
 

 

 

 

 

NI-BO Robert Likar s.p.; Vipavska cesta 17, 5270 Ajdovščina 

Telefon: 041 993 612, e-mail: info@nibo-es.si, www.nibo-es.si 

 

 

 

 

 

INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) 

Novelacija 
 

 

 

Naziv investicijskega projekta 

 

IZGRADNJA 

VRTCA OPATJE SELO  
 

 

 

Investitor: 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

Miren 137 

5291 Miren 

 

Župan 

Zlatko Martin Marušič 

 

 

 

 

Datum izdelave: 

Januar 2014 

 

 



Investicijski program (IP) - Novelacija: IZGRADNJA VRTCA OPATJE SELO       

I 

SPLOŠNI PODATKI O INVESTICIJSKEM PROJEKTU 

 

Naziv investicijskega projekta IZGRADNJA VRTCA OPATJE SELO 

INVESTITOR OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 137, 5291 MIREN 

  

Predmet investicijskega ukrepa NOVA GRADNJA NIZKOENERGIJSKEGA OBJEKTA VRTCA 
  

Namen investicijskega projekta Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih 
kapacitet za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti. Z izvedbo 
investicijskega projekta bo varstvo otrok v vrtcu kvalitetnejše organizirano 
in skladno s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi 
pogoji za delo strokovnega osebja. Novi vrtec se bo zgradilo kot 
nizkoenergijski oz. energetsko učinkovit objekt. 

  

Cilji investicijskega projekta Glavni cilj projekta je stvarne narave, in sicer v naselju Opatje selo v 
načrtovanem obdobju zgraditi nov nizkoenergijski objekt vrtca (enota vrtca 
Opatje selo), notranje uporabne površine 309,0 m2 s pripadajočo zunanjo 
ureditvijo. V okviru novega objekta vrtca v Opatjem selu se bo zagotovilo 
potrebne površine za organizacijo dveh oddelkov vrtca, ki bosta sprejela do 
največ 44 otrok v vseh starostnih obdobjih. V okviru inv. projekta se bo 
uredilo tudi vso potrebno spremljajočo infrastrukturo (zunanjo ureditev: 
otroško igrišče, parkirišče, dostope, komunalno infrastrukturo ipd.). Z 
izvedbo operacije se bo zadostilo potrebam po otroškem varstvu, izboljšalo 
funkcionalnost prostorov ter znižalo stroške delovanja vrtca s ciljem 
zagotavljanja čim boljše energetske učinkovitosti. Predvidena operacija je 
sestavni del NRP Občine Miren-Kostanjevica 2013-2016. 

  

Lokacija Občina:  Občina Miren-Kostanjevica 

Naselje: Opatje selo 

Parcelna številka: 1938/1, 1938/2 in 1943 vse k.o. 2328 Opatje selo 
  

Terminski plan Začetek operacije (sklep o potrditvi DIIP): Marec 2011  
(11.03.2011) 

Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja namenu: Februar 2015 
(28.02.2015) 

Zaključek izvedbe vseh aktivnosti operacije: Marec 2015  
(31.03.2015) 

Zaključek Operacije (Zaključek financiranja ESRR): Junij 2015  
(30.06.2015) 

  

Vrednost investicijskega projekta 

(v tekočih cenah) 

Neto vrednost (brez DDV): 595.457,27 EUR 

Bruto vrednost (z DDV) 725.697,02 EUR 
  

Viri financiranja Lastni viri občine 
Proračunska sredstva Občine Miren-Kostanjevica 

200.798,72 EUR 

(27,7%) 

Javni viri RS – MGRT (Nepovratna sredstva ESRR) 

Neposredne regionalne spodbude EU 

434.898,30 EUR 

(59,9%) 

Javni viri RS – MGRT 
Sredstva za sofinanciranje po 21. členu ZFO-1 

90.000,00 EUR 

(12,4%) 

Datum izdelave Januar 2014 
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0 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN 

IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK PREDHODNO IZDELANE 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 

0.1 Uvodno pojasnilo 
 

Občina Miren-Kostanjevica se je odločila za izvedbo investicijskega projekta »Izgradnja vrtca Opatje selo«. Operacija 

zajema novogradnjo dvo-oddelčnega nizkoenergijskega vrtca v Opatjem selu. Za izvedbo operacije se je investitor in 

odgovorni nosilec projekta odločil zaradi pomanjkanja prostora za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti za 

predšolske otroke. Potrebo po investiciji izkazujejo tudi sedanji neprimerni prostori vrtca v Opatjem selu, kjer se 

trenutno odvija vzgojno-varstvena dejavnost. V noveliranem investicijskem programu (IP) tako obravnavamo 

izgradnjo novega nizkoenergijskega vrtca s pripadajočo zunanjo ureditvijo v Opatjem selu, ki bo obsegal dva oddelka 

in bo tako lahko v prihodnje sprejel do max 44 otrok v vseh starostnih skupinah. Gre za operacijo (investicijo), ki je v 

javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči. 

 

Pričujoči dokument v skladu s 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) obravnava podrobno razčlenjeno 

optimalno varianto »z investicijo«, ki zajema izgradnjo novega, nizkoenergijskega (energetsko učinkovitega) dvo-

oddelčnega vrtca z zunanjo ureditvijo v Opatjem selu. Varianta »z investicijo« je bila v dokumentu identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP), predhodno izdelanem investicijskem programu (IP) in na podlagi primerjave in analize 

variant izvedbe investicijskega projekta opredeljena in izbrana kot optimalna varianta izvedbe. Noveliran investicijski 

program (IP) vsebuje vse obvezne vsebine določene v točki 4 13. člena predhodno navedene uredbe. 

 

Investitor Občina Miren-Kostanjevica namerava v okviru investicijskega projekta »Izgradnja vrtca Opatje selo« 

izpeljati investicijo v: 

 izgradnjo nizkoenergijskega objekta vrtca v katerem bosta organizirana dva oddelka vrtca, 

 izvedbo zunanje ureditve novega objekta vrtca (ureditev otroškega igrišča, parkirišča s funkcionalnimi 

površinami ter vso potrebno komunalno infrastrukturo) ter 

 nabavo, dobavo in montažo opreme za objekt vrtca (pohištvena in tehnološka oprema) ter za zunanjo 

ureditev (zunanja igrala ipd.). 

 

Investicijski projekt se bo izvajal v naselju Opatje selo, in sicer na parcelni številki 1938/1, 1938/2 in 1943 vse k.o. 

2328 Opatje selo. Zemljišče je v lasti investitorja Občine Miren-Kostanjevica in KS Opatje selo. Nameravana 

novogradnja bo prispevala k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in kvalitetni 

infrastrukturni opremljenosti regije. Predvidena je varčna raba energije, saj je novi objekt vrtca projektiran kot 

energetsko varčen. Objekt bo energetsko učinkovit v skladu s PURES. 

 

Z enoto novozgrajenega vrtca v Opatjem selu bo upravljala OŠ Miren, v okviru katere delujejo vse enote vrtca na 

ravni Občine Miren-Kostanjevica. Celotna operacija (novogradnja) se bo izvedla v enem delu. Novozgrajeni vrtec v 

Opatjem selu bo tako omogočil organizirano vzgojo predšolskih otrok, kar je izjemnega pomena, saj je temeljna 

naloga vzgoje otrok spodbujati jih k sodelovanju, reševanju konfliktov in strpnosti. Zagotovljeni bodo boljši pogoji za 

spodbujanje razvoja in ustvarjalnosti otrok, saj se bo v okviru programov spodbujalo različna področja razvoja otroka 

skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, značilnostmi posameznega otroka ter omogočanjem razvoja njegovih 

posebnih sposobnosti in spretnosti. Pomembno vlogo igra tudi samo druženje s sovrstniki, ki spodbuja socializacijo 

otrok. 

 

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

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). 
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0.2 Predstavitev investitorja 
 

Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Miren-Kostanjevica. Občina Miren-Kostanjevica je 

organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so 

povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev. Sedež občine je v Mirnu. 

 

Organi občine so občinski svet, župan, občinski odbori in nadzorni odbor občine. Občinski svet je najvišji organ 

odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 15 članov. Župan predstavlja in zastopa občino. 

Občinski odbori so odbor za gospodarstvo, odbor za okolje in prostor, odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično 

kulturo, odbor za zdravstvo in socialno varstvo ter odbor za izvensodno poravnavo. Nadzorni odbor občine je najvišji 

organ nadzora javne porabe v občini. 

 

Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, 

pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinska 

uprava Občine Miren-Kostanjevica je enovit organ, ki opravlja naloge na področju: 

 normativno pravnih zadev, 

 splošnih zadev, 

 upravnih zadev, 

 javnih financ, 

 gospodarskih dejavnosti in kmetijstva, 

 družbenih dejavnosti, 

 varstva okolja in urejanja prostora, 

 gospodarskih javnih služb in infrastrukture ter 

 gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, stanovanji in premoženjem občine. 

 

Ena izmed nalog občine, ki ji jih nalaga Zakon o lokalni samoupravi, je tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za 

izvajanje predšolskega varstva, osnovnošolskega izobraževanja ter razvoja športa in kulture v lokalni skupnosti. 

Občina je dolžna zagotoviti ustrezne prostorske pogoje v skladu z veljavnimi normativi Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport RS. Dejstvo je, da so enote vrtcev, ki delujejo v okviru OŠ Miren, so potrebne obnove. Predvidena so 

vlaganja v programe izobraževanja, torej v vrtce in šolo. 

 

Občina Miren-Kostanjevica je ena izmed 13-ih občin Goriške statistične regije. Na zahodu meji z Republiko Italijo, na 

severu z Občino Šempeter-Vrtojba, na vzhodu z Mestno občino Nova Gorica in na jugu z Občino Komen na Krasu. 

Pokrajina občine je zelo raznolika. Del imenovan tudi ''Vrt Goriške'' sega v območje Vipavske doline. Pokrivajo ga 

rodovitna polja, vrtovi in sadovnjaki, med katerimi se vije reka Vipava. Preostali del pokrajine sega v območje Krasa z 

značilno barvito in pestro kraško floro, s kraškimi vrtačami in globokimi brezni, ki so pravi izziv za mnoge jamarje. Tu 

sta doma kraški pršut in teran. Občina obsega 15 naselij, ki so organizirana v 8-ih krajevnih skupnostih; KS Miren: 

Miren in Vrtoče; KS Orehovlje: Orehovlje; KS Bilje: Bilje; KS Opatje selo: Opatje selo, Lokvica, Nova vas; KS Sela na 

Krasu: Sela na Krasu, Hudi log, Korita; KS Kostanjevica na Krasu: Kostanjevica na Krasu; KS Vojščica: Vojščica; KS 

Temnica, Lipa in Novelo. Njena površina meri 62,8 m2. Zanjo je značilna podpovprečna naseljenost (76,5 prebivalcev 

na km2). Ob popisu prebivalcev leta 2002 je Občina Miren-Kostanjevica štela 2.317 moških in 2.424 žensk oziroma 

skupaj 4.741 občanov. Ti so tvorili 1.620 gospodinjstev, pri čemer je bila povprečna velikost gospodinjstva 2,9 oseb. 

Središče občine je naselje Miren, kjer je tudi občinski sedež. 

 

Število prebivalcev občine Miren-Kostanjevica je po letu 2002 počasneje naraščalo kot v preteklem obdobju. Danes v 

občini Miren-Kostanjevica živi 4.854 prebivalcev (01.07.2013 oz. 2013H2, SURS), ki tvorijo 1.830 gospodinjstev 

(povprečna velikost gospodinjstva je 2,6 oseb) oz. 1.422 družin. Glavni vzrok rasti števila prebivalcev v zadnjem 

obdobju so predvsem priselitve iz tujine, in sicer predvsem v obdobju 2008-2009. Na rast prebivalcev pa v manjši 

meri vpliva naravni prirast prebivalstva. Po zadnjih podatkih iz SURS-a je bil leta 2012 v občini Miren-Kostanjevica le 

naravni prirast prebivalstva pozitiven, medtem ko sta bila tako selitveni prirast s tujino kot tudi selitveni prirast med 

občinami v RS negativna; skupni prirast prebivalstva občine Miren-Kostanjevica je bil leta 2012 negativen (-3,5 na 

1.000 prebivalcev). Občina Miren-Kostanjevica ima glede na slovenske razmere in razmere v regiji eno izmed slabših 
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starostnih struktur, saj je imela leta 2013 le 13,7% mladega prebivalstva in kar 18,3% starega prebivalstva. Za 

slovenske razmere ima tudi že neugoden indeks staranja, ki je leta 2013 znašal kar 134,2. Indeks staranja v občini je 

bil slabši od povprečja regije (132,0) kot tudi od povprečja države (118,9). Občina tako izkazuje povprečno oz. meji že 

na podpovprečno demografskih situacij v regiji. To pa dolgoročno vodi v demografsko ogroženost občine, če se ne 

sprejmejo ustrezni ukrepi za zaustavitev navedenega negativnega trenda. 

 

 

0.3 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 
 

Podjetje NI-BO Robert Likar s.p. s sedežem na Vipavski ulici 17, 5270 Ajdovščina je bilo ustanovljeno v letu 2011. V 

okviru podjetja delujejo strokovnjaki in zunanji svetovalci z ekonomskega in tehničnega področja z dolgoletnimi 

izkušnjami na področju prijav oz. pridobivanja EU sredstev, koordiniranja in spremljanja odobrenih projektov, v 

okviru različnih evropskih programov ter vrsto pridobljenih in uspešno izvedenih projektov. Posameznim partnerjem 

zagotavljajo tako popolno storitev od pridobivanja in izdelovanja projektne, prijavne in investicijske dokumentacije, 

do pomoči pri sami izvedbi projekta, vodenju projekta, opravljanju strokovnega gradbenega nadzora, njegovem 

spremljanju izvajanja ter končnem poročanju o doseženih rezultatih. Podjetjem in javnim institucijam zagotavlja 

pomoč pri svetovanju in oblikovanju projektnih skupin, oblikovanju organizacijske strukture projektov, iskanju 

ustreznih virov financiranja (predvsem se osredotoča na nepovratna sredstva), ponuja pa tudi strokovno-tehnično in 

administrativno podporo pri pripravi javnih naročil, pri prijavi projektov na javne razpise, spremljanje v fazi vodenja in 

izvajanja projektov in po zaključku, vrednotenja programov in projektov ter na pripravo podpornih dokumentov, kot 

npr. poslovnih načrtov, študij izvedljivosti, investicijskih programov, strategij ipd. Podjetje se je v zadnjem obdobju 

usmerilo tudi na področje energetike, in sicer za svoje stranke opravlja tako poenostavljene kot tudi razširjene 

energetske preglede. Podjetje NI-BO pa je pridobilo licenco za pooblaščenega izdajatelja energetskih izkaznic z 

zaposlenim neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic. Licence so mu bile podeljene s strani 

Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS. 

Podjetje NI-BO sodeluje tako z javnim (občine, razvojne agencije ter ostali javni zavodi) kot tudi z zasebnim 

sektorjem. 

 

 

0.4 Namen in cilji investicijskega projekta 
 

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno-

varstvene dejavnosti. Z izvedbo investicijskega projekta bo varstvo otrok v vrtcu kvalitetnejše organizirano in skladno 

s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo strokovnega osebja. Novi vrtec se bo 

zgradilo kot nizkoenergijski oz. energetsko učinkovit objekt. 

 

Glavni cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v naselju Opatje selo v načrtovanem obdobju zgraditi 

nov nizkoenergijski objekt vrtca (enota vrtca Opatje selo), notranje uporabne površine 309,0 m2 s pripadajočo 

zunanjo ureditvijo. V okviru novega objekta vrtca v Opatjem selu se bo zagotovilo potrebne površine za organizacijo 

dveh oddelkov vrtca, ki bosta sprejela do največ 44 otrok v vseh starostnih obdobjih. V okviru investicijskega projekta 

se bo uredilo tudi vso potrebno spremljajočo infrastrukturo (zunanjo ureditev: otroško igrišče, parkirišče, dostope, 

komunalno infrastrukturo ipd.). Z izvedbo operacije se bo zadostilo potrebam po otroškem varstvu, izboljšalo 

funkcionalnost prostorov ter znižalo stroške delovanja vrtca s ciljem zagotavljanja čim boljše energetske 

učinkovitosti. Predvidena operacija je sestavni del NRP Občine Miren-Kostanjevica 2013-2016. 

 

Ostali splošni, specifični in neposredni cilji investicijskega projekta so predstavljeni v nadaljevanju tega dokumenta, in 

sicer v poglavju 1.1 in 4.1. 
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0.5 Povzetek predhodno izdelane investicijske dokumentacije 
 

Do izdelave tega, noveliranega investicijskega programa (IP) je bila že izdelana naslednja investicijska dokumentacija: 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Izgradnja vrtca Opatje selo, ki ga je marca 2011 

izdelala RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (št. sklepa: 3511-0005/2010-12; datum sklepa: 

11.03.2011). 

 Investicijski program (IP): Izgradnja vrtca Opatje selo, ki ga je junija 2011 izdelala RRA Severne Primorske 

d.o.o. Nova Gorica (št. sklepa: 351-1-0013/2008-17; datum sklepa: 14.07.2011). 

 

0.5.1 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
 

Dokument identifikacije investicijskega dokumenta (DIIP): »Izgradnja vrtca Opatje selo« je marca 2011 izdelala RRA 

Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica. DIIP je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) odgovoril na bistvena 

vprašanja in dileme glede investicijskega projekta. 

 

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) se je izhajalo iz dejstva, da je investicija v novogradnjo vrtca 

v Opatjem selu smiselna predvsem z vidika zagotavljanja družbenih kriterijev. V okviru DIIPa je bilo ugotovljeno, da 

potrebo po izvedbi investicijskega projekta izkazujejo predvsem sedanji neprimerni prostori vrtca v Opatjem selu, kjer 

se trenutno odvija vzgojno-varstvena dejavnost. Poleg tega pa se je izkazalo tudi pomanjkanje prostora za 

oblikovanje dveh oddelkov vrtca v Opatjem selu, saj trenutno imajo v Opatjem selu organiziran le en oddelek vrtca. 

Predmet operacije je novogradnja vrtca v Opatjem selu, ki bi obsegal dva oddelka in sprejel največ 33 predšolskih 

otrok. Vrtec je bil projektiran kot pasivna stavba in bi zadostil potrebam po energetski učinkovitosti. Novozgrajeni 

vrtec v Opatjem selu bi tako omogočil organizirano vzgojo predšolskih otrok, kar je izjemnega pomena, saj je 

temeljna naloga vzgoje otrok spodbujati jih k sodelovanju, reševanju konfliktov in strpnosti. V DIIPu se je ugotovilo, 

da se bo z izvedbo projekta zagotovilo boljše pogoje za spodbujanje razvoja in ustvarjalnosti otrok, saj naj bi se v 

okviru programov spodbujalo različna področja razvoja otroka skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, 

značilnostmi posameznega otroka ter omogočanjem razvoja njegovih sposobnosti in spretnosti. Pomembno vlogo pa 

pri tem igra tudi druženje s sovrstniki, ki spodbuja socializacijo otrok. 

 

V DIIPu se je obravnavalo varianto »brez investicije« in varianto »z investicijo«. Izkazalo se je, da je z družbenega 

vidika bila izbrana varianta »z investicijo« kot optimalnejša varianta. Na podlagi razvojnih ciljev občine in regije ter 

analize stanja se je izkazala varianta »z investicijo« za upravičeno in smiselno (izbor optimalne variante v okviru DIIPa 

je predstavljen tudi v poglavju 1.3 noveliranega IPa). 

