenjena na 253.727 EUR in jo je predvideno v celoti izvesti v letu 2012. 

 

Iz izdelanih ekonomskih izračunov izhaja, da se predvidena investicija v njeni predvideni ekonomski 

dobi ne povrne, vendar so za predmetno investicijo pomembne tako širše družbene koristi kot 

koristi, ki jih ni možno finančno ovrednotiti. investicija pripomore k: 
- ohranjanju funkcionalnosti objekta in možnosti opravljanja dejavnosti Osnovne šole Sveta 

Ana, 

- zmanjšanju porabe energije (za ogrevanje), 

- zmanjšanju onesnaženosti naselja in okolja, 

- izboljšanju pogojev bivanja. 

 

Na podlagi navedenega v predhodnih poglavjih ocenjujemo, da je investicija upravičena in koristna. 
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10. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE OZIROMA MOŽNOSTI 

NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE 

DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

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), glede na višino investicije, 

zadostuje že izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. 

 

Dela, ki so predvidena v obstoječem objektu, se bodo izvajala kot investicijsko vzdrževalna dela 

(IVD) na podlagi izdelanih popisov del. Ostala projektna in druga dokumentacija za predmetno 

investicijo ni potrebna. 
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11. SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Za ugodnejše bivanje v objektu OŠ Sveta Ana ter možnost doseganja energetskih prihrankov in 

dolgoročno nižjih stroškov tekočega vzdrževanja, se je investitor odločil pristopiti k investiciji – 

sanaciji objekta OŠ Sveta Ana.  

 

Ker varianta »brez« investicije dolgoročno ne rešuje problema, je bila v dokumentu identifikacije 

investicijskega projekta detajlneje obdelana le varianta »z« investicijo. Le-ta temelji na izdelanem 

projektantskim predračunom s popisom del (Proplus d.o.o., marec 2012), ki predvideva sanacijo 

obstoječega objekta. 

 

Z investicijo je predvidena izvedba nove fasade, zamenjava oken s policami in vhodih vrat ter 

izvedba nadstreška pri službenem vhodu ob parkirišču.  

 

Vrednost investicije je ocenjena na 253.727 EUR in jo je predvideno v celoti izvesti v letu 2012. 

 

Vire za financiranje investicije bo zagotavljala Občina Sveta Ana delno z lastnimi sredstvi (proračun 

občine), delno z deležem sredstev SVLR na osnovi 23. člena ZFO-1 za sofinanciranje investicij, ki ji 

pripadajo v letu 2012.  

 

Na podlagi navedenega v dokumentu ocenjujemo, da je investicija upravičena in koristna. 

 



Dokument identifikacije investicijskega projekta  OŠ Sveta Ana – investicijsko vzdrževalna dela 

PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor  33 

12. PRILOGE 

 

 

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

 

SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

 

 

 

 