 

V DIIPu je bilo ugotovljeno, da se investicijski projekt »Izgradnja vrtca Opatje selo« glede na mejne vrednosti, ki 

določajo pripravo in obravnavno vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim DDV, uvršča med 

investicijske projekte nad vrednostjo 500.000,00 EUR z DDV, kar pomeni, da je za investicijski projekt potrebno 

izdelati naslednjo investicijsko dokumentacijo: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski 

program (IP). Na podlagi tega dejstva, je bila kasneje v investicijskem programu (IP) ter tudi v tem noveliranem 

investicijskem programu (novelirani IP) predstavljena in obravnavana varianta »z investicijo«. 

 

Izbrana varianta »z investicijo«, ki vključuje izgradnjo novega dvo-oddelčnega vrtca v Opatjem selu, je bila 

opredeljena kot ekonomsko in tehnično-tehnološko nedeljiva celota in ocenjena na vrednost po stalnih cenah 

528.299,40 EUR z DDV oz. po tekočih cenah 540.117,93 EUR z DDV. V DIIPu je bilo ugotovljeno, da investitor Občina 

Miren-Kostanjevica ne razpolaga z dovolj lastnimi sredstvi za izvedbo investicijskega projekta, saj so investicijski 

stroški zelo visoki. To je bil tudi razlog, da je bilo v DIIPu predvideno sofinanciranje operacije s strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport RS (takratnega MŠŠ), vendar prijava na javni razpis za zbiranje predlogov projektov za 

sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS in za vključitev v Načrt razvojnih programov državnega 

proračuna v letu 2011 žal ni bila uspešna. 
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Preveritve v DIIPu so potrdile, da izvedba investicijskega projekta bo pomembno pripomogla k nadaljnjem razvoju 

socialnovarstvene infrastrukture za opravljanje vzgojno-varstvene dejavnosti na območju občine, kot tudi k dvigu 

kakovosti bivanja prebivalcev, predvsem predšolskih otrok in njihovih staršev, na območju naselja Opatje selo in KS 

Opatje selo, občine in širše. Na tej podlagi je Občina Miren-Kostanjevica naročila RRA Severne Primorske d.o.o. Nova 

Gorica izdelavo investicijskega programa (IP) »Izgradnja vrtca Opatje selo«. 

 

0.5.2 Povzetek investicijskega programa (IP) 
 

Investicijski program (IP): »Izgradnja vrtca Opatje selo« je izdelala RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica v juniju 

2011. Potrjen s strani odgovornih oseb je bil 14.07.2011 (št. sklepa: 351-1-0013/2008-17; datum sklepa: 14.07.2011). 

IP je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) odgovoril na bistvena vprašanja in dileme glede investicijskega projekta. 

 

V okviru investicijskega programa (junij 2011; potrjen: julij 2011) se je obravnavalo optimalno varianto (varianto »z 

investicijo«) tudi na podlagi izvedene finančne in ekonomske analize. Osnovni namen investicije je zagotovitev 

ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti. Z izvedeno investicijo bo varstvo otrok v 

vrtcu kvalitetnejše organizirano in skladno s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo 

strokovnega osebja. Cilji izgradnje vrtca so zadostiti potrebam po otroškem varstvu otrok, izboljšati funkcionalnost 

prostorov ter znižati stroške delovanja vrtca zaradi izboljšane energetske učinkovitosti. Kvantitativni cilj je bil zgraditi 

vrtec neto površine 379,80 m2 oziroma skupne bruto površine 478,40 m2. Igrišče bo merilo 678 m2. Zgradba vrtca bo 

obsegala dve enoti/dve učilnici, ki bosta sprejeli največ 33 otrok. V okviru prvotnega IP se je obravnavalo izgradnjo 

pasivnega vrtca. Glede na dobljene rezultate v investicijskega programu se je ugotovilo, da je investicijski projekta 

»Izgradnja vrtca Opatje selo« upravičena za izvedbo, saj s svojimi cilji omogoča doseganje ciljev tako na občinski, 

regionalni kot tudi na državni ravni. Predvidena ocenjena vrednost investicijskega projekta je v investicijskem 

programu (IP; junij 2011/potrjen: julij 2011) po stalnih cenah znašala 440.249,50 EUR brez DDV oz. 528.299,40 EUR z 

DDV; po tekočih cenah pa 450.933,71 EUR brez DDV oz. 541.120,46 EUR z DDV. V prvotnem IPu je bilo predvideno 

financiranje investicijskega projekta iz lastnih proračunskih virov Občine Miren-Kostanjevica v višini 353.373,45 EUR 

(65,3%) ter iz javnih virov RS (MGRT) s pridobitvijo nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij občin po 21. členu 

ZFO-1 v višini 187.747,00 EUR (34,7%). Z izvedbo investicijskega projekta bi bila zagotovljena kakovostna 

socialnovarstvena infrastruktura oz. bi bila zagotovljena kakovostna vzgojno-varstvena dejavnost na območju naselja 

Opatje selo z okolico oz. na območju celotne občine. Predviden čas izgradnje je bil konec februarja 2012, pridobitev 

uporabnega dovoljenja do konca marca 2012 ter predaja objekta vrtca namenu (v uporabo) do konca aprila 2012. 

 

V investicijskem programu (IP) je bila narejena tudi finančna in ekonomska analiza. Izračunani so bili kazalniki 

upravičenosti investicijskega projekta ter izvedena analiza občutljivosti in tveganj ter analiza izvedljivosti 

investicijskega projekta za izgradnjo novega pasivnega vrtca v Opatjem selu. 

 

Dobljeni rezultati v okviru finančne in ekonomske analize v prvotnem IP: Finančna neto sedanja vrednost investicije je 

znašala -377.844,84 EUR, finančna interna stopnja donosnosti pa je bila -3,16%. Ekonomska neto sedanja vrednost 

investicije je znašala 81.366,24 EUR. Ekonomska interna stopnja donosnosti je znašala 9,90% in je bila višja od 5% 

realne finančne diskontne stopnje, ki jo priporoča Evropska komisija kot okvirno merilo uspešnosti za javne 

investicije. Ekonomska relativna neto sedanja vrednost je znašala 15,40 EUR. Ekonomski količnik relativne koristnosti, 

ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov, je znašal 1,17. To 

pomeni, da so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je investicija družbeno sprejemljiva. 

Zgoraj navedeni kazalniki kažejo, da ima investicija v novogradnjo vrtca Opatje selo širše družbene koristi, ki bodo 

pripomogle k izboljšanju prostorskih in kvalitativnih pogojev za izvajanje organiziranega otroškega varstva in s tem 

boljšo kakovost bivanja v občini. 

 

Iz opravljene finančne in ekonomske analize v okviru prvotnega IP (junij 2011; potrjen: julij 2011) se je prišlo do 

sklepa, da je investicijski projekt, kljub finančni neupravičenosti, ekonomsko upravičen, saj bo s koristmi, in prihodki, 

ki jih bo prinesla izvedba obravnavanega investicijskega projekta lokalnemu prebivalstvu ter občini, pozitivno vplival 

na družbeni, socialni, posredno pa tudi na gospodarski razvoj. Prispeval naj bi tudi k doseganju občinskih, nacionalnih 
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in regionalnih ciljev. Na podlagi analize izvedljivosti investicijskega projekta pa se je prišlo do zaključka, da ima 

investicijski projekt jasno časovno in upravljavsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena vprašanja, zato se je 

menilo, da je investicijski projekt s tega vidika realen in izvedljiv. 

 

Pri izdelavi prvotnega investicijskega programa (IP) ni prišlo do drugih odstopanj oz. sprememb glede na ugotovitve iz 

dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), zato so osnovni podatki v dokumentu identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) in v prvotnem investicijskem programu (IP) identični. 

 

 

0.6 Nastale spremembe in razlogi za izdelavo noveliranega investicijskega programa 
 

Zaradi spremembe vrste posege z vidika tehnično-tehnološke izvedbe projekta, spremembe vrednosti investicijskega 

projekta, spremembe dinamike in strukture virov financiranja investicijskega projekta ter spremembe časovnega 

načrta izvedbe investicijskega projekta je Občina Miren-Kostanjevica naročila podjetju NI-BO Podjetniško svetovanje 

Robert Likar s.p. izdelavo noveliranega investicijskega programa (Noveliran IP): »Izgradnja vrtca Opatje selo«. 

 

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

(Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) določa, da če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa 

(npr. sprememba vrednosti investicije, tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu, 

kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili 

pričakovani stroški ali koristi investicijskega projekta v njegovi ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih 

stroškov večji od 20% ocenjene vrednosti investicijskega projekta, se mora investicijski program spremeniti in 

dopolniti (novelirati). 

 

Zaradi spremembe ključnih predpostavk investicijskega projekta, in sicer zaradi: 

 spremembe vrste posega z vidika tehnično-tehnološke izvedbe projekta, 

 spremembe vrednosti investicijskega projekta, 

 spremembe dinamike in strukture virov financiranja investicijskega projekta ter 

 spremembe časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta 

je potrebna novelacija prvotnega investicijskega programa (IP) iz junija 2011 (potrjenega julija 2011), saj so navedene 

spremembe povzročile tudi spremembo finančnih in ekonomskih kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta ter 

posledično tudi spremembo izračuna finančne vrzeli, ki je osnova za določitev pripadajočih sredstev za sofinanciranje 

EU (ESRR). Noveliran investicijski program (Noveliran IP; januar 2014) je izdelan v skladu z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 

54/2010). 

 

 

0.6.1. Sprememba vrste posega z vidika tehnično-tehnološke izvedbe projekta 
 

V prvotnem IP (junij 2011; potrjen: julij 2011) je bila predvidena novogradnja pasivnega objekta dvooddelčnega vrtca 

v Opatjem selu, ki naj bi sprejel max 33 otrok. Z izvedbo racionalizacije projekta in proučitve različnih alternativ 

njegove izvedbe je v noveliranem IP predvidena novogradnja nizkoenergijskega objekta dvooddelčnega vrtca v 

Opatjem selu, ki bo sprejel max 44 predšolskih otrok. Vse ostalo (izvedena zunanja ureditev, lokacija ipd.) ostaja 

nespremenjeno. 
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0.6.2 Sprememba vrednosti investicijskega projekta 
 

Predvidena vrednost investicijskega projekta je v prvotnem investicijskem programu (IP), ki je bil izdelan junija 2011 

ter potrjen julija 2011, znašala: 

Prvotni IP (junij 2011; potrjen julij 2011) Stalne cene Tekoče cene

Neto vrednost investicijskega projekta (brez DDV) 440.249,50 450.933,71

Bruto vrednost investicijskega projekta (z DDV) 528.299,40 541.120,46
 

 

Do spremembe vrednosti investicijskega projekta je prišlo zaradi: 

 spremembe časovnega načrta posameznih aktivnosti v okviru terminskega plana investicijskega projekta; 

 izvedene racionalizacije prvotnega projekta ter s tem tudi pridobitve nove ocene vrednosti GOI in ostalih del 

investicijskega projekta (investicijskih vlaganj); 

 že prejetih in potrjenih ponudb za izvedbo vseh ostalih del. 

 

V noveliranem investicijskem programu – noveliran IP (januar 2014) znaša vrednost investicijskega projekta: 

Noveliran IP (januar 2014)
Stalne = Tekoče 

cene

Neto vrednost investicijskega projekta (brez DDV) 595.457,27

Bruto vrednost investicijskega projekta (z DDV) 725.697,02
 

 

0.6.3 Sprememba dinamike in strukture virov financiranja investicijskega projekta 
 

S spremembo vrednosti investicijskega projekta in s spremembo časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta 

ter zaradi možnosti pridobitve nepovratnih sredstev EU za izvedbo investicijskega projekta, se je posledično 

spremenila tudi sama struktura in dinamika virov financiranja investicijskega projekta. 

 

V prvotnem IP (junij 2011; potrjen: julij 2011) je bilo predvideno, da se bo investicijski projekt zaključil v letu 2012 in 

da se bo v letu 2011 in 2012 izdalo zahtevek za sofinanciranje investicij občin po 21. členu ZFO-1. Viri in dinamika 

financiranja investicijskega projekta – prvotni IP (junij 2011; potrjen: julij 2011) so bili naslednji: 

2010 2011 2012 v EUR %

Proračunska sredstva Občine Miren-Kostanejvica 20.592,00 52.636,75 280.144,70 353.373,45 65,3%

MGRT - Sofinanciranje investicij občin po 21. členu ZFO-1 0,00 151.732,00 36.015,00 187.747,00 34,7%

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 20.592,00 204.368,75 316.159,70 541.120,45 100,0%

Viri financiranja (prvotni IP; junij 2011/potjen: julij 2011)

Leto SKUPAJ

 
 

V noveliranem investicijskem programu (Noveliran IP; januar 2014) je predvideno financiranje investicijskega 

projekta ravno tako s pridobitvijo nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij občin po 21. členu ZFO-1 s strani 

javnih virov RS (MGRT) v višini 90.000,00 EUR ter tudi s pridobitvijo nepovratnih sredstev ESRR (neposredne 

regionalne spodbude EU) s strani javnih virov RS (MGRT) v višini 434.898,30 EUR. Ostala sredstva v višini 200.798,72 

EUR pa bo zagotovila Občina Miren-Kostanjevica iz lastnih proračunskih sredstev, in sicer 152.574,73 EUR manj kot v 

prvotnem IP (junij 2011; potrjen: julij 2011). 

 

Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta – noveliran IP (januar 2014): 

do vključno 2013 2014 2015 v EUR %

Proračunska sredstva Občine Miren-Kostanejvica 45.651,00 97.898,67 57.249,05 200.798,72 27,7%

ESRR (MGRT - Neposredne regionalne spodbude EU) 0,00 354.601,33 80.296,97 434.898,30 59,9%

MGRT - Sofinanciranje investicij občin po 21. členu ZFO-1 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 12,4%

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 45.651,00 542.500,00 137.546,02 725.697,02 100,0%

Viri financiranja (Noveliran IP; januar 2014)

Leto SKUPAJ
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0.6.4 Sprememba časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta 
 

Zaradi zamika s pričetkom investicijskih aktivnosti se je spremenil tudi časovni načrt izvedbe investicijskega projekta. 

 

V prvotnem IP (junij 2011; potrjen: julij 2011) je bil predviden čas izgradnje pasivnega objekta vrtca do konca 

februarja 2012, pridobitev uporabnega dovoljenja je bila predvidena do konca marca 2012, predaja objekta 

upravljavcu in sprejetje otrok v vrtec pa je bila predvidena do konca aprila 2012. 

 

V noveliranem investicijskem programu (januar 2014) predvidevamo, da bo: zaključek del na terenu–izgradnja 

nizkoenergijskega objekta vrtca z zunanjo ureditvijo in opremo kuhinje (izvedba GOI del) do 31.12.2014, izvedba 

tehničnega pregleda, pridobitev uporabnega dovoljenja ter primopredaja izvedenih del in predaja objekta namenu 

do 28.02.2015 ter zaključek vseh aktivnosti investicijskega projekta ter izdaja zadnjega zahtevka za sofinanciranje do 

31.03.2015. Zaključek operacije – finančni zaključek operacije pa je predviden do najkasneje 30.06.2015. 

 

Kot vidimo, se je čas izvedbe investicijskega projekta in predaje le-tega namenu podaljšal za cca 34 mesecev glede na 

prvotni IP. 

 

0.6.5 Sklep na podlagi upoštevanja navedenih sprememb 
 

Ob upoštevanju vseh predhodno navedenih sprememb so preveritve v noveliranem IP-ju (januar 2014) zopet 

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

ciljev Občine Miren-Kostanjevica ter vseh ostalih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, ki so navedeni v prihodnjih 

poglavjih tega noveliranega IP. 

 

Pri izdelavi noveliranega investicijskega programa (januar 2014) ni prišlo do drugih odstopanj oz. sprememb glede na 

ugotovitve iz prvotnega investicijskega programa (junij 2011; potrjen: julij 2011), zato so osnovni podatki v prvotnem 

investicijskem programu (junij 2011; potrjen: julij 2011) in noveliranem investicijskem programu (januar 2014) 

identični. 

 

 



Investicijski program (IP) - Novelacija: IZGRADNJA VRTCA OPATJE SELO       

9 

1 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

 

1.1 Investicijska namera in cilji investicijskega projekta 
 

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno-

varstvene dejavnosti. Z izvedbo investicijskega projekta bo varstvo otrok v vrtcu kvalitetnejše organizirano in skladno 

s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo strokovnega osebja. Novi vrtec se bo 

zgradilo kot nizkoenergijski oz. energetsko učinkovit objekt. 

 

Glavni cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v naselju Opatje selo v načrtovanem obdobju zgraditi 

nov nizkoenergijski objekt vrtca (enota vrtca Opatje selo), notranje uporabne površine 309,0 m2 s pripadajočo 

zunanjo ureditvijo. V okviru novega objekta vrtca v Opatjem selu se bo zagotovilo potrebne površine za organizacijo 

dveh oddelkov vrtca, ki bosta sprejela do največ 44 otrok v vseh starostnih obdobjih. V okviru investicijskega projekta 

se bo uredilo tudi vso potrebno spremljajočo infrastrukturo (zunanjo ureditev: otroško igrišče, parkirišče, dostope, 

komunalno infrastrukturo ipd.). Z izvedbo operacije se bo zadostilo potrebam po otroškem varstvu, izboljšalo 

funkcionalnost prostorov ter znižalo stroške delovanja vrtca s ciljem zagotavljanja čim boljše energetske 

učinkovitosti. Predvidena operacija je sestavni del NRP Občine Miren-Kostanjevica 2013-2016. 

 

Splošni cilji investicijskega projekta so: 

 zagotoviti ustrezne prostore za varstvo otrok oz. zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje 

vzgojno-varstvene dejavnosti; 

 zagotoviti kvalitetnejše organizirano varstvo predšolskih otrok v vrtcu skladno s postavljenimi standardi in 

normativi; 

 povečati učinkovito rabo energije in energetsko učinkovitost javnih objektov in s tem zmanjšati negativen 

vplivov na okolje v regiji (objekt bo grajen skladno s PURES); 

 omogočiti vključevanje otrok iz družin sosednjih občin, katerih starši so zaposleni na območju občine Miren-

Kostanjevica in nimajo možnosti vključiti otroke v VVZ na območju stalnega bivališča; 

 izboljšati pogoje za delo strokovnega osebja; 

 zagotoviti kakovostne pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev; 

 zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec; 

 zagotoviti kvaliteten vzgojni proces; 

 zagotoviti kvalitetnejše in varnejše pogoje za izvajanje javne vzgojno-varstvene dejavnosti; 

 zagotoviti ustrezne infrastrukturne pogoje za razvoj družbenih dejavnosti in s tem povečati privlačnost 

območja za mlade družine iz regije, predvsem visokokvalificiranega kadra, ki ga potrebuje gospodarstvo; 

 postopno izenačiti bivanjske, vzgojno-varstvene, izobraževalne in ekonomske pogoje na celotnem območju 

občine in regije; 

 s povečano kakovostjo predšolske vzgoje prispevati k preprečevanju odseljevanja mladih in spodbuditi 

vključevanje otrok iz sosednjih občin; 

 izboljšati možnosti za razvoj naselja Opatje selo, okoliških naselij in občine. 

 

Specifični cilji investicijskega projekta so: 

 zadostiti potrebe po otroškem varstvu predšolskih otrok; 

 izboljšati funkcionalnost prostorov ter zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje predšolskega vzgojno-

varstvenega programa ter povečati prostorske kapacitete za izvajanje predšolske vzgoje v energetsko 

učinkovitem okolju oziroma prostoru (izgradnja nove, energetsko učinkovite stavbe bo v skladu s 

Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES); 

 z izgradnjo nizkoenergijskega objekta znižati stroške delovanja vrtca s ciljem zagotavljanja čim boljše 

energetske učinkovitosti; 
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 povečati število zaposlenih – nove zaposlitve bodo posledica dejstva, da s pridobitvijo novih površin in z 

organizacijo novega, dodatnega oddelka se bo pojavila potreba po zagotovitvi dveh novih delovnih mest, saj 

s povečanjem števila vpisa otrok v enoto vrtca v Opatjem selu in z rastjo števila oddelkov se bo posledično 

pojavila potreba po zaposlitvi novega strokovnega kadra (vzgojiteljev). 

 

Pričakovani rezultati in učinki izvedbe investicijskega projekta so: 

 Pričakovani UČINKI ob zaključku operacije: 

o predvidena max kapaciteta vrtca: 44 otrok (kapaciteta vrtca je izračunana na podlagi projektiranih 

površin in upoštevajoč Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 

vrtca, ki določa upoštevanje 22 otrok/oddelek); sedanje stanje kapacitete enote vrtca v Opatjem 

selu: 19 otrok; 

o število oddelkov vrtca v novem objektu vrtca: 2 oddelka; sedanje stanje: 1 oddelek; 

o notranja uporabna površina novozgrajenega objekta vrtca: 309,0 m2; 

 Pričakovani REZULTATI v roku 2 let po zaključku operacije: 

o zaradi odprtja novega oddelka se pričakuje 2 novi delovni mesti; 

o ker bo objekt vrtca grajen kot energetsko učinkovit objekt, se pričakuje bistven prihranek energije 

ter izrabo obnovljivih virov energije; predviden je do 20% prihranek sredstev za ogrevanje. 

 

 

1.2 Strokovne podlage (dokumentacija – idejna rešitev – študija) 
 

Pri izdelavi noveliranega investicijskega programa(IP) so bile upoštevane naslednje osnove oziroma izhodišča: 

 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD): Gradnja Vrtca Opatje selo, ki ga je izdelalo podjetje 

Atelje A3 d.o.o., Industrijska 5, 5000 Nova Gorica; julij 2010. Vodilna mapa PGD vsebuje, št. QA:3 2/2009: 
o Arhitektura, št. QS_A3 2/2009-A; 

o Načrt gradbenih konstrukcij in drugi načrti, št. QS_A3 2/2009-G; 

o Načrt zunanje ureditve, št. 2/2010/2; 

o Načrt električnih inštalacij in električne opreme – NN VOD, št. 64/06-10; 

o Načrt električnih inštalacij in električne opreme, št. 64/06-10; 

o Načrt strojnih instalacij in strojne opreme, št. 10-06-01/SI; 

o Tehnološki načrt kuhinje, št. 204/10; 

o Elaborat geodetske storitve, št. ŽOLNIR2008BP43708; 

o Zasnova požarne varnosti, št. 126/10-PVZ; 

o Elaborat gradbene fizike, št. QS_A3 2/2009-f; 

o Elaborat akustike, št. 031-2010. 

 Projekt za izvedbo (PZI): Gradnja Vrtca Opatje selo, ki ga je izdelalo podjetje Atelje A3 d.o.o., Industrijska 5, 

5000 Nova Gorica; december 2011. 

 Racionalizacija Projekt za izvedbo (PZI): Gradnja Vrtca Opatje selo, ki ga je izdelalo podjetje Atelje A3 d.o.o., 

Industrijska 5, 5000 Nova Gorica; januar 2013. 

 Primerjalna analiza možnih variant izvedbe investicijskega projekta »Izgradnja vrtca Opatje selo«, ki jo je 

novembra 2013 izdelalo podjetje NI-BO Robert Likar s.p., Vipavska ceste 17, 5270 Ajdovščina. 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Izgradnja vrtca Opatje selo, ki ga je marca 2011 

izdelala RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (št. sklepa: 3511-0005/2010-12; datum sklepa: 

11.03.2011). 

 Investicijski program (IP): Izgradnja vrtca Opatje selo, ki ga je junija 2011 izdelala RRA Severne Primorske 

d.o.o. Nova Gorica (št. sklepa: 351-1-0013/2008-17; datum sklepa: 14.07.2011). 

 Načrt razvojnih programov (NRP) Občine Miren-Kostanjevica 2013-2016. 

 Proračun Občine Miren-Kostanjevica za leto 2014. 

 

Zakonske podlagi, pravilniki in uredbe: 

 Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/2005- uradno prečiščeno besedilo, 25/2008, 98/2009 – ZIUZGK in 

36/2010). 
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 Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, 55/2003, 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 

41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-

ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 

57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 

57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013). 

 Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008-ZFO-1A). 

 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 popr., 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 

108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP, 106/2010 popr.). 

 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-

ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-

43/13-8). 

 Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/1993, 87/2001, 105/2006, 3/2007, 9/2011, 83/2012). 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/1994, 33/2000 – Odl. US in 

87/2001-ZMatD, 41/2004-ZVO-1, 28/2006, 51/2006-UPB-1, 97/2010). 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999, 64/2001, 43/2011-ZVZD-1). 

 Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006-ORZVO187, 20/2006, 28/2006 Skl.US: 

U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-

10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 

97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013). 

 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/1999, 8/2000 popr., 110/2002-ZGO-1, 50/2003 Odl.US: U-I-250/00-

14, 51/2004, 26/2005-UPB1, 118/2006 (09/2007 popr.), 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010, 37/2011 Odl.US: 

U-1-257/09-22, 10/2012, 94/2012-ZDoh-2L). 

 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 

73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010, 47/2013). 

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010). 

 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013). 

 Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005). 

 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list RS, št. 29/2004). 

 Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Uradni list RS, št. 

54/2003). 

 Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/2002, 105/2002). 

 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 

večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2009 Odl.US: U-I-138/08-9). 

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

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

 Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. Metodološki delovni dokument – 

delovni dokument 4; za novo programsko obdobje 2007-2013, ki ga je izdala Evropska komisija – generalni 

direktorat za regionalno politiko; 08/2006. 

 

Prostorske sestavine planskih aktov občine so: 

 Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Miren-Kostanjevica za obdobje 1986-2000 in 

srednjeročnega plana Občine Miren-Kostanjevica za obdobje 1986-1990 (Uradno glasilo št. 15/1997), 

spremembe in dopolnitve 2009 (Uradni list RS, 98/2009). 

 PUP: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (Uradno 

glasilo št. 9/1987, 11/1987, Uradni list RS št. 45/2004), odlok velja tudi za območje Občine Miren-

Kostanjevica. 

 

Novogradnja je skladna z navedeno plansko in urbanistično dokumentacijo ter potrjena z izjavo o skladnosti načrtov 

in izpolnjevanju bistvenih lastnosti s strani odgovorne projektantke Ines Kos, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 0347 A. 
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1.3 Kratka predstavitev upoštevanih variant ter utemeljitev izbora optimalne variante 
 

V okviru idejnih zamisli investicijskega projekta sta bili obdelani dve varianti, in sicer: 

 Varianta »brez investicije«: Investicija se ne bo izvedla. To je minimalna, ničelna varianta. 

 Varianta »z investicijo«:  Novogradnja »nizkoenergijskega« objekta vrtca Opatje selo. 

 

1.3.1 Varianta »brez investicije« 
 

Varianta »brez investicije« INVESTICIJA SE NE BO IZVEDLA 

Vrsta posega Ohranitev obstoječega stanja 

Tehnični vidik Stanje ostaja nespremenjeno. Na predvidenem zemljišču se ne bo zgradilo novega 
nizkoenergijskega objekta vrtca z dvema oddelkoma in ne bo se uredilo predvidenih 
zunanjih površin. 

Vsebinski vidik Varianta »brez investicije« ne izboljšuje trenutnega stanja, temveč se stanje in 
obstoječe problematike le še povečujejo. V občini, predvsem na območju naselja 
Opatje selo bo še naprej primanjkovalo kakovostnih kapacitet za izvajanje vzgojno-
varstvene dejavnosti predšolske vzgoje. Ta varianta pa pomeni tudi padec kakovosti 
življenjskega standarda prebivalstva (predvsem predšolskih otrok in njihovih staršev 
na območju občine Miren-Kostanjevica, predvsem na območju Opatjega sela z okolico 
ter zaposlenih v enoti vrtca v Opatjem selu), saj ne bodo mogli kakovostno izvajati 
vzgojno-varstvenih dejavnosti. 

Prednosti Sredstva ostanejo na razpolago za druge projekte Občine Miren-Kostanjevica. 

Slabosti Nadaljnje pomanjkanje ustreznih, kakovostnih kapacitet za izvajanje vzgojno-
varstvene dejavnosti. Obstoječa enota vrtca v Opatjem selu se nahaja v stari 
podružnični OŠ Opatje selo, ki ne zagotavlja kakovostnih in prostorskih kapacitet (le en 
oddelek). Objekt je tudi dotrajan in energetsko zelo potraten (velike energetske 
izgube). Ni zagotovljena učinkovita raba energije; ne zagotavlja trajnostnega 
okoljskega razvoja in varstva okolja. Stroški vzdrževanja potratnega in dotrajanega 
obstoječega objekta vrtca v Opatjem selu so zelo visoki. 
Občina in upravljavec ne bosta rešila problematike v zvezi z zagotavljanjem 
prostorskih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje v Opatjem selu z okolico. 
Neustrezna in neurejena socialnovarstvena infrastruktura gotovo ne pripomore k 
razvoju kraja, k ohranjanju prebivalstva ipd., kar tudi ni v skladu z razvojno vizijo 
občine. Tovrstne stroške ni mogoče natančno prikazati, se pa nanašajo na primanjkljaj 
v občinskem proračunu, zaradi vse manjšega števila obstoječega in občasnega 
prebivalstva. Varianta »brez investicije«, upoštevaje navedeno, dolgoročno prinaša 
mnogo več negativnih učinkov v primerjavi s stroški izvedbe investicijskega projekta. 

Usklajenost s strategijami in 
politikami ter doseganje ciljev 
investicijskega projekta 

Varianta »brez investicije« ni v skladu z državnimi, regionalnimi in občinskimi 
strategijami in ne uresničuje ciljev investicijskega projekta. 

Gradbeno dovoljenje Ni potrebno. 

Pravno lastniško razmerje Zemljišče je lasti investitorja Občine Miren-Kostanjevica in KS Opatje selo. 

Vrednost investicijskega 

projekta z DDV 
Bruto vrednosti (v EUR z DDV) 0,00 EUR 

Neto vrednosti (v EUR brez DDV) 0,00 EUR 

Viri financiranja 
0,00 EUR (ne bo prišlo do možnosti koriščenja EU nepovratnih sredstev in ostalih 
predvidenih virov sofinanciranja) 

Trajanje izvajanja 0 mesecev 

 

1.3.2 Varianta »z investicijo« 
 

Varianta »z investicijo« NOVOGRADNJA »NIZKOENERGIJSKEGA« OBJEKTA VRTCA OPATJE SELO 

Vrsta posega Novogradnja nizkoenergijske stavbe 

Zahtevnost objekta Zahteven objekt 

Klasifikacija objekta 12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 

Neto tlorisne zaprte površine 

(notranja uporabna površina) 

309,00 m2 
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Tehnični vidik Investicijski projekt vključuje izgradnjo nizkoenergijske (energetsko varčne) stavbe 
dvo-oddelčnega Vrtca Opatje selo, ki bo po normativih omogočil varstvo max 44-ih 
predšolskih otrok na zemljiški parceli št. 1938/1, 1938/2 in 1943 vse k.o. 2328 Opatje 
selo. Parcele so v lasti investitorja in KS Opatje selo. 
Vrtec bo eno etažen. Predviden poseg predvideva tudi celovito komunalno, prometno 
in zunanjo ureditev. Predvidena je tudi izvedba 10 parkirnih mest (PM), od tega 1 PM 
za invalide, 4 PM za uporabnike in 5 PM za zaposlene. Izvedlo se bo nove priključke na 
vodovodno, elektro, TK in cestno omrežje. Odvajanje odpadne vode bo v malo ČN. 
Objekt bo grajen kot nizkoenergijski objekt. Toplotna prehodnost za obodni zid znaša 
max 0,18 W/m2K, za streho 0,15-0,20 Wm2K, za tla na terenu 0,30 W/m2K in za vse 
okenske in vratne odprtine pa 1,50 W/m2K tako za stekla kot tudi za okenski okvir. 
Zasnova objekta je taka, da upošteva vse zahteven toplotne prehodnosti. Poraba 
toplote naj bi bila manjša kot 55kWh/m2a, v konkretnem primeru pa naj bi znašala 
35kWh/m2a. 

Vsebinski vidik Z izvedbo operacije se bo zagotovilo ustrezne, kakovostne prostorske kapacitete za 
kvalitetno izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti v Opatjem selu. Navedeno bo 
pozitivno vplivalo na demografski, družbeni, socialni pa tudi na ekonomski razvoj 
območja in občine. Zagotovilo se bo tudi stroškovno in ekološko učinkovitost, saj bo 
objekt energetsko učinkovit (nižji stroški ogrevanja in stroški delovanja). Izboljšala se 
bo funkcionalnost prostorov. Kvalitetnejše bo organizirano varstvo otrok. Zagotovljena 
bo skladnost s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo pogoji za delo 
zaposlenih. Izvedba projekta pomeni dokončanje že začetega projekta, saj je bila že 
izdelana projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Za izvedbo bi bilo potrebno delno prilagoditi/spremeniti/popraviti projektno 
dokumentacijo (PGD in PZI) in v primeru večjih odstopanj zaprositi za spremembo 
gradbenega dovoljenja, kar pa ocenjujemo, da ne bo potrebno. Operacija pripomore k 
uresničitvi ciljev investicijskega projekta, sledi namenu izvedbe vrtca ter zasleduje 
razvojne cilje države in EU. 

Prednosti Energetsko učinkovit objekt (nižji stroški ogrevanja kot pri klasični gradnji oz. 
rekonstrukciji). V objektu bo pozitivno bivalno udobje in zagotovljeni bodo najboljši 
pogoji za izvedbo vzgojno-varstvene dejavnosti enote vrtca v Opatjem selu. 
Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno. 

Slabosti Angažiranje velikih finančnih sredstev investitorja za izvedbo investicijskega projekta. 

Usklajenost s strategijami in 
politikami ter doseganje ciljev 
investicijskega projekta 

Varianta »z investicijo« omogoča doseganje zastavljenih splošnih in specifičnih ciljev in 
razvojnih možnosti iz poglavja 4.1 ter ciljev Občine Miren-Kostanjevica in bodočega 
upravljavca vrtca OŠ Miren ter vseh zakonskih zahtev in normativov. Le-ta predstavlja 
stanje, ki je usklajeno z razvojnimi strategijami in sprejetimi programi in resolucijami 
na občinski, regijski, državni in EU ravni na področju socialnovarstvene infrastrukture, 
vzgojno-varstvene in izobraževalne dejavnosti ter tudi na področju trajnostnega in 
prostorskega razvoja ipd. Projekt je usklajen z občinskimi, regionalnimi, nacionalnimi 
ter EU strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter uresničuje 
javni interes tako na občinski, regionalni, nacionalni in EU ravni. 

Gradbeno dovoljenje DA 

Pravno lastniško razmerje Zemljišče in novozgrajeni objekt bosta v lasti investitorja Občine Miren-Kostanjevica in 
KS Opatje selo. Z enoto novozgrajenega vrtca v Opatjem selu bo upravljala OŠ Miren, v 
okviru katere delujejo vse enote vrtca na ravni Občine Miren-Kostanjevica. 

Vrednost investicijskega 

projekta z DDV 
Bruto vrednosti (v EUR z DDV) 725.697,02 EUR 

Neto vrednosti (v EUR brez DDV) 595.457,27 EUR 

Viri financiranja investicijskega 

projekta 

Lastni viri investitorja  

Proračunska sredstva Občine Miren-Kostanjevica 
200.798,72 EUR 

Javni viri RS – ESRR (MGRT) 

(Neposredne regionalne spodbude EU) 
434.898,30 EUR 

Javni viri RS – MGRT 

(Sredstva za sofinanciranje občin po 21. členu ZFO-1) 
90.0000,00 EUR 

Trajanje izvajanja 03/2011 (sklep o potrditvi DIIP) – 02/2015 (predaja objekta namenu) 
Zaključek izvajanja vseh aktivnosti operacije: 03/2015. 
Zaključek operacije – finančni zaključek operacije: 06/2015. 

 

1.3.3 Izbor optimalne variante 
 

Po primerjavi možnih variant izvedbe investicije lahko zaključimo, da le varianta »z investicijo« omogoča doseganje 

zastavljenih splošnih in specifičnih ciljev, ki so navedeni v poglavju 4.1. Primerjava variant pokaže, da je varianta »z 
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investicijo« razvojno bolj smiselna, saj v širše okolje prinese pomembne družbeno-ekonomske koristi, kar upravičuje 

vlaganja javnih sredstev. Hkrati pa varianta »z investicijo« uresničuje cilje in strategije razvojnih strategij in politik na 

občinski, državni in EU ravni ter izpolnjuje vse zakonske zahteve. 

 

Varianta »z investicijo« je boljša od variante »brez investicije«, saj je glede na trende in razvojne možnosti ter 

potrebe z vidika investitorja Občine Miren-Kostanjevica veliko bolj sprejemljiva. Z izgradnjo novega nizkoenergijskega 

dvo-oddelčnega vrtca Opatje selo ter z njegovo zunanjo ureditvijo (varianta »z investicijo«) se bo pridobilo ustrezne 

površine/kapacitete vrtca za oblikovanje dveh skupin otrok (max 44 otrok), in sicer za 2 oddelka vseh starostnih 

obdobij, z vso potrebno spremljajočo zunanjo ureditvijo (igrišče, parkirišče, dostopi, komunalna infrastruktura ipd.). 

Ker bo objekt vrtca grajen kot energetsko učinkovit objekt se pričakuje bistven prihranek pri energiji. Dvignili bi tudi 

življenjski standard prebivalcev in izboljšali njihove bivalne možnosti, predvsem predšolskih otrok in zaposlenih v 

enoti vrtca Opatje selo. Že samo s tega vidika je veliko boljša varianta »z investicijo«. Varianta »z investicijo« pa tudi 

omogoča uresničevanje strateških ciljev občine, regije, države in EU in je tako bolj usklajena z občinskimi, državnimi in 

EU strategijami in cilji, z veljavnimi zakonskimi predpisi in normativi kot varianta »brez investicije«. 

 

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je izvedba investicijskega projekta »Izgradnja vrtca v Opatjem selu« 

nujno potrebna oziroma, da varianta »brez investicije« ne rešuje problema na dolgoročno vzdržen način ter 

dolgoročno prinaša mnogo več negativnih učinkov v primerjavi z investicijskimi stroški, predvidenimi v varianti »z 

investicijo«. Iz vsega navedenega lahko zaključimo, da varianta »brez investicije« ni sprejemljiva, saj ne bi reševala 

trenutne, obstoječe problematike glede kakovosti izvajanja predšolske vzgoje. Varianta »z investicijo« je zato 

optimalna varianta, saj želi Občina Miren-Kostanjevica z izvedbo investicijskega projekta doprinesti na več razvojnih 

področij, tako na področju razvoja socialnovzgojne infrastrukture za opravljanje vzgojno-varstvene dejavnosti, kot na 

področju kvalitete bivanja prebivalcev občine Miren-Kostanjevica in širše. Namenjena je obstoječim in potencialnim 

prebivalcem ter obiskovalcem (predvsem predšolskim otrokom in njihovim staršem) na območju občine Miren-

Kostanjevica, predvsem na območju naselja Opatje selo in KS Opatje selo ter potencialno tudi na območju celotne 

regije. Varianta »z investicijo« prinaša tako neposredne koristi kot tudi večje število posrednih koristi naselju Opatje 

selo, okoliškim naseljem, celotni občini Miren-Kostanjevica in regiji. Koristi se bodo pokazale predvsem na dolgi rok in 

jih je težje ustrezno ovrednotiti, saj ima večina teh koristi posreden (indirekten) vpliv tudi na blagostanje prebivalstva 

ožjega in širšega območja občine Miren-Kostanjevica ter posredno tudi same regije. 

 

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

investicije« pa je prepoznana kot neprimerna oz. neustrezna. Namreč le s pristopom k izvedbi investicijskega projekta 

(varianta »z investicijo«) se bodo izpolnila vsa pričakovanja in zastavljeni cilji, ki so navedeni v tem dokumentu. Le-ta 

bo občini, naselju Opatje selo z okolico in lokalnim prebivalcem prinesla mnoge koristi, ki se kažejo na dolgi rok in jih 

je težko ustrezno ovrednotiti, saj ima večina teh koristi indirekten vpliv na blagostanje prebivalstva ter razvoj naselja 

in obravnavanega območja. S finančnimi in ekonomskimi kazalniki bi težko primerjali ta projekt variante »z 

investicijo« in variante »brez investicije«. Dejstvo je, da je izgradnja novega nizkoenergijskega vrtca v Opatjem selu 

nujno potrebna, saj so trenutne razmere v enoti vrtca v Opatjem selu nesprejemljive. 

 

Zaradi vsega navedenega v nadaljevanju obravnavano in podrobneje predstavljamo varianto »z investicijo«, saj je 

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

Odgovorna oseba investitorja Zlatko Martin Marušič, župan Občine Miren-Kostanjevica 

Občina Miren-Kostanjevica 

Odgovorni vodja projekta 

s strani investitorja 

Aleš Vodičar, tajnik občinske uprave 

Občina Miren-Kostanjevica 

Odgovorna oseba s strani izdelovalca 

investicijske dokumentacije 

Robert Likar, univ. dipl. inž. str. IZS S-1431 

NI-BO Robert Likar s.p. 

Odgovorna oseba s strani projektanta 

(odgovorni projektant/vodja projekta) 

Ines Kos, univ. dipl. inž. arh. ZAPS 0347 A  

Atelje A3 d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica 

Upravljavec Danijela Kosovelj, prof., ravnateljica 

Osnovan šola Miren 

 

 

1.5 Predvidena organizacija izvedbe investicijskega projekta 
 

Za izvedbo investicijskega projekta ni predvidene posebne organizacije. Investitor Občina Miren-Kostanjevica je s 

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

zunanjih sodelavcev (izdelava projektne dokumentacije, izdelava investicijske dokumentacije ter izvedba strokovnega 

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

 

Pripravo, izvedbo in spremljanje investicijskega projekta bo vodila strokovna skupina investitorja v okviru obstoječih 

kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Investitor bo vodenje investicijskega projekta zagotovil z lastnimi viri v okviru 

občinske uprave. V ta namen je/bo oblikovana projektna skupina, ki bo zadolžena za učinkovito izvajanje operacije. 

Pregled, koordinacijo in nadzor nad izvajanjem aktivnosti izdelave investicijske in projektne dokumentacije je in bo še 

naprej vodil investitor, in sicer odgovorne osebe za izvedbo investicij na Občini Miren-Kostanjevica. Za izdelavo študij, 

analiz in pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter za izvedbo strokovnega nadzora gradnje so bili in bodo 

tudi v prihodnje s strani investitorja in vodje investicijskega projekta najeti zunanji izvajalci. Podrobnejša razčlenitev 

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

 

Finančna realizacija naložbe bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju proračuna. 

 

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

 Priprava projektne dokumentacije PGD; avgust 2010. 

 Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in potrditev DIIP; marec 2011 (št. sklepa: 

3511-0005/2010-12; datum sklepa: 11.03.2011). 

 Izdelava Investicijskega programa (IP) in potrditev IP; junij 2011 (št. sklepa: 351-1-0013/2008-17; datum 

sklepa: 14.07.2011). 

 Pridobitev gradbenega dovoljenja; julij 2011. 

 Priprava projektne dokumentacije PZI; december 2011-marec 2012. 

 Izvedba prvega javnega naročila za izbiro izvajalca del – neuspešno izveden javni razpis; prva polovica leta 

2012. 

 Izdelava racionalizacije projekta PZI; december 2012-januar 2013. 

 Izdelava primerjalne analize možnih variant izvedbe investicijskega projekta; november 2013. 

 Predložitev investicijskega projekta za vključitev v Izvedbeni načrt Severno primorske statistične regije za 

obdobje 2013-2015; januar 2014. 

 Izdelava noveliranega investicijskega programa (IP); januar 2014. 

 

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

 Potrditev noveliranega investicijskega programa (IP) na seji Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica; 

januar 2014. 
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 Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca del – strokovna služba investitorja bo v skladu z določili Zakona o 

javnem naročanju izvedla javni razpis za izbiro izvajalca del. 

 Oddaja načrta porabe za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. 

člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za leto 2014. 

 Prijava operacije na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 

usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa 

krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015 (predviden datum objave: 02-

03/2014; posredniško telo: MGRT). 

 Odobritev sofinanciranja investicijskega projekta s strani MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo RS v zaprošeni višini. 

 Izbira izvajalca strokovnega gradbenega nadzora strokovna služba investitorja bo v skladu z določili Zakona o 

javnem naročanju izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca strokovnega gradbenega nadzora. 

 Izvedba javnega naročila za izbiro dobavitelja opreme – strokovna služba investitorja bo v skladu z določili 

Zakona o javnem naročanju izvedla javni razpis za izbiro dobavitelja opreme. 

 Oddaja GOI del in storitev dobave opreme in nadzora ter podpis pogodbe oz. izdaja naročilnice. 

 Izvedba operacije. 

 Izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 Prevzem objekta s strani investitorja ter predaja v uporabo upravljavcu OŠ Miren. 

 Priprava zahtevkov za izplačilo sredstev ESRR, prednostna usmeritev RRP s poročilom o napredku operacije 

(zadnji zahtevek predvidoma do 31.03.2015 oz. najkasneje do 30.04.2015). 

 Upravljanje objekta. 

 Zaključek financiranja (zaključek operacije) do 30.06.2015. 

 Spremljanje doseganja pričakovanih rezultatov projekta. 

 

 

1.6 Ocenjena vrednost investicijskega projekta ter finančna konstrukcija 
 

Tabela 1:  Vrednost investicijskega projekta po tekočih (=stalnih) cenah, v EUR. 

do vključno 2013 2014 2015 brez DDV DDV z DDV

Izdelava in revizija projektne dokumentacije 31.042,50 940,00 31.982,50 6.415,30 38.397,80 17.682,50 20.715,30

Izdelava investicijske dokumetnacije 7.000,00 960,00 7.960,00 1.611,20 9.571,20 4.960,00 4.611,20

Izvedba GOI del z zunanjo ureditvijo in opremo kuhinje 436.368,03 59.618,97 495.987,00 109.117,14 605.104,14 495.987,00 109.117,14

Nabava, dobava in montaža opreme 49.600,00 49.600,00 10.912,00 60.512,00 49.600,00 10.912,00

Strokovni nadzor gradnje (1,8% GOI del) 6.104,10 2.823,67 8.927,77 1.964,11 10.891,88 8.927,77 1.964,11

Informiranje in obveščanje javnosti 300,00 700,00 1.000,00 220,00 1.220,00 1.000,00 220,00

SKUPAJ BREZ DDV 38.042,50 444.672,13 112.742,64 595.457,27 130.239,75 725.697,02 578.157,27 147.539,75

DDV (do 30.06.2013 20%; od 01.07.2013 22%) 7.608,50 97.827,87 24.803,38 130.239,75

SKUPAJ Z DDV 45.651,00 542.500,00 137.546,02 725.697,02

Upravičeni stroški 20.742,50 444.672,13 112.742,64 578.157,27

Neupravičeni stroški 24.908,50 97.827,87 24.803,38 147.539,75

Upravičeni 

stroški

Neupravičeni 

stroški
VREDNOST IN VRSTA DEL

Leto SKUPAJ

 
 

Podrobnejša specifikacija vrednosti investicijskega projekta in dinamika nastajanja investicijskih stroškov je 

predstavljena v poglavju 8. 

 

 

V tabeli 2 so predstavljeni viri financiranja investicijskega projekta po tekočih (=stalnih) cenah. Podrobna finančna 

konstrukcija investicijskega projekta je predstavljena v poglavju 12. 
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Tabela 2:  Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah, v EUR. 

do vključno 2013 2014 2015 v EUR %

Proračunska sredstva Občine Miren-Kostanejvica 45.651,00 97.898,67 57.249,05 200.798,72 27,7%

ESRR (MGRT - Neposredne regionalne spodbude EU) 0,00 354.601,33 80.296,97 434.898,30 59,9%

MGRT - Sofinanciranje investicij občin po 21. členu ZFO-1 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 12,4%

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 45.651,00 542.500,00 137.546,02 725.697,02 100,0%

Viri financiranja

Leto SKUPAJ

 
 

 

1.7 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti izvedbe 

investicijskega projekta 
 

Upravičenost izvedbe investicijskega projekta smo merili tako, da smo izračunali finančne oz. realne denarne tokove 

za finančno in ekonomsko analizo (CBA-Analizo stroškov in koristi) ter zanj izračunali pripadajoče dinamične in 

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

(rezultate na podlagi CBA-Analize stroškov in koristi) bo prinesel investicijski projekt. Finančno in ekonomsko analizo 

upravičenosti izvedbe investicijskega projekta smo opravili varianto »z investicijo«, saj je bila varianta »z investicijo« v 

okviru primerjave možnih variant izvedbe investicijskega projekta prepoznana za najprimernejšo, optimalno varianto 

(poglavje 1.3 IP). 

 

Finančna neto sedanja vrednost je pri 7% diskontni stopnji negativna. Ravno tako je negativna finančna interna 

stopnja donosa. Doba vračanja vloženih sredstev po finančni analizi presega amortizacijsko dobo, kar pomeni, da se 

investicijska vlaganja ne bodo povrnila iz naslova neposrednih finančnih prilivov v ekonomski dobi projekta. 

Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost projekta je negativna, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR 

prinaša izgubo. Rezultati finančne analize so pokazali, da je obravnavani investicijski projekt gledano samo s 

finančnega vidika nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, saj vsi finančni kazalniki ne dosegajo vrednosti, 

ki bi potrjevale upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Investicijski projekt je na podlagi izvedene finančne 

analize in izračunanih dinamičnih in statičnih finančnih kazalnikov neupravičen za izvedbo, zato ga posledično 

upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo ekonomske analize (CBA-Analize 

stroškov in koristi). 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 7% diskontni stopnji pozitivna. Ekonomska interna stopnja donosa je ravno 

tako pozitivna in višja od 7% diskontnega faktorja. Doba vračanja vloženih sredstev je po ekonomski analizi krajša od 

amortizacijske dobe ter tudi od ekonomske (referenčne) dobe projekta, kar pomeni, da se vložena sredstva na 

podlagi ekonomske analize, ki upošteva širše družbeno-ekonomske koristi, povrnejo v opazovani ekonomski dobi. 

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost je pozitivna, kar pomeni, da na vsak vložen EUR nam projekt prinaša 

določeno višino donosa/dobička. Rezultati ekonomske analize so pokazali, da je obravnavani investicijski projekt po 

ekonomski analizi rentabilen in upravičen za izvedbo, kar so potrdili tudi vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi 

dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Na podlagi dobljenih rezultatov 

ekonomske analize smo prišli do sklepa/potrditve, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oz. 

upravičena na podlagi CBA-Analize stroškov in koristi, saj je njegova izvedba družbeno-ekonomsko koristna. Če pa 

upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in jih prinaša izvedba investicijskega projekta, ter vse 

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

investicijski projekt »Izgradnja vrtca Opatje selo« ekonomsko upravičen. 

 

Izdelana ocena poslovnih rezultatov po izvedbi investicijskega projekta upošteva usklajenost odhodkov s prihodki. 

Glede na to, da vrtec nima pogojev za ustvarjanje večjega dobička, finančni dinamični kazalniki uspešnosti 

investicijskega projekta ne morejo vplivati na odločitev o naložbi, kot je to v primeru gospodarskih družb. Investicijski 

projekt ni profitnega značaja, zato tudi je s finančnega vidika nerentabilen in neupravičen za izvedbo. 
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Učinki investicij v vzgojo in izobraževanju niso direktno merljivi v denarju, temveč so predvsem posredni kot npr. višja 

kvaliteta izobraževalnega procesa, varnost otrok in zaposlenih ipd. Zavedati se je potrebno, da je družbena koristnost 

tovrstnih naložb večja od njihovih stroškov, zato izvedbo operacije upravičujemo na podlagi širših družbeno-

ekonomskih koristi (t.j. ekonomske (CBA) analize). 

 

Tabela 3:  Zbirni prikaz rezultatov investicijskega projekta. 

VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (OPERACIJE) BREZ DDV 595.457,27 EUR

VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (OPERACIJE) Z DDV 725.697,02 EUR

VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV 578.157,27 EUR

TRAJANJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 2011-2015

EKONOMSKA DOBA 15 LET

LASTNA PRORAČUNSKA SREDSTVA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 200.798,72 EUR

JAVNI VIRI RS - MGRT (nepovratna sredstva ESRR) 434.898,30 EUR

JAVNI VIRI RS - MGRT (Sofinanciranje investicij občin po 21. členu ZFO-1) 90.000,00 EUR

Finančna vrzel (stopnja sofinanciranja EU) 89,90%

NAJVIŠJI UPRAVIČENI ZNESEK SOFINANCIRANJA EU 441.814,84 EUR

ŠTEVILO ODDELKOV VRTCA 2 ODDELKA

KAPACITETE VRTCA 44 OTROK

NOTRANJA UPORABNA POVRŠINA 309,0 m2

DINAMIČNI KAZALNIKI Vrednost

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST - NSV -604.867,59 EUR

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA - ISD -6,60%

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOP.DONOSA - MISD -5,23%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST - RNSV -0,90 EUR

FINANČNI KOEFICIENT K/S 0,836

DOBA VRAČANJA SREDSTEV (v letih) 99

STATIČNI KAZALNIKI Vrednost

Vrednost del na m2 notranje uporabne površine vrtca 2.348,53 EUR

Vrednost del na max število otrok in zaposlenih 14.810,14 EUR

Letni bruto dobiček/izguba m2 notranje uporabne površine vrtca -82,47 EUR

Letni bruto dobiček/izguba max število otrok in zaposlenih -520,04 EUR

DINAMIČNI KAZALNIKI Vrednost

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST - NSV 43.292,13 EUR

EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA - ISD 8,29%

EKONOMSKA MODIFICIRANA INTERNA STOP. DONOSA - MISD 7,70%

EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST - RNSV 0,08 EUR

EKONOMSKI KOEFICIENT K/S 1,169

DOBA VRAČANJA SREDSTEV (v letih) 14

STATIČNI KAZALNIKI Vrednost

Vrednost del na m2 notranje uporabne površine vrtca 1.922,81 EUR

Vrednost del na max število otrok in zaposlenih 12.125,45 EUR

Letni bruto dobiček/izguba m2 notranje uporabne površine vrtca 91,17 EUR

Letni bruto dobiček/izguba max število otrok in zaposlenih 574,91 EUR

REALIZIRANI FIZIČNI CILJI/KAZALNIKI OPERACIJE

FINANČNA ANALIZA

EKONOMSKA (CBA) ANALIZA

OSNOVNI PODATKI PROJEKTA

Viri financiranja

Finančna vrzel (stopnja sofinanciranja EU)
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2 PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE IN 

PROJEKTNE-TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCU TER NAVEDBA 

STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO 

IN NADZOR 

 

2.1 Podatki o investitorju 
 

Naziv OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

Naslov Miren 137 

5291 Miren 

Odgovorna oseba Zlatko Martin Marušič 

Župan Občine Miren-Kostanjevica 

Telefon +386 5 330 46 70 

Telefax +386 5 330 46 82 

E-mail tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

Spletna stran http://www.miren-kostanjevica.si 

Matična številka 5881838 

Davčna številka SI 57235708 

Transakcijski račun SI56 0127 5010 0014 366 odprt pri Banki Slovenije 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodja projekta 

 

Aleš Vodičar 

Tajnik občinske uprave 

Telefon +386 5 330 46 83 

Telefax +386 5 330 46 82 

Mobitel +386 51 313 876 

E-mail ales.vodicar@miren-kostanjevica.si 

Žig in podpis 
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2.2 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 

Naziv 
NI-BO 

Podjetniško svetovanje Robert Likar s.p. 

Naslov Vipavska cesta 17 

5270 Ajdovščina 

Odgovorna oseba Robert Likar, udis 

Telefon +386 (0)41 993 612 

E-mail robert.likar@nibo-es.si 

Spletna stran http://www.nibo-es.si 

Matična številka 6066143 

Davčna številka SI 44058802 

Transakcijski račun SI56 3400 0101 0868 404 odprt pri Sparkasse d.d. 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Podatki o izdelovalcu projektno-tehnične dokumentacije 
 

Naziv 
ATELJE A3 

Arhitektura, projektiranje, urbanizem d.o.o. 

Naslov Industrijska cesta 5, Kromberk 

5000 Nova Gorica 

Odgovorna oseba Ines Kos, direktor 

Odgovorni vodja projekta Ines Kos, univ. dipl. inž. arh. ZAPS 0347 A 

Telefon +386 (0)51 313 258 

Telefax +386 5 330 54 71 

E-mail atelje.kos@siol.net 

Matična številka 3467619 

Davčna številka SI 77027752 

Transakcijski račun SI56 0475 0000 1533 718 odprt pri Novi KBM d.d. 

Žig in podpis 
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2.4 Podatki o upravljavcu 
 

Naziv OSNOVNA ŠOLA MIREN 

Naslov Miren 140 

5291 Miren 

Odgovorna oseba 
Danijela Kosovelj, ravnateljica 

Majda Škarabot, pomočnica ravnateljice za vrtce 

Telefon +386 5 330 24 72 

Telefax +386 5 330 24 81 

E-mail vrtec@os-miren.si 

Spletna stran http://www.os-miren/vrtec 

Matična številka 5085829 

Davčna številka SI 57887411 

Transakcijski račun SI56 0127 5603 0670 123 odprt pri Banki Slovenije 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Strokovni delavci in službe odgovorni za pripravo, izvedbo in nadzor 
 

Odgovorna oseba investitorja Zlatko Martin Marušič, župan Občine Miren-Kostanjevica 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren 

Odgovorni vodja projekta s strani investitorja Aleš Vodičar, tajnik občinske uprave 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren 

Odgovorna oseba s strani projektanta 

(odgovorni projektant/vodja projekta) 

Ines Kos, univ. dipl. inž. arh. ZAPS 0347 A  

Atelje A3 d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica 

Odgovorna oseba s strani izdelovalca 

investicijske dokumentacije (noveliranega IP) 

Robert Likar, univ. dipl. inž. str. IZS S-1431 

NI-BO Robert Likar s.p., Vipavska cesta 17, 5270 Ajdovščina 

Upravljavec Danijela Kosovelj, prof., ravnateljica 

Osnovan šola Miren, Miren 140 ,5291 Miren 

Izvajalec GOI del Znan bo po izvedenem javnem razpisu za izbiro izvajalca GOI del 

(v skladu z določili ZJN). 

Dobavitelj opreme Znan bo po izvedenem javnem razpisu za izbiro dobavitelja 

opreme (v skladu z določili ZJN). 

Strokovni nadzor gradnje Znan bo po izvedenem postopku izbire izvajalca storitev 

strokovnega nadzora gradnje (v skladu z določili ZJN) 
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3 ANALIZA SEDANJEGA STANJA 

 

3.1 Splošni podatki o Občini Miren-Kostanjevica 
 

Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Miren-Kostanjevica. Občina Miren-Kostanjevica je ena 

izmed 13-ih občin Goriške statistične regije. Na zahodu meji z Republiko Italijo, na severu z Občino Šempeter-Vrtojba, 

na vzhodu z Mestno občino Nova Gorica in na jugu z Občino Komen na Krasu. Pokrajina občine je zelo raznolika. Del 

imenovan tudi ''Vrt Goriške'' sega v območje Vipavske doline. Pokrivajo ga rodovitna polja, vrtovi in sadovnjaki, med 

katerimi se vije reka Vipava. Preostali del pokrajine sega v območje Krasa z značilno barvito in pestro kraško floro, s 

kraškimi vrtačami in globokimi brezni, ki so pravi izziv za mnoge jamarje. Tu sta doma kraški pršut in teran. 

 

Občina obsega 15 naselij, ki so organizirana v 8-ih krajevnih skupnostih; KS Miren: Miren in Vrtoče; KS Orehovlje: 

Orehovlje; KS Bilje: Bilje; KS Opatje selo: Opatje selo, Lokvica, Nova vas; KS Sela na Krasu: Sela na Krasu, Hudi log, 

Korita; KS Kostanjevica na Krasu: Kostanjevica na Krasu; KS Vojščica: Vojščica; KS Temnica, Lipa in Novelo. Njena 

površina meri 62,8 m2. Zanjo je značilna podpovprečna naseljenost (76,5 prebivalcev na km2). Ob popisu prebivalcev 

leta 2002 je Občina Miren-Kostanjevica štela 2.317 moških in 2.424 žensk oziroma skupaj 4.741 občanov. Ti so tvorili 

1.620 gospodinjstev, pri čemer je bila povprečna velikost gospodinjstva 2,9 oseb. Središče občine je naselje Miren, 

kjer je tudi občinski sedež. 

 

Tabela 4:  Statistični podatki o investitorju iz leta 2013. 

Gostota

Število Delež km2 Delež št.preb./km2

Slovenija 2.059.114 100,0% 20.273,0 100,0% 101,6

Goriška regija 119.019 5,8% 2.325,0 11,5% 51,2

Občina Miren Kostanjevica 4.854 0,2% 62,8 0,3% 77,3

Prebivalci Površina (v km2)

 
Vir: SURS. 

 

Tabela 5: Število prebivalcev po starostni strukturi v Občini Miren-Kostanjevica in rast prebivalstva v obdobju 

2002-2013. 

2002 2009 2010 2011 2012 2013 2002-2013 2012-2013

0-14 let 667 621 627 646 643 663 -0,6% 3,1%

15-64 let 3.270 3.405 3.355 3.353 3.302 3.301 0,9% 0,0%

65 + let 804 869 841 849 859 890 10,7% 3,6%

Občina Miren-Kostanjevica 4.741 4.895 4.823 4.848 4.804 4.854 2,4% 1,0%

Indeks staranja 120,5 139,9 134,1 131,4 133,6 134,2

Stopnja rastiLeto

Starostne skupine preb.

 
Vir: SURS. 

 

Število prebivalcev občine Miren-Kostanjevica je po letu 2002 počasneje naraščalo kot v preteklem obdobju. Danes v 

občini Miren-Kostanjevica živi 4.854 prebivalcev (01.07.2013 oz. 2013H2, SURS), ki tvorijo 1.830 gospodinjstev 

(povprečna velikost gospodinjstva je 2,6 oseb) oz. 1.422 družin. Glavni vzrok rasti števila prebivalcev v zadnjem 

obdobju so predvsem priselitve iz tujine, in sicer predvsem v obdobju 2008-2009. Na rast prebivalcev pa v manjši 

meri vpliva naravni prirast prebivalstva. Po zadnjih podatkih iz SURS-a je bil leta 2012 v občini Miren-Kostanjevica le 

naravni prirast prebivalstva pozitiven, medtem ko sta bila tako selitveni prirast s tujino kot tudi selitveni prirast med 

občinami v RS negativna; skupni prirast prebivalstva občine Miren-Kostanjevica je bil leta 2012 negativen (-3,5 na 

1.000 prebivalcev). Občina Miren-Kostanjevica ima glede na slovenske razmere in razmere v regiji eno izmed slabših 

starostnih struktur, saj je imela leta 2013 le 13,7% mladega prebivalstva in kar 18,3% starega prebivalstva. Za 

slovenske razmere ima tudi že neugoden indeks staranja, ki je leta 2013 znašal kar 134,2. Indeks staranja v občini je 

bil slabši od povprečja regije (132,0) kot tudi od povprečja države (118,9). Občina tako izkazuje povprečno oz. meji že 

na podpovprečno demografskih situacij v regiji. To pa dolgoročno vodi v demografsko ogroženost občine, če se ne 

sprejmejo ustrezni ukrepi za zaustavitev navedenega negativnega trenda. 
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Na podlagi kazalnikov razvitosti občine, kazalnikov ogroženosti občine in kazalnikov razvojnih možnosti je bil 

izračunan Koeficient razvitosti občina za leto 2013 in 2014. Koeficient razvitosti Občine Miren-Kostanjevica za 

obdobje 2013 in 2014 znaša 0,89. Občina Miren-Kostanjevica sodi v Goriško statistično regijo, za katero znaša indeks 

razvojne ogroženosti na ravni SKTE-3 regije 93,8. Razvojna ogroženost je ocenjena na podlagi Sklepa o razvrstitvi regij 

po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 23/2006 in 20/2011). 

 

Obstoj sedanjih naselij na območju občine Miren-Kostanjevica sega že v prazgodovino in antiko. O tem pričajo 

številna arheološka najdišča prazgodovinskih gradišč in rimskih grobišč v Mirnu in v Biljah. Najzanimivejše turistične 

točke v občini so: Mirenski grad z romarsko cerkvijo Žalostne Matere Božje iz 13. stoletja; Trstelj kot najvišji hrib in 

najvišja razgledniška točka v občini, z urejenimi planinskimi potmi in planinsko kočo ''Trstelj''; Kraške jame (mnoge še 

neraziskane), globoke tudi do 70 m, primerne za jamarski šport; kolesarske poti in sprehajalne poti ter znamenitosti iz 

1. svetovne vojne v okviru nastajajočega projekta Poti miru na Krasu. Na reki Vipavi je zelo razširjeno športno ribištvo. 

V času delovanja občine je bilo ogromno storjenega na področju razvoja cestne in komunalne infrastrukture. Občina 

si zelo prizadeva skrbeti za okolje in prostor, za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, kmetijstva, turizma, 

športno-rekreacijskih in kulturnih dejavnosti, šolstva predvsem na območju njenega podeželja. 

 

Ena izmed ključnih nalog Občine Miren-Kostanjevica je med drugim tudi zagotavljanje ustreznih prostorskih in 

materialnih pogojev za življenje in delo v vrtcu ena izmed prioritetnih nalog dejavnosti predšolske vzgoje, varstva in 

izobraževanja otrok v občini. Zato je v okviru občinskega proračuna ter NRP Občine Miren-Kostanjevica 2013-2016 je 

uvrščena tudi operacija »Izgradnja vrtca Opatje selo« na podprogramu 19029001 – Vrtci. 

 

 

3.2 Analiza obstoječega stanja predšolskega varstva oz. vzgojno-varstvene dejavnosti 

na območju občine Miren-Kostanjevica 
 

3.2.1 Gibanje števila rojstev in predšolskih otrok 
 

Tabela 6: Število živorojenih otrok ter število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev Slovenije, Goriške 

statistične regije in občine Miren-Kostanjevica, 2000-2012. 

SLOVENIJA
Goriška 

regija

Občina 

Miren-

Kostanjevica

SLOVENIJA
Goriška 

regija

Občina 

Miren-

Kostanjevica

2000 18.180 1.080 43 9,1 9,0 9,0

2001 17.477 1.020 38 8,8 8,5 7,9

2002 17.501 978 37 8,8 8,1 7,6

2003 17.321 975 40 8,7 8,1 8,2

2004 17.961 1.030 38 9,0 8,6 7,9

2005 18.157 1.037 43 9,1 8,7 8,9

2006 18.932 1.017 49 9,4 8,5 10,2

2007 19.823 1.174 42 9,8 9,8 8,7

2008 21.817 1.248 45 10,8 10,5 9,4

2009 21.856 1.301 51 10,7 10,9 10,4

2010 22.343 1.303 43 10,9 10,9 8,9

2011 21.947 1.325 55 10,7 11,1 11,3

2012 21.938 1.296 46 10,7 10,9 9,6

Povprečje 2000-2011 19.635 1.137 44 9,7 9,5 9,1

Povprečje 2008-2012 21.980 1.295 48 10,8 10,9 9,9

Stopnja rasti 2008-2012 0,6% 3,8% 2,2%

Povprečna letna stopnja rasti 1,6% 1,7% 1,5%

Leto

Živorojeni Živorojeni na 1.000 prebivalcev

 
Vir: SURS. 

 

V tabeli 6 je prikazano število živorojenih otrok ter število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev v Sloveniji, Goriški 

statistični regiji in v občini Miren-Kostanjevica med leti 2000 in 2012. Iz tabele izhaja, da je število otrok v občini 

Miren-Kostanjevica po letih nihalo. V povprečju pa je bilo v obdobju 2000-2012 živorojenih 44 otrok na leto oz. v 
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obdobju 2008-2012 pa 48 otrok na leto. Stopnja rasti živorojenih otrok je leta 2012 glede na leto 2008 znašal 2,2%; 

povprečna letna stopnja rasti med leti 2000-2012 pa 1,5%. Iz tabele tudi vidimo, da je v občini Miren-Kostanjevica 

število otrok v obdobju 2008-2012 naraščalo hitreje kot v Sloveniji in toda počasneje kot Goriški statistični regiji. 

Občina Miren-Kostanjevica pa je dosegla nižje povprečno število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev kot Slovenija 

in tudi kot Goriška statistična regija tako v obdobju 2000-2012 kot tudi v obdobju 2008-2012. Iz tabele vidimo, da se v 

povprečju v obdobju 2008-2012 v občini Miren-Kostanjevica na 1.000 prebivalcev letno rodilo 9,9 otrok. Iz navedenih 

rezultatov lahko predvidevamo, da bo število živorojenih otrok tudi v prihodnjih letih naraščalo, kar nam nakazuje, da 

bo v prihodnje prišlo do povišanega povpraševanja po vzgojno-varstvenih storitvah v občini Miren-Kostanjevica oz. 

do povečanega vpisa števila otrok v vrtec. 

 

Tabela 7: Število otrok v starostni skupini 0 let ter v starostni skupini od 1 do 5 let v občini Miren-

Kostanjevica, 2000-2013. 

Starost 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 let 34 39 40 35 35 42 38 56 36 49 50 54 52 44

1-5 let 252 245 252 245 194 186 189 183 213 219 231 239 244 239

Starost 0 let Starost 1-5 let

Stopnja rasti 2000-2013 29,4% Stopnja rasti 2000-2013 -5,2%

Stopnja rasti 2008-2013 22,2% Stopnja rasti 2008-2013 12,2%

Povprečna letna stopnja rasti 2000-2013 4,2% Povprečna letna stopnja rasti 2000-2013 -0,1%

Povprečna letna stopnja rasti 2008-2013 -1,4% Povprečna letna stopnja rasti 2008-2013 4,7%

Letno povprečje 2000-2013 43 Letno povprečje 2000-2013 224

Letno povprečje 2008-2013 48 Letno povprečje 2008-2013 231  
Vir: SURS, lasten izračun. 

 

Za potrebe analize potreb po prostorih za predšolsko dejavnost (vzgojno-varstveno dejavnost) je potrebno posebej 

analizirati demografske podatke po starostni strukturi in posebej obravnavati starostne skupine do dopolnjenega 

petega leta (predšolsko varstvo). Za potrebe študije so v tem poglavju posebej analizirani podatki demografskih 

kazalnikov za obdobje od leta 2000 do leta 2013 po specifičnih starostnih skupinah do 5 leta starosti, saj sta ti dve 

starostni skupini najbolj primerni za ocenitev potrebnih kapacitet vrtcev v občini Miren-Kostanjevica. Iz tabele 7 

vidimo, da je letno povprečje števila otrok v starostni skupini 0 let bilo v zadnjih šestih letih 2008-2013, 48 otrok, v 

starostni skupini od 1 do 5 let pa 231 otrok. Stopnja rasti je v zadnjih šestih letih pri obeh obravnavanih skupinah 

otrok v občini Miren-Kostanjevica pozitivna, kakor je tudi pozitivna povprečna letna stopnja rasti otrok v obeh 

starostnih skupinah, čeprav starostna skupina 1-5 let v povprečju letno raste počasneje kot število otrok v starostni 

skupini 0 let. 

 

Iz opravljene analize lahko predvidevamo, da bo glede na pretekle trende število živorojenih otrok (rojstev) še vedno 

naraščalo s povprečno enako močno stopnjo rasti kot v zadnjem 6-letnem obdobju. Navedeno potrjuje dejstvo, da v 

občini Miren-Kostanjevica nujno potrebujejo večje prostorske kapacitete za izvedbo vzgojno-varstvenih in 

izobraževalnih programov, ki jih nudi OŠ Miren v okviru izvajanja vzgojno-varstvene dejavnosti, saj jih že danes 

primanjkuje. Povečanje števila otrok v starostni skupini od 0 do 5 let pomeni smiselno vlaganje v izgradnjo javnih 

vzgojno-varstvenih zavodov, kamor sodi tudi enota vrtca v Opatjem selu. 

 

3.2.2 Obstoječe stanje predšolskega varstva (vzgojno-varstvene dejavnosti) 
 

3.2.2.1 Predstavitev upravljavca – Osnovna šola Miren 

 

V občini Miren-Kostanjevica deluje vrtec v okviru Osnovne šole Miren. Osnovna šola Miren je javni zavod. 

Ustanovitelj šole je Občina Miren-Kostanjevica. Zavod OŠ Miren opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost kot javno 

službo, katere trajno in nemoteno opravljanje je v javnem interesu in jo zagotavlja Občina Miren–Kostanjevica. Odlok 

o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 43/2008 z 

dne 05.05.2008 ter; šola je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v N. Gorici pod registrsko številka 

065/10007600. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloga o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miren 

pa je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/2009 z dne 30.09.2009. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200843
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V okviru zavoda OŠ Miren so organizirane tudi štiri enote vrtca za izvajanje predšolske vzgoje, in sicer: 

 Vrtec Miren, 

 Vrtec Bilje, 

 Vrtec Kostanjevica na Krasu in 

 Vrtec Opatje selo. 

Program vrtca je izvajanje predšolske vzgoje. Programi vrtca so dnevni in poldnevni. Vzgojno delo v vrtcu poteka po 

Kurikulumu za vrtce. 

 

Delovanje zavoda OŠ Miren temelji na Zakonu o organizaciji in financiranju VIZ, Zakon o OŠ, Zakon o vrtcih in 

podzakonskih aktih. Dolgoročni cilji OŠ Miren, ki se nanašajo na vrtčevsko dejavnost, so: 

 novogradnja Vrtca Opatje selo, 

 adaptacija vrtca Bilje, 

 zagotavljanje ustreznih materialno-tehničnih pogojev za izvajanje kakovostne vzgojno-varstvene dejavnosti, 

 zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture ter 

 otrokom privzgojiti čut odgovornosti, delovne navade, strpnost, strpen odnos do drugačnih, osnovne 

moralne vrednote ipd. 

 

Otroci so razporejeni v oddelke skladno s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih ter skladno z Zakonom o 

vrtcih. Kjer število otrok presega zakonski normativ za 1 ali 2 otroka, je to urejeno s soglasjem ustanovitelja za 

fleksibilni normativ. Sestava in število oddelkov je bila predhodno usklajena z ustanoviteljem – Občino Miren-

Kostanjevica. Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/2005- uradno prečiščeno besedilo, 25/2008, 98/2009 – ZIUZGK in 

36/2010) ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v dveh starostnih obdobjih: 

 prvo starostno obdobje: otroci v starosti od 1 do 3 let; 

 drugo starostno obdobje: otroci v starosti 3 let do vstopa v šolo. 

 

Na dan 06.01.2014 je vzgojno-varstvena dejavnost OŠ Miren potekala v 11 oddelkih, in sicer v: 

 4-ih oddelkih prvega starostnega obdobja, 

 6-ih oddelkih drugega starostnega obdobja ter 

 1 kombiniranem oddelku 

V oddelke prvega starostnega obdobja je bilo vključenih 46 otrok, drugega starostnega obdobja 110 otrok, v 

kombinirani oddelek pa 16 otrok; skupaj 172 otrok. Iz spodnje tabele vidimo, da je največje število oddelkov in otrok 

v enoti vrtca Miren, najmanj pa v enoti vrtca Opatje selo, saj nima zagotovljenih dovolj prostorskih kapacitet za 

oblikovanje večjega števila oddelkov vrtca v Opatjem selu. 

 

Tabela 8: Število oddelkov in število otrok vključenih v Vrtce OŠ Miren na dan 06.01.2014 (vir: Evidenca 

vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov; spletna aplikacija MIZŠ). 

Število 

oddelkov

Število 

otrok

Število 

oddelkov

Število 

otrok

Število 

oddelkov

Število 

otrok

Število 

oddelkov

Število 

otrok

Število 

oddelkov

Število 

otrok

1-2 2 20 1 10 1 10

2-3 1 14 1 14

1-3 1 12 1 12

3-4 2 37 1 19 1 18

4-5 0 0

5-6 2 38 1 19 1 19

3-6 2 35 1 15 1 20

1.st.obd.

2.st.obd.

Razvojni  oddelki 0 0

1-3 0 0

3-6 0 0

11 172 1 15 4 62 3 49 3 46

VRTEC V OKVIRU OŠ 

MIRENOznaka 

oddelka
Starostno obdobje

1. Starostno obdobje

2. Starostno obdobje

Kombinirani  oddelki 1 16

Vzgojno - varstvena 

družina

SKUPAJ

ENOTA MIRENENOTA OPATJE SELO ENOTA BILJE
ENOTA KOSTANJEVICA 

NA KRASU

1 16
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V vrtcih OŠ Miren otrokom nudijo kakovostno predšolsko vzgojo, ki ob dobrem sodelovanju staršev z vrtcem, 

dopolnjuje družinsko vzgojo. Organiziranost in notranja klima zaposlenih nudi dovolj pestro in spodbudno okolje za 

kakovostno rast posameznika, kot tudi vrtca kot celote. Cilji posameznih področij kurikuluma so prilagojeni otrokovim 

potrebam in razvojnim sposobnostim ter upoštevanju neposrednega okolja posamezne enote in oddelka vrtca v 

okviru OŠ Miren. Organizirano in sistematično delo v predšolski vzgoji pripravlja otroka na vstop v osnovno šolo, 

vseživljenjsko učenje in razvoj kompetenc posameznika. S tvornim povezovanjem v vertikali vzgoje in izobraževanja 

prispevajo k boljšim in lažjim prehodom otroka iz enega nivoja v sistemu vzgoje v nadaljnji nivo izobraževanja. 

Njihova prednost so bogate izkušnje, ki jih razvijajo s stalnim izpopolnjevanjem in horizontalno in vertikalno 

izmenjavo izkušenj znotraj kolektiva in med drugimi vrtci po Sloveniji. Z aktivno vlogo strokovnega izpopolnjevanja v 

mentorskem središču bogatijo svoje strokovno znanje in izkušnje ter ga predstavljajo in izmenjujejo z drugimi vrtci. 

Veliko pozornost posvečajo motiviranju zaposlenih za stalno pridobivanje novih znanj, ki jim jih ponuja organizirano 

izobraževanje in izpopolnjevanje. V okviru zelo različno velikih enot tudi mnogo lažje premostijo trenutne odsotnosti 

zaposlenih zaradi bolezni, letnih dopustov in izobraževanj. S fleksibilno razporeditvijo strokovnega kadra zagotavljajo 

takšno organizacijo dela, ki nudi optimalen izkoristek razpoložljivih strokovnih delavcev v času, ko je največ otrok v 

vrtcu. Vsekakor pa je največja prednost vrtcev OŠ Miren v dobrem sodelovanju z ustanoviteljem Občino Miren-

Kostanjevica, ki z razumevanjem sprejema njihove pobude in skupaj iščeta najboljše rešitve za kakovostno ponudbo 

za najmlajše občane Občine Miren-Kostanjevica. 

 

Ker je temeljni cilj vzgoje v vrtcih spodbujanje otrokovega razvoja in učenja v skladu z zakonitostmi razvoja in 

značilnostmi posameznika, je zelo pomembna kvaliteta dela vzgojnega osebja. Zato so že pred leti začeli z 

izobraževanjem delavk na seminarju »Kako do odgovornega vedenja otrok«, ki jih je poučil o temeljnih potrebah 

človeka, o kontrolni teoriji in reševanju konfliktov v skupini otrok. Z znanjem dajejo otrokom psihološko, socialno, 

čustveno in moralno podporo. Zavedajo se, da se otrok najbolje razvija, če je notranje motiviran za lastno učenje. 

Strokovne delavke se vsako leto vključujejo v delavnice Korak za korakom (Sodelovanje s starši, Socialna inkluzija, 

Vzgoja odgovornosti) in druge programe stalnega strokovnega izobraževanja. 

 

Samo vzgojno varstveno delo poteka v oddelkih. Glede na starost otroka, prostorske in kadrovske normative ter 

trajanje izvajanja se oblikujejo različni programi: 

 dnevni program, ki obsega celodnevno bivanje od 6 do 9 ur; 

 poldnevni program s kosilom, ki obsega bivanje v vrtcu od 4 do 6 ur; 

 poldnevni program brez kosila, ki traja od 4 do 6 ur. 

Programi so namenjeni vsem predšolskim otrokom v starosti od 1 do 6 let in zajemajo vzgojo, varstvo in nekateri tudi 

prehrano (samo malico ali malico, kosilo in popoldansko malico). Programi vrtcev so usklajeni z Zakonom o vrtcih. 

Otroci v vrtcu pridobivajo mnoge izkušnje in potrebno znanje za vključevanje v okolje. 

Vzgojno delo se načrtuje skladno s Kurikulumom za vrtce in z ustreznim oblikovanjem oddelkov, osredotočenih na 

potrebe otrok. Vzgojno delo bo temeljilo na poznavanju in upoštevanju otrokovega razvoja. V predšolskem obdobju 

je igra zelo intenzivna, otrok potrebuje družbo svojih sovrstnikov, s katerimi navezuje prijateljstva. Raziskuje svet 

okoli sebe in spoznava raznolikost medsebojnih odnosov. Namen vzgoje v vrtcu je spodbujanje različnih področij 

otrokovega razvoja. Vsebina vzgojno-varstvenih in izobraževalnih programov je in bo tu vnaprej zgoščena predvsem v 

dopoldanskem času. 

 

3.2.2.2 Analiza vpisa v vrtce OŠ Miren po letih 

 

Tabela 9: Število otrok v šolskih letih od 2005/2006 do 2012/2013 po vrtcih v občini Miren-Kostanjevica. 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Miren 53 52 49 63 72 67 66 63 62

Bilje 45 39 40 33 36 46 52 47 49

Opatje selo 14 29 11 18 13 16 19 13 15

Kostanjevica na Krasu 28 12 27 37 43 47 42 47 46

Skupaj 140 132 127 151 164 176 179 170 172

Enota vrtca

Leto Trenutno 

stanje

 
Vir: Vrtci OŠ Miren; MIZŠ na dan 06.01.2014 – trenutno stanje. 
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V vse enote vrtcev OŠ Miren je bilo v šolskem letu 2012/13 vključenih 170 otrok, starih od 1-6 let. Razporejeni so bili 

v enajstih oddelkih, od tega je bil en oddelek v enoti Opatje selo, trije oddelki v enoti Bilje, trije oddelki v enoti 

Kostanjevica na Krasu in štirje oddelki v enoti v Mirnu. Otroci so bili vključeni v homogene, heterogene in 

kombinirane skupine in obiskujejo v večini celodnevni program. Na dan 06.01.2014 je bilo v vse enote vrtca 

vključenih 172 otrok. 

 

Število otrok v vrtcih se z leti povečuje. V šolskem letu 2007/2008 je bilo skupaj vpisanih 127 otrok, v šolskem letu 

2008/2009 se je povečalo na 151 otrok, leta 2009/2010 je doseglo število 164 otrok, leta 2010/2011 že 176 otrok, 

leta 2011/2012 pa že 179 otrok. Danes je število otrok vpisanih v vrtec sicer nekoliko manj, toda še vedno veliko več 

kot še pet let nazaj. 

 

Tabela 10: Prikaz števila otrok od 0 do 6 let na območju občine Miren-Kostanjevica, število vpisanih otrok v 

enote vrtcev OŠ Miren ter delež vključenosti otrok v enote vrtcev OŠ Miren po letih. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 let 36 49 50 54 52 44 22,2% 5,4% -15,4%

1 leto 58 37 46 48 51 51 -12,1% 3,1% 0,0%

2 leti 45 59 39 48 45 55 22,2% 7,3% 22,2%

3 leta 46 44 57 42 46 47 2,2% 2,1% 2,2%

4 leta 33 46 44 56 42 48 45,5% 10,3% 14,3%

5 let 31 33 45 45 60 38 22,6% 7,9% -36,7%

6 let 37 34 32 45 44 60 62,2% 12,2% 36,4%

Skupaj število otrok od 0 do 6 let 286 302 313 338 340 343 19,9% 3,7% 0,9%

4.799 4.895 4.823 4.848 4.804 4.854 1,1% 0,2% 1,0%

5,96% 6,17% 6,49% 6,97% 7,08% 7,07%

127 151 164 176 179 170 33,9% 6,3% -5,0%

50,80% 59,68% 62,36% 61,97% 62,15% 56,86%

Število vpisanih otrok v Vrtce OŠ Miren

Delež vključenosti otrok v vrtce OŠ Miren

Delež otrok od 0 do 6 let med prebivalci občine

Leto Stopnja 

rasti 2008-

2013

Območje Starost

Stopnja 

rasti 2012-

2013

Število prebivalcev Občine Miren-Kostanjevica

Povprečna 

stopnja 

rasti 2008-

2013

Občina Miren-Kostanjevica

 
Vir: Vrtci OŠ Miren; SURS, lasten izračun. 

 

Iz tabele 10 lahko vidimo, da število predšolskih otrok v opazovanem obdobju 2008-2013 iz leta v leto narašča. 

Povprečna letna stopnja rasti števila otrok od 0 do 6 let v občini Miren-Kostanjevica znaša 3,7%. Ravno tako narašča 

povprečna letna stopnja rasti števila vpisanih otrok v Vrtce OŠ Miren, in sicer le-ta znaša 6,3%, kljub temu da je bila 

povprečna letna stopnja rasti števila otrok na območju občine Miren-Kostanjevica nižja. Iz tabele 10 lahko tudi 

razberemo, da se z leti povečuje delež vključenosti otrok v Vrtce OŠ Miren, saj je le-ta še leta 2008 znašal le 50,8%, 

danes leta 2013 pa že znaša 56,86%; leta 2012 pa je znašala kar 62,15%. 

 

3.2.2.3 Analiza obstoječega stanja enote vrtca v Opatjem selu 

 

Enota vrtca v Opatjem selu deluje v stavbi nekdanje podružnične osnovne šole Opatje selo, na naslovu Opatje selo 9, 

5291 Miren že od leta 1977. Nahaja se v centralnem delu naselja Opatje selo, na parcelni št. 3737 k.o. 2328 Opatje 

selo. Na zahodni strani sega do regionalne ceste Miren - Kostanjevica na Krasu. Po razpoložljivih podatkih je bil objekt 

zgrajen okrog leta 1930 kot enonadstropen in nepodkleten objekt z velikimi učilnicami in visokimi višinami ter 

potrebnimi spremljajočimi prostori. Pred cca 25 leti je bilo pritličje adaptirano za potrebe otroškega vrtca, nadstropje 

pa je bilo opuščeno in ni bilo vzdrževano. V spodnjih prostorih stavbe je urejena igralnica, sanitarije in kuhinja. Zunaj 

je urejena ploščad in veliko travnato, ograjeno dvorišče s peskovnikom in igrali. Do leta 1981 so vrtec obiskovali tudi 

otroci iz Kostanjevice na Krasu in okolice, saj do takrat še ni bila zgrajena enota vrtca v Kostanjevici na Krasu. Leta 

1998 se je v pritličju nekdanje stavbe POŠ Opatje selo uredila pralnica s šivalnico za potrebe vseh štirih enot vrtcev OŠ 

Miren v občini. Z uvedbo devetletke v letu 2003 se je število otrok nekoliko zmanjšalo, saj otroci vstopajo leto dni 

prej (ob starosti 6 let) v osnovnošolsko izobraževanje. 

 

Otroci, ki obiskujejo enoto vrtca v Opatjem selu, prihajajo iz Opatjega sela in bližnjih krajev ter tudi iz zamejstva, kar 

je posledica padca meje med državama Slovenija – Italija. Vrtec obsega en kombiniran oddelek za otroke v starosti od 

2-6 let in sprejme maksimalno 19 otrok in ga trenutno  obiskuje 15 otrok. Poleg tega obiskuje še 13 otrok iz okoliša 
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Opatje selo vrtec v Kostanjevici na Krasu. Otroci v starostni skupini od 2-3 let, ki ne obiskujejo vrtca in so iz šolskega 

okoliša Opatje selo jih je 12 in iz okoliša Kostanjevica na Krasu pa 11.    

 

Tabela 11: Prostorski pogoji enote vrtca v Opatjem selu. 

PROSTORSKI POGOJI POVRŠINA v m2 

1 igralnica 57,30

1 garderoba 13,20

1 vetrolov 5,60

1 umivalnica z WC – otroci, WC osebje 11,00

1 čajna kuhinja s shrambo 16,89

1 pralnica 22,80

1 pisarna 11,80

1 asfaltirana ploščad 85,00

1 igrišče 1.554,00

1 peskovnik 5.80 x 4.00 m  
Vir: Vrtci OŠ Miren 

 

Slika 1:  Stavba obstoječe enote vrtca v Opatjem selu. 

 
 

Ker se je investitor Občina Miren-Kostanjevica zaradi zelo slabega stanja stavbe vrtca v Opatjem selu skupaj v 

dogovoru z OŠ Miren odločila za novogradnjo enote vrtca v Opatjem selu, se na obstoječem objektu stare POŠ Opatje 

selo, kjer se sedanja nahaja enota vrtca v Opatjem selu, opravljajo le redna vzdrževalna dela. 

 

Streha obstoječe stavbe, kjer se nahaja enota vrtca v Opatjem selu, na več mestih pušča, zato bi bilo potrebno izvesti 

prekritje opečne kritine ter lokalno zamenjati poškodovane opečne planete. Zamenjati oziroma izvesti bi bilo 

potrebno tudi vse kleparske izdelke. Vse dokler se ne bo izvedla celovita obnova strešne kritine, pa bi bilo potrebno 

izvesti vsaj: 

 lokalne ojačitve dveh dotrajanih špiravcev tako, da bi se bočno privijačilo obojestransko dva ploha sidrana 

1,5 m v notranjost objekta, 

 lokalno zamenjati poškodovane planete, 

 lokalno na mestih zamakanja izvesti prekritje z obstoječimi korci, 

 izvesti pločevinasto obrobo na mestu prehoda pločevinastega kanala, 

 izvesti obnova ometa, saj omet odpada, kar predstavlja veliko nevarnost za otroke in zaposlene, 

 zamenjati zunanje stavbno pohištvo (pritličje stavbe) - okna, 

 zamenjati razsvetljavo z varčnejšimi in varnejšimi svetili ter 

 obnoviti kopalnico zaradi varnosti otrok. 

 

 

3.3 Razlogi za investicijsko namero 
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Vrtec predstavlja pomemben segment vključevanja otrok v družbeno življenje, s čimer otroci pridobijo na socializaciji. 

Hkrati predstavlja vrtec pomembno podlago izobrazbe za otroke, ki ni vsiljiva in preko igre odpira otrokovo obzorje 

ter otrokom nudi potrebno znanje in socialne izkušnje za normalno aktivnost v šolskem okolju. 

 

Glede na demografske podatke v zadnjih letih se ne povečuje le število rojstev, ampak tudi število otrok na področju 

predšolske vzgoje (t.j. v vrtcih). Zaradi porasta števila otrok v vrtcih prihaja do pomanjkanja prostorskih kapacitet. 

Vpliv povečanega vpisa otrok v vrtce je tudi posledica sprememb na področju zakonodaje, ki prinaša vrsto ugodnosti. 

S sprejetim Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih želi država finančno razbremeniti družine, ki 

imajo v vrtec vključenih hkrati več kot enega otroka, doseči visok delež vključenosti vseh otrok drugega starostnega 

obdobja v vrtce ter povečati dostopnost do predšolske vzgoje. Število otrok v starostni skupini 0-5 v zadnjih letih 

stalno narašča. Potrebe po vpisu otrok v vrtec se iz leta v leto povečujejo, zato je nastal problem pomanjkanja 

zadostnih prostorskih kapacitet za predšolsko varstvo otrok (soočanje s prostorsko stisko) tako v enoti vrtca v 

Opatjem selu kot tudi v vseh ostalih enotah vrtcev OŠ Miren na območju občine Miren-Kostanjevica. 

 

Kot smo že v predhodnem poglavju navedli, je enota vrtca v Opatjem selu locirana v nekdanji stavbi POŠ Opatje selo. 

Stavba je v zelo slabem stanju in trenutno je zaradi omejenih prostorskih kapacitet v njej organiziran le en heterogeni 

oddelek vrtca, ki lahko sprejme max 19 otrok. Investitor Občina Miren-Kostanjevica se je, ravno zaradi zelo slabega 

stanja stavbe in potrebe po nujnih večjih vzdrževalnih delih za zagotavljanje ustrezne varnosti otrok, skupaj v 

dogovori z upravljavcem, OŠ Miren, odločila za novogradnjo vrtca v Opatjem selu. Nov otroški vrtec bo zgrajen za 

oblikovanje dveh heterogenih oddelkov, kar pomeni, da bo sprejel maksimalno 44 predšolskih otrok. Z izvedbo 

operacije se bo pridobilo nujno potrebne prostorske kapacitete ter zadostilo vsem standardom in normativom. Glede 

na pomanjkanje kapacitet za organizirano varstvo predšolskih otrok ter ne zagotavljanje učinkovite rabe energije 

(obstoječi objekt nekdanje POŠ ima izredno velike energetske izgube) je investicija v izgradnjo vrtca Opatje selo s 

pripadajočo zunanjo ureditvijo zelo velikega pomena za omogočanje in zagotavljanje kakovostne vzgojno-varstvene 

dejavnosti v občini Miren-Kostanjevica. Z novogradnjo bo občina pridobila nov energetsko učinkovit objekt (nižji 

stroški ogrevanja kot pri klasični gradnji oz. rekonstrukciji). V objektu bo pozitivno bivalno udobje in zagotovljeni 

bodo najboljši pogoji za izvedbo vzgojno-varstvene dejavnosti vrtca v Opatjem selu. 

 

Na osnovi vsega zapisanega sledi, da temeljni razlog za izvedbo investicijskega projekta izhaja ravno iz trenutnega 

stanja obstoječih prostorov enote vrtca v Opatjem selu, ki se odraža: v pomanjkanju kakovostnih prostorov zaradi 

povečanega vpisa kot tudi v neustreznosti prostorov z vidika nedoseganja normativne površine za oblikovanje 

dveh oddelkov vrtca; v potrebi po večjih investicijsko vzdrževalnih delih na nekdanji stavbi POŠ Opatje selo, kjer se 

nahaja enota vrtca, za zagotovitev ustreznosti prostorov ter same varnosti otrok in zaposlenih; ter v potrebi po 

zagotovitvi energetske učinkovitosti oz. učinkovite rabe energije, ko jo obstoječi objekt POŠ Opatje selo ne 

zagotavlja. Investitor Občina Miren-Kostanjevica se je odločila za novogradnjo, saj bi investicijska vlaganja v 

rekonstrukcijo in ureditev obstoječega objekta bivše POŠ Opatje selo povzročila, da bi imeli probleme z 

zagotavljanjem prostora za že vpisane otroke, sej bi bilo potrebno objekt popolnoma sanirati (in torej oddelek vrtca v 

Opatjem selu začasno zapreti), če bi želeli imeti objekt usklajen z veljavnimi energetskimi standardi. Poleg 

navedenega bi z vlaganjem v rekonstrukcijo obstoječega objekta izjemno težko dosegli zadovoljivo kakovost oz. tudi z 

vidika investicijskih vlaganj bi bila v tem primeru rekonstrukcija obstoječega objekta veliko dražja kot novogradnja. 

Ker bi z investicijskimi vlaganji v rekonstrukcijo obstoječega objekta vrtca izjemno težko dosegli zadovoljivo kakovost, 

je vsekakor boljša odločitev, da se investicijska sredstva usmeri v novogradnjo. Z novogradnjo se bo zagotovilo 

ustrezne notranje in zunanje igralne površine, ki bodo v skladu s standardi in normativi, ter pridobilo energetsko 

varčen objekt, ki bo imel pozitiven vpliv na zmanjševanje emisij v okolje. Izvedba investicijskega projekta bo tako 

omogočala OŠ Miren izvajanje programov predšolske vzgoje v sodobnem objektu, kar bo imelo neposreden in 

pozitiven vpliv na kakovost izvedbe vzgojno-varstvenih in izobraževalnih programov, na ekonomično rabo energije, 

na zadovoljitev malih uporabnikov in njihovih staršev ter nenazadnje tudi na zadovoljstvo zaposlenih v enoti vrtca v 

Opatjem selu. Vse navedeno pa so temeljnih razlogi za investicijsko namero v okviru tega investicijskega projekta. 
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4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 

POLITIKAMI 

 

4.1 Razvojne možnosti in cilji investicijskega projekta 
 

Vrtec družini predstavlja pomemben segment delovanja in funkcioniranja. V kolikor v bivalni okolici te storitvene 

dejavnosti ni, območje ni privlačno za mlade družine, kar lahko povzroči njihovo izseljevanje oziroma ni privlačno za 

priseljevanje novih družin, kar negativno vpliva na razvoj občine in posledično tudi regije. Ne smemo zanemariti tudi 

dejstva, da preživi otrok v vrtcu veliko časa (tudi 8 in več ur dnevno), zato ima na razvoj otrokove osebnosti izredno 

velik vpliv tudi počutje otroka v vrtcu in njegovo okolje, v katerem otrok živi, ga opazuje, se v njem igra, ustvarja in ga 

posnema. Čeprav izvedba investicijskega projekta ne prikazuje zelo velike ekonomske upravičenosti, je naložba v 

javno vzgojno-varstveno infrastrukturo (socialnovarstveno infrastrukturo) širšega družbenega pomena, predvsem v 

smislu zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje javne vzgojno-varstvene dejavnosti. 

 

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno-

varstvene dejavnosti. Z izvedbo investicijskega projekta bo varstvo otrok v vrtcu kvalitetnejše organizirano in skladno 

s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo strokovnega osebja. Novi vrtec se bo 

zgradilo kot nizkoenergijski oz. energetsko učinkovit objekt. 

 

Glavni cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v naselju Opatje selo v načrtovanem obdobju zgraditi 

nov nizkoenergijski objekt vrtca (enota vrtca Opatje selo), notranje uporabne površine 309,0 m2 s pripadajočo 

zunanjo ureditvijo. V okviru novega objekta vrtca v Opatjem selu se bo zagotovilo potrebne površine za organizacijo 

dveh oddelkov vrtca, ki bosta sprejela do največ 44 otrok v vseh starostnih obdobjih. V okviru investicijskega projekta 

se bo uredilo tudi vso potrebno spremljajočo infrastrukturo (zunanjo ureditev: otroško igrišče, parkirišče, dostope, 

komunalno infrastrukturo ipd.). Z izvedbo operacije se bo zadostilo potrebam po otroškem varstvu, izboljšalo 

funkcionalnost prostorov ter znižalo stroške delovanja vrtca s ciljem zagotavljanja čim boljše energetske 

učinkovitosti. Predvidena operacija je sestavni del NRP Občine Miren-Kostanjevica 2013-2016. 

 

Splošni cilji investicijskega projekta so: 

 zagotoviti ustrezne prostore za varstvo otrok oz. zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje 

vzgojno-varstvene dejavnosti; 

 zagotoviti kvalitetnejše organizirano varstvo predšolskih otrok v vrtcu skladno s postavljenimi standardi in 

normativi; 

 povečati učinkovito rabo energije in energetsko učinkovitost javnih objektov in s tem zmanjšati negativen 

vplivov na okolje v regiji (objekt bo grajen skladno s PURES); 

 omogočiti vključevanje otrok iz družin sosednjih občin, katerih starši so zaposleni na območju občine Miren-

Kostanjevica in nimajo možnosti vključiti otroke v VVZ na območju stalnega bivališča; 

 izboljšati pogoje za delo strokovnega osebja; 

 zagotoviti kakovostne pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev; 

 zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec; 

 zagotoviti kvaliteten vzgojni proces; 

 zagotoviti kvalitetnejše in varnejše pogoje za izvajanje javne vzgojno-varstvene dejavnosti; 

 zagotoviti ustrezne infrastrukturne pogoje za razvoj družbenih dejavnosti in s tem povečati privlačnost 

območja za mlade družine iz regije, predvsem visokokvalificiranega kadra, ki ga potrebuje gospodarstvo; 

 postopno izenačiti bivanjske, vzgojno-varstvene, izobraževalne in ekonomske pogoje na celotnem območju 

občine in regije; 

 s povečano kakovostjo predšolske vzgoje prispevati k preprečevanju odseljevanja mladih in spodbuditi 

vključevanje otrok iz sosednjih občin; 
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 izboljšati možnosti za razvoj naselja Opatje selo, okoliških naselij in občine. 

 

Specifični cilji investicijskega projekta so: 

 zadostiti potrebe po otroškem varstvu predšolskih otrok; 

 izboljšati funkcionalnost prostorov ter zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje predšolskega vzgojno-

varstvenega programa ter povečati prostorske kapacitete za izvajanje predšolske vzgoje v energetsko 

učinkovitem okolju oziroma prostoru (izgradnja nove, energetsko učinkovite stavbe bo v skladu s 

Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES); 

 z izgradnjo nizkoenergijskega objekta znižati stroške delovanja vrtca s ciljem zagotavljanja čim boljše 

energetske učinkovitosti; 

 povečati število zaposlenih – nove zaposlitve bodo posledica dejstva, da s pridobitvijo novih površin in z 

organizacijo novega, dodatnega oddelka se bo pojavila potreba po zagotovitvi dveh novih delovnih mest, saj 

s povečanjem števila vpisa otrok v enoto vrtca v Opatjem selu in z rastjo števila oddelkov se bo posledično 

pojavila potreba po zaposlitvi novega strokovnega kadra (vzgojiteljev). 

 

Pričakovani rezultati in učinki izvedbe investicijskega projekta so: 

 Pričakovani UČINKI ob zaključku operacije: 

o predvidena max kapaciteta vrtca: 44 otrok (kapaciteta vrtca je izračunana na podlagi projektiranih 

površin in upoštevajoč Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 

vrtca, ki določa upoštevanje 22 otrok/oddelek); sedanje stanje kapacitete enote vrtca v Opatjem 

selu: 19 otrok; 

o število oddelkov vrtca v novem objektu vrtca: 2 oddelka; sedanje stanje: 1 oddelek; 

o notranja uporabna površina novozgrajenega objekta vrtca: 309,0 m2; 

 Pričakovani REZULTATI v roku 2 let po zaključku operacije: 

o zaradi odprtja novega oddelka se pričakuje 2 novi delovni mesti; 

o ker bo objekt vrtca grajen kot energetsko učinkovit objekt, se pričakuje bistven prihranek energije 

ter izrabo obnovljivih virov energije; predviden je do 20% prihranek sredstev za ogrevanje. 

 

Izvedba investicijskega projekta »Izgradnja vrtca Opatje selo« bo dolgoročno pripomogla zlasti k dvigu kakovosti 

predšolskega vzgojno-izobraževalnega progama v Opatjem selu z okolico, na celotnem območju občine Miren-

Kostanjevica in na območju sosednjih občin, s poudarkom na: 

 izboljšanju in zagotovitvi kakovostnih predšolskih vzgojno-varstvenih in ostalih storitev za otroke (boljše 

bivalne, izobraževalne, vzgojne, varnostne in zdravstvene pogoje) v enoti vrtca Opatje selo in zaposlene; 

 zagotovitvi kvalitetnega vzgojno-varstvenega dela in pogojev za delo, ki bo omogočalo osebnostni razvoj 

otrok v skladu z njihovimi sposobnostmi in interesi; 

 pridobitvi bolj primernega, urejenega, zdravega in varnega delovnega in vzgojno-varstvenega okolja za 

otroke in zaposlene v enoti vrtca Opatje selo; 

 izboljšanju bivalnih in predšolskih vzgojno-varstvenih pogojev za otroke v OŠ Miren, ki upravlja z vrtci na 

območju občine Miren-Kostanjevica, – predvsem v enoti vrtca Opatje selo; 

 izboljšanju delovnih pogojev za zaposlene v OŠ Miren, ki upravlja z vrtci na območju občine Miren-

Kostanjevica, – predvsem v enoti vrtca Opatje selo; 

 dvigu števila vpisanih in vključenih otrok v enoto vrtca Opatje selo; 

 zagotovitvi enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vseh otrok; 

 pozitivnem učinku na razvoj kraja (povečanje dodane vrednosti naselja Opatje selo z okolico); 

 prispevku k bolj kakovostnemu življenju; 

 zagotovitvi visoke kakovosti vseh storitev predšolske vzgoje; 

 zagotovitvi visoke kakovosti vseh javnih storitev; 

 povečanju interdisciplinarnosti in multifunkcionalnosti prostora; 

 dvigu ravni urejenosti okolja; 

 dvigu povprečne kakovosti infrastrukturne opremljenosti mesta in občine za predšolsko vzgojo zaradi 

izgradnje energetsko učinkovitega objekta; 
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 učinkovitejši izrabi naravnih virov (z bistveno izboljšano izolacijo in kombinacijo različnih energentov in 

alternativnih virov energije se bo bistveno izboljšala učinkovitost izrabe naravnih virov); 

 skrbi za naravno okolje (zaradi zmanjšanja porabe energentov bo posledično manjša tudi emisija izpustov in 

manj negativnih vplivov na naravno okolje); 

 dvigu kakovosti življenja lokalnih prebivalcev; 

 ohranitvi oz. izboljšanju starostne strukture prebivalstva ter s tem demografskega stanja naselja Opatje selo 

z okolico in občine; ter 

 ohranitvi oz. povečanju števila prebivalcev mesta in občine. 

Vse zgoraj navedeno so tudi glavne razvojne možnosti in cilji, ki jih Občina Miren-Kostanjevica zasleduje z izvedbo 

investicijskega projekta. Izvedba investicijskega projekta bo tako v relativno kratkem času bistveno izboljšala 

kakovost bivanja, predšolske vzgoje in izobraževanja ter posredno tudi življenjskega standarda občanov. Omogočila 

bo razvoj kraja ter vzgojno-izobraževalnih pa tudi gospodarskih (podjetniških) dejavnosti prebivalcev naselja Opatje 

selo, okoliških naselij in občine. 

 

Posredni – dolgoročni cilji investicijskega projekta pa so predvideni glede na izhodišča družbenega plana Občine 

Miren-Kostanjevica, kjer so opredeljeni naslednji cilji: 

 rast oziroma najmanj ohranjanje prebivalstva v vseh naseljih občine, 

 postopno izenačevanje pogojev bivanja vseh prebivalcev občine, 

 povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu ter s tem dvig kakovosti 

življenjskega standarda prebivalstva, ki se kaže v boljšem varovanju zdravja in v večji udobnosti za 

prebivalcev vseh naselij, 

 zmanjšanje onesnaženosti okolje in s tem boljše varovanje naravnega okolja itd. 

Iz navedenega lahko vidimo, da bo izvedba obravnavanega investicijskega projekta posredno prispevala k doseganju 

navedenih ciljev in bo imela večstranske pozitivne posledice, in sicer: 

 izboljšanje pogojev izvajanja predšolske vzgoje in varstva otrok, 

 večje razvojne možnosti občine, ki se kažejo v: 

o povečanju privlačnosti naselja Opatje selo z okolico in posledično občine za priseljevanje in gradnjo 

stanovanj, 

o zmanjšanju odseljevanja in stroškov dnevnih migracij (izgradnja vrtca bo vplivala na priseljevanje mladih 

družin, na odločanje mladih družin za rojstva; posledično se bo izboljšala demografska  struktura naselja, 

občine in regije), 

o povečanje in izboljšanje opremljenosti naselja, občine in regije s socialnovarstveno infrastrukturo; 

o uresničevanju dolgoročne razvojne vizije občine s sinergijskimi učinki celovitega razvoja ter 

o zmanjševanju razlik v kakovosti pogojev izvajanja predšolskega vzgojno-varstvenega programa; 

Investicijski projekt je namenjen obstoječim in potencialnim (prihodnjim) ciljnim skupinam v ožjem in širšem območju 

naselja Opatje selo oz. na celotnem območju občine Miren-Kostanjevica in na delu območja sosednjih občin, in sicer: 

 otrokom od 1 do 6 leta starosti (predšolski otroci); 

 staršem predšolskih otrok, ki so/bodo vključeni v enoto vrtca Opatje selo; 

 izobraževalnemu kadru (učiteljem, strokovnim delavcem) v enoti vrtca Opatje selo; 

 vsem zaposlenim v enoti vrtca Opatje selo oz. v vseh enotah vrtcev na območju občine Miren-Kostanjevica 

oz. v OŠ Miren, ki upravlja z vrtci na območju občine Miren-Kostanjevica, 

 vsem stalnim prebivalcem obravnavanega območja ter tudi 

 vsem prebivalcem občine Miren-Kostanjevica in posredno regije. 

 

Predmetna operacija prispeva k uresničevanju zastavljenih dolgoročnih ciljev Občine Miren-Kostanjevica, ki želi 

zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje predšolskega vzgojno-varstvenega programa ter izboljšati infrastrukturno 

opremljenost občine na področju socialnovarstvene infrastrukture. Občina Miren-Kostanjevica pa se tudi zaveda 

pomena trajnostnega okoljskega in prostorskega razvoja, zato je pričela pospešeno na svojem območju vlagati v 

kvalitetno oskrbo z električno energijo, rabo OVE ter uvajati nove tehnologije za doseganje boljših energetskih 

parametrov. Zato občina podpira izvedbo tega investicijskega projekta. 
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4.2 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi strategijami in politikami 
 

4.2.1 Usklajenost investicijskega projekta z občinskimi razvojnimi strategijami, politikami, 

dokumenti in programi 
 

Investicijski projekt je skladen/usklajen z občinskimi razvojnimi potrebami, strategijami, politikami, dokumenti in 

programi, saj je vključen v Načrt razvojnih programov Občine Miren-Kostanjevica za obdobje 2013-2016 na 

podprogramu 19029001 – Vrtci kot projekt št. OB075-08-0001 Vrtec Opatje selo ter v Proračun Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2014, pod PPP 19 Izobraževanje, GPR 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, PPR 19029001 

Vrtci v okviru PP (proračunske postavke) PP 19001040 Izgradnja vrtca Opatje selo. 

 

4.2.2 Usklajenost investicijskega projekta z drugimi razvojnimi strategijami, politikami, 

dokumenti in programi v Sloveniji in EU 
 

Investicijski projekt je skladen z usmeritvami in cilji razvojnih strategiji in dokumentov ter z zakonodajo v Sloveniji in 

EU. Eden od predpogojev za rast in razvoj ter nova delovna mesta je potrebna infrastruktura, med drugim tudi 

socialna infrastruktura. Naložba v socialno infrastrukturo, kamor sodi tudi vzgojno-varstvena dejavnost, v občini bo 

pripomogla k rasti in zbliževanju območja razvitosti z ostalimi območji, gospodarski, družbeni, okoljski in trajnostni 

razvoj ipd., kar pomeni, da usklajenost investicijskega projekta s cilji in strategijami strateških dokumentov, zakonov 

in politik v Sloveniji pomeni njegovo usklajenost tudi z mednarodnimi listinami. Obravnavani investicijski projekt je 

skladen z naslednjimi razvojnimi strategijami, politikami, dokumenti, zakoni in programi: 

 Strategija razvoja Slovenije (SRS), 

 Državni razvojni program (DRP), 

 Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji, 2008, 

 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP RČV), 

 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, 

 Regionalnega razvojnega programa Severno primorske regije 2007-2013 ter 

 Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 

 

Investicijski projekt je tudi skladen/usklajen z osnutki strateškimi razvojnimi dokumenti, ki so v 

nastajanju/sprejemanju, in se nanašajo na programsko obdobje 2014-2020. Le-ti so: Strategija razvoja Slovenije 

2014-2020; osnutek avgust 2013 (opredeljuje štiri prioritetne področja: konkurenčno gospodarstvo, znanje in 

zaposlovanje, zeleno življenjsko okolje ter vključujoča družba); Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-

2017; osnutek marec 2013 (DRPI 2014-2017; razvojne prioritete in investicijska področja bodo: znanje, podjetnost, 

zeleno, vključujoča družba ter učinkovit javni sektor in pravna država). 

 

Strategija razvoja Slovenije (SRS) opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi 

načrti. Družbeni razvojni cilj je izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, merjene s 

kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti. Obravnavani investicijski projekt je usklajen 

s SRS, ki vključuje gospodarska, socialna, okoljska, politična, pravna in kulturna razmerja s ciljem celovite blaginje 

države in njenih državljanov. Namen SRS je: celovita strategija, ki zagotavlja trajnostni, gospodarski, socialni in 

okoljski razvoj, aktivno in enakopravno vključenost v EU, razvoj nacionalne, kulturne in prostorske identitete ter 

njene prepoznavnosti; z organiziranostjo in institucionalnim okoljem zagotoviti uspešen družbeni razvoj, zmanjšati 

zaostanek za najrazvitejšimi državami, izboljšati kakovost življenja; ter doseči stopnjo družbenega soglasja glede vizije 

razvoja, strateških usmeritev ter uresničevanje strategij s pomočjo petih razvojnih prioritet. Temeljni cilji SRS so: v 

desetih letih preseči povprečno raven gospodarske razvitosti EU (merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči) 

in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije; izboljšati kakovost življenja in blaginjo vseh posameznic in 

posameznikov, merjeno s kazalniki človekovega razvoja, zdravja, socialnih tveganj in družbene povezanosti; 

uveljavljati načela trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem 

trajnostnega obnavljanja prebivalstva; ter s svojim razvojnim vzorcem, kulturno identiteto in zavzetim delovanjem v 

mednarodni skupnosti postati v svetu prepoznavna in ugledna država. Dokument določa, da je potrebno med drugim 
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tudi občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih dejavnosti in infrastrukture, 

spodbuditi kvalitetnejšo pripravo prostorskih aktov v skladu z razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske 

predpise, okrepiti financiranje neprofitne stanovanjske gradnje ter urediti področje komunalnih dejavnosti. 

Obravnavani investicijski projekt se ujema s SRS v peti razvojni prioriteti »Povezovanje ukrepov za doseganje 

trajnostnega razvoja« z vidika skladnejšega regionalnega razvoja. Izvedba operacije pomeni zagotavljanje enega 

izmed osnovnih infrastrukturnih pogojev za izkoriščanje potencialov in zagotavljanje razvoja območja ter skladnejšega 

razvoja regij. 

 

Državni razvojni program (DRP): Z izvedbo DRP se bo tako na ravni države, EU in lokalnih skupnosti »investiralo« v 

razvoj Slovenije iz državnega proračuna, proračuna EU, občinskih proračunov ter zasebnih in drugih virov. S temi 

investicijami je potrebno povečati kapital in povečati njegovo učinkovitost ter s tem zagotoviti dolgoročno 

konkurenčnost ter obstanek na trgu. Razvojno-investicijske prioritete DRP so strukturirane enako kot razvojne 

prioritete SRS, in sicer: konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast; učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in 

uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta; učinkovita in cenejša država; moderna socialna 

država in večja zaposlenost; ter povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 

Projekt je skladen s peto razvojno-investicijsko prioriteto DRP. Peta razvojno-investicija prioriteta DRP: Povezovanje 

ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh 

kohezijskih regij, izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na 

podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne 

infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine. Cilj pete razvojno-investicijske prioritete je 

zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulturne in nacionalne identitete, skladnejšemu razvoju 

regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter na izboljšanju kakovosti okolja in na ustrezni 

komunalni infrastrukturi. Operacija je skladna z DRP v okviru 5. razvojno-investicijske prioritete (t.j. Povezovanje 

ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja), in sicer predvsem v tem, da se želi zagotoviti visoko kakovost življenja, ki 

temelji na trajnostnem obnavljanju prebivalstva, gospodarjenju s prostorom, racionalni rabi energije ter skladnejšemu 

razvoju regij. 

 

Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji, 2008: S programom reform za izvajanje Lizbonske 

strategije spremljamo uresničevanje Lizbonske strategije in zastavljenih strukturnih reform v Sloveniji. Izvajanje 

reform v Sloveniji temelji na SRS. Gospodarske in socialne reforme, ki spremljajo lizbonsko strategijo, so usmerjene v 

povečanje konkurenčnosti, spodbujanje podjetništva, zmanjšanje administrativnih ovir, vlaganje v človeške vire ter v 

raziskave in razvoj. Ukrepi zajemajo vse integrirane smernice za rast in zaposlovanje ter tudi odgovarjajo na 

dosedanja priporočila EU Sloveniji. Na podlagi petih prednostnih razvojnih nalog za doseganje ciljev Lizbonske 

strategije uvrščamo investicijski projekt v peto razvojno prednostno prioriteto – »Ukrepi za doseganje trajnostnega 

razvoja«, z namenom krepitve razvoja urbanega sistema in regionalnih središč. Iz navedenega sledi, da je operacija 

skladna s temeljem razvoja Lizbonske strategije, saj bo doprinesla k izboljšanju osnovnih pogojev za življenje. 

 

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP RČV). Operacija je skladna z razvojno 
prioriteto »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti in prednostno usmeritvijo: Povečati dostopnost in 
enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.« Eden pomembnih vidikov, ki jih mora upoštevati vsaka razvojno 
naravnana družba, je zagotavljanje socialne vključenosti, dostopnosti in zagotavljanje enakih možnosti v sistem 
vzgoje in izobraževanja. Prav razvijanje socialnih kompetenc je v kompleksni družbi, v družbi tveganja vse bolj 
pomembno. Hkrati sta vrtec in šola pomemben dejavnik, ki odločilno vpliva na nadaljnje možnosti uspešnega 
vključevanja posameznika v življenje oziroma v delo. Prav zato je treba okrepiti tiste elemente vzgojno-
izobraževalnega dela, ki povečujejo dostopnost in možnost uspešnejšega vključevanja socialno ranljivih skupin. 
Okrepiti je treba predvsem tiste programe in projekte, ki povečujejo socialno kompetenco mladih za uspešnejše 
soočanje z zahtevnimi življenjskimi situacijami in za uspešnejše sobivanje. 
 

Projekt je usklajen s cilji Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 

in sicer s četrto razvojno prioriteto Razvoj regij in prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi, z vsebinskim 

področjem: »Socialna in varstvena infrastruktura« (gradnja in sanacija vrtcev). Investicijski projekt bo prispeval tudi k 

trajnostnemu razvoju na območju občine Miren-Kostanjevica ter izboljšal kakovost življenja v občini in regiji. 

Prispeval bo k trajnostni obnovi prebivalstva in hitrejši regionalni rasti; ustvaril pa bo tudi nova delovna mesta. 



Investicijski program (IP) - Novelacija: IZGRADNJA VRTCA OPATJE SELO       

35 

Posredno bo prispeval tudi k potencialnemu ustvarjanju novih dejavnosti in delovnih mest, z ohranjanjem mladega 

prebivalstva v občini. Objekt vrtca bo po zaključku operacije energetsko učinkovit. 

 

Projekt je usklajen in posredno zasleduje tudi cilje Regionalnega razvojnega programa Severno primorske regije 

2007-2013. V okviru RRP Severno primorske regije 2007-2013 je navedeno, da bo regija svojo razvojno strategijo 

uresničevala predvsem: s spodbujanjem inovativnosti in ustvarjalnosti ljudi, izobraževanja, usposabljanja in 

vseživljenjskega učenja (razvoj socialnega kapitala), s pospeševanjem prestrukturiranja in inoviranjem gospodarskih 

dejavnosti, s spoštovanjem in upoštevanjem principov trajnostnega razvoja, s krepitvijo soodgovornosti za razvoj, kar 

pomeni sodelovanje, povezovanje in zaupanje med vsemi razvojnimi akterji v regiji in izven nje, z zagotavljanjem 

kakovostnega življenjskega okolja (fizičnega in socialnega) vseh prebivalcev, z razvijanjem skupne identitete in skupno 

promocijo regije, z izkoriščanjem lastnih razvojnih potencialov v pogojih globalizacije ter z izvajanjem ukrepov 

razvojne pomoči na območjih s posebnimi razvojnimi problemi. 

Večjo uspešnost, prepoznavnost, razvojno in gospodarsko moč regije bodo spodbudili v okvirih in pogojih, ki jih 

vzpostavljajo država, direktive Evropske unije ter globalno soodvisen svet. Investicijski projekt bo pripomogel k 

doseganju naslednjih Strateških ciljev regije v programskem obdobju 2007–2013: 

 nadaljnji dvig znanj/širitev znanj in izobrazbene ravni prebivalcev, predvsem zaposlenih, 

 dvig socialnega kapitala za nadaljnji razvoj podjetnosti in inovativnosti v gospodarstvu in življenju regije, ter 

 izboljšanje infrastrukturne opremljenosti regije. 

Razvojno vizijo in strateške cilje bo regija uresničevala s programi, ukrepi in projekti v okviru petih razvojnih strategij 

oz. razvojnih prioritet. Investicijski projekt bo po svojem osnovnem namenu omogočil posredno (indirektno) 

doseganje strateških ciljev Prioritete RRP 5: »Trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter infrastrukturna opremljenost 

regije« (strateški cilji: optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj ter zagotovitev uravnotežene 

infrastrukturne opremljenosti regije ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, ki združujejo trajnostno ekonomsko 

rast, socialno kohezijo ter ohranjanje in povečevanje okoljskega kapitala); in sicer Programa 5.4: »Trajnostna 

energetika« (cilji: zagotavljanje večje energetske samostojnosti regije, povečanje deleža energije pridobljene iz OVE, 

izboljšanje izkoristka in zmanjševanje izgub toplotne energije), Ukrepa RRP 5.4.1: »Kakovostna oskrba z električno 

energijo, raba obnovljivih virov energije in uvajanje novih tehnologij za boljši izkoristek oz. boljše parametre v 

energetiki«. 

 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Podaja okvir 

za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Operacija bo 

usklajena z naslednjimi cilji prostorskega razvoja: 

 Racionalen in učinkovit prostorski razvoj: usmerjenost dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje 

pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in 

kakovost naravnega in bivalnega okolja; 

 Kvaliteten razvoj in privlačnost mest in drugih naselij: zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in 

racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter 

dostopnostjo do družbene javne infrastrukture; 

 Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi: skladen razvoj območij; 

 Preudarna raba naravnih virov: spodbujanje rabe obnovljivih virov; 

 Varstvo okolja: zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo ter 

racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki. 

 

 

Glede na navedeno vidimo, da je investicijski projekt usklajen z občinskimi, regionalnimi, nacionalnimi ter EU 

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

regionalni, nacionalni in EU ravni. 
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 

 

5.1 Opredelitev tržnih možnosti 
 

Ocena oziroma analiza tržnih možnosti investicijskega projekta je raziskava, ki podpira različne strateške poslovne 

odločitve občine, s poudarkom na odločitvah s področja trženja. Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, 

zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med 

ponudniki proizvodov in storitev ter njihovimi kupci. Ocena oziroma analiza investicijskega projekta je raziskava, ki 

podpira različne strateške poslovne odločitve občine, s poudarkom na odločitvah s področja trženja. Na tržne 

možnosti investicijskega projekta navadno v največji meri vplivajo dejavniki, kot so: velikost trga, moč konkurence ter 

potencialna rast trga. 

 

V obravnavanem investicijskem projektu je težko oceniti tržne možnosti oz. razmere, ki vladajo na trgu javnih 

družb/služb, sej se le-te ne morejo ravno primerjati s tržnim mehanizmom, ki vlada na trgu gospodarskih družb v 

ostalih gospodarskih sektorjih. Obravnavana operacija neposredno ni namenjena trženju, saj gre za javno 

infrastrukturo na področju predšolske vzgoje. Zato pri obravnavanem investicijskem projektu analiza tržnih možnosti 

ni smiselna, saj je nosilec investicijskega projekta v novogradnjo nizkoenergijskega vrtca v Opatjem selu Občina 

Miren-Kostanjevica. Občina pa ni profitna družba. Gre za operacijo neprofitnega sektorja, ki v prihodnosti ne bo 

prinašala direktnih denarnih koristi, kar v finančnem smislu pomeni, da ne bo imela presežka prihodkov od prodaje 

storitev. 

 

Predmet investicijskega projekta – novi objekt bo v celotni namenjen izključno predšolski vzgoji, ki kot takšna ni 

dovolj donosna, da bi bila tržno zanimiva. Obravnavani objekt enote vrtca v Opatjem selu se ne bo tržil. Koristi 

oziroma donosov, ki jih prinaša investicija v novogradnjo vrtca, ni mogoče ovrednotiti v denarju, saj gre predvsem za 

družbene koristi in za dvig ravni kakovosti življenja. Predviden novozgrajen objekt bo namenjen izključno za izvajanje 

vzgojno-varstvene dejavnosti. Iz navedenega sledi, da investicijski projekt ni finančno upravičen in občini ne prinaša 

sam po sebi nobenih dodatnih prihodkov. Zato se investicijski projekt ne povrne v svoji življenjski dobi. To je tudi 

razlog, da je potrebno smatrati obravnavani investicijski projekt, ki je širšega družbenega pomena, kot neprofitno 

naložbo v javno infrastrukturo, kajti prvenstven cilj je zagotoviti kvalitetno socialnovarstveno infrastrukturo, t.j. 

infrastrukturo, ki je namenjena izvajanju predšolskega vzgojno-varstvenega programa javnega zavoda OŠ Miren, ki na 

območju občine Miren-Kostanjevica upravlja z enotami vrtcev. Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta je v 

ureditvi oz. izboljšanju socialnovarstvene infrastrukture na območju občine Miren-Kostanjevica. Nameravana 

novogradnja pa bo prispevala k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in kvalitetni 

infrastrukturni opremljenosti regije. Objekt bo energetsko učinkovit v skladu s PURES. 

 

Po izvedbi operacije bo investitor Občina Miren-Kostanjevica predala nizkoenergijski objekt vrtca v Opatjem selu v 

upravljanje OŠ Miren, ki na območju občine Miren-Kostanjevica upravlja z vsemi enotami vrtcev. Upravljavec OŠ 

Miren bo kot dober gospodar skrbel za kakovostno in učinkovito upravljanje in vzdrževanje novega objekta. Glede na 

to, da bosta v novem objektu oblikovana dva oddelka vrtca, bo upravljavec od le-teh prejemal določene prihodke za 

kritje svojih stroškov izvajanja vzgojno-varstvenih programov ter ostale stroške. Cena posameznega programa na 

otroka v vrtcu je oblikovana in določena v skladu z zakonodajo RS (Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo) in v skladu s sklepi Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica. 

 

 

5.2 Analiza ciljnega trga 
 

Potencialna rast trga je opredeljena z rastjo števila prebivalcev obravnavanega območja (občine Miren-Kostanjevica 

in sosednjih občin) ter z rastjo števila otrok, ki obiskujejo vrtce na območju občine ter konkretno enoto vrtca v 

Opatjem selu. 
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Glavne ciljne skupine 

Investicijski projekt je namenjen obstoječim in potencialnim (prihodnjim) ciljnim skupinam v ožjem in širšem območju 

naselja Opatje selo oz. na celotnem območju občine Miren-Kostanjevica in na delu območja sosednjih občin, in sicer: 

 otrokom od 1 do 6 leta starosti (predšolski otroci); 

 staršem predšolskih otrok, ki so/bodo vključeni v enoto vrtca Opatje selo; 

 izobraževalnemu kadru (učiteljem, strokovnim delavcem) v enoti vrtca Opatje selo; 

 vsem zaposlenim v enoti vrtca Opatje selo oz. v vseh enotah vrtcev na območju občine Miren-Kostanjevica 

oz. v OŠ Miren, ki upravlja z enotami vrtcev na območju občine Miren-Kostanjevica, 

 vsem stalnim prebivalcem obravnavanega območja ter tudi 

 vsem prebivalcem občine Miren-Kostanjevica in posredno regije. 

 

Neposredni in posredni uporabniki 

Med neposredne uporabnike lahko štejemo lokalne prebivalce (predvsem predšolske otroke in njihove starše) na 

območju občine in regije, predvsem s celotnega območja občine Miren-Kostanjevica, izobraževalni kader (učitelje, 

strokovne delavce in druge zaposlene v OŠ Miren – v enotah vrtcev) in druge subjekte na območju investicijskega 

projekta. Posredni uporabniki pa so lahko vsi potencialni obiskovalci in koristniki prostorov novega objekta vrtca v 

Opatjem selu. Omenjene skupine neposrednih in posrednih uporabnikov bodo največ koristile omenjene 

zmogljivosti. Med potencialne uporabnike pa lahko štejemo tudi morebitne nove priseljence in njihove otroke v 

starostnem obdobju do 6-ih let, ki se bodo priselili na to območje, v kolikor bo vzgojno-varstveno, izobraževalno, 

družbeno, socialne, delovno in bivanjsko okolje primerno in privlačno. 

 

Opredelitev tržnega območja 

Tržno območje je območje občine Miren-Kostanjevica (predvsem območje naselja Opatje selo z okolico), katere 

prebivalci bodo od dotičnega objekta vrtca imeli največ koristi. Tržno območje v širšem smislu pa je tudi območje 

sosednjih občin in celotne regije, pa potencialno tudi območje v sosednji državi Italiji neposredno v bližini naselja 

Opatje selo, saj se le-to nahaja le nekaj km od državne meje. 
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6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI OPIS INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

Investitor Občina Miren-Kostanjevica namerava v okviru investicijskega projekta »Izgradnja vrtca Opatje selo« 

izpeljati investicijo v: 

 izgradnjo nizkoenergijskega objekta vrtca v katerem bosta organizirana dva oddelka vrtca, 

 izvedbo zunanje ureditve novega objekta vrtca (ureditev otroškega igrišča, parkirišča s funkcionalnimi 

površinami ter vso potrebno komunalno infrastrukturo) ter 

 nabavo, dobavo in montažo opreme za objekt vrtca (pohištvena in tehnološka oprema) ter za zunanjo 

ureditev (zunanja igrala ipd.). 

Investicijski projekt se bo izvajal v naselju Opatje selo, in sicer na parcelni številki 1938/1, 1938/2 in 1943 vse k.o. 

2328 Opatje selo. Zemljišče je v lasti investitorja Občine Miren-Kostanjevica in KS Opatje selo. Nameravana 

novogradnja bo prispevala k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in kvalitetni 

infrastrukturni opremljenosti regije. Predvidena je varčna raba energije, saj je novi objekt vrtca projektiran kot 

energetsko varčen. Objekt bo energetsko učinkovit v skladu s PURES. Toplotna prehodnost za obodni zid bo znašala 

max 0,18 W/m2K, za streho 0,15-0,20 Wm2K, za tla na terenu 0,30 W/m2K in za vse okenske in vratne odprtine pa 

1,50 W/m2K tako za stekla kot tudi za okenski okvir. Zasnova objekta je taka, da upošteva vse zahteven toplotne 

prehodnosti. Poraba toplote naj bi bila manjša kot 55 kWh/m2a, v konkretnem primeru pa naj bi znašala 35 kWh/m2a. 

Vrtec bo eno etažen. Predviden poseg predvideva tudi celovito komunalno, prometno in zunanjo ureditev. 

Predvidena je tudi izvedba 10 parkirnih mest (PM), od tega 1 PM za invalide, 4 PM za uporabnike in 5 PM za 

zaposlene. Izvedlo se bo nove priključke na vodovodno, elektro, TK in cestno omrežje. Odvajanje komunalne odpadne 

vode bo v čistilno napravo za naselje Opatje selo, ki je v fazi izgradnje. 

 

Projektne rešitve so skladne z lokacijskimi informacijami in projektnimi pogoji. Upoštevana so vsa varovanja in 

omejitve, ki so bila pridobljena s projektnimi pogoji. Za izvedbo investicijskega projekta je investitor že pridobil 

gradbeno dovoljenje. 

 

Specifikacija in dinamika nastajanja investicijskih stroškov je predstavljena v poglavju 8 tega dokumenta. 

 

 

6.1 Vrsta investicijskega projekta 
 

Vrsta posega:  Nova gradnja 

Zahtevnost objekta: Zahteven objekt (vrtec) 

   Manj zahteven objekt (otroško igrišče, parkirišče s funkcionalnimi površinami) 

Klasifikacija objekta: 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 

 

Poseg v prostor je opredeljen kot novogradnja nizkoenergijskega objekta vrtca v Opatjem selu. Za izvedbo 

obravnavanega posega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je že bilo pridobljeno. Objekt 

nizkoenergijskega vrtca se po zahtevnosti objektov obravnava kot zahteven objekt. Ureditev zunanjih površin in 

parkirišča s funkcionalnimi površinami se po zahtevnosti objektov obravnava kot manj zahteven objekt. 

 

 

6.2 Opis posegov in specifikacija operacije 
 

predmet investicijskega ukrepa: nova gradnja 

zahtevnost objekta: 
Vrtec: Zahteven objekt 
Otroško igrišče in zunanje površine: Manj zahteven 
Parkirišče s funkcionalnimi površinami: Manj zahteven 

klasifikacija celotnega objekta: 116 Stavbe splošnega družbenega pomena 
1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno dejavnost 
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12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno dejavnost 

klasifikacija posameznih delov objekta: 100% 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 

lokacija: Opatje selo, Občina Miren-Kostanjevica 

seznam zemljišč za nameravano gradnjo: Parcelne številke 1938/1, 1938/2 in 1943 vse k.o. 2328 Opatje selo. 
Parcele so v lastni investitorja Občine Miren-Kostanjevica in KS Opatje 
selo. 

Vrsta gradnje Nizkoenergijski objekt 
Toplotna prehodnost za obodni zid znaša max 0,18 W/m2K, za streho 0,15-
0,20 Wm2K, za tla na terenu 0,30 W/m2K in za vse okenske in vratne 
odprtine pa 1,50 W/m2K tako za stekla kot tudi za okenski okvir. Zasnova 
objekta je taka, da upošteva vse zahteven toplotne prehodnosti. Poraba 

toplote naj bi bila manjša kot 55 kWh/m2a, v konkretnem primeru pa naj 
bi znašala 35 kWh/m2a. 

Velikost objekta 

Neto tlorisne zaprte površine  
(notranja uporabna površina) 

309,0 m2 

število etaž 1 (P) 

število oddelkov (igralnic) 2 (max št. otrok 44) 
število parkirnih mest 10 PM 

(od tega 1 PM za invalide, 4 PM za uporabnike in 5 PM za zaposlene) 

 

Investitor namerava zgraditi novo energetsko učinkovito enoto vrtca v Opatjem selu. Po nameravani gradnji se bodo 

povečale prostorske kapacitete za izvajanje predšolske vzgoje v energetsko učinkovitem prostoru. Ker bo objekt vrtca 

grajen kot energetsko učinkovit objekt se pričakuje bistven prihranek energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

 

6.2.1 Opis obstoječega stanja in predlagana rešitev 
 

A. Obstoječe stanje 
 

Enota vrtca v Opatjem selu trenutno deluje v zgradbi stare podružnične osnovne šole, ki bi bila nujno potrebna 

obnove/rekonstrukcije. Gre za enonadstropen in nepodkleten objekt z velikimi učilnicami in visokimi višinami ter 

potrebnimi spremljajočimi prostori. 

Pred 25 leti je bilo pritličje adaptirano za potrebe otroškega vrtca, nadstropje pa je bilo opuščeno in ni bilo 

vzdrževano. V spodnjih prostorih zgradbe je urejena igralnica, sanitarije in kuhinja. Leta 1998 je bila v pritličju urejena 

pralnica s šivalnico za potrebe vseh štirih enot vrtcev, ki delujejo v občini. Zunaj je urejena ploščad in veliko travnato 

ograjeno dvorišče s peskovnikom in igrali. 

 

B. Predlagana rešitev 
 

Gradnja vrtca Opatje selo je izdelal projektant Atelje A3 d.o.o., Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica. 

Izdelani so bili idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo skupaj 

z novim projektom racionalizacije projekta za izvedbo. 

Občina Miren-Kostanjevica je kot investitor pristopila k reševanju problema zagotavljanja prostorskih kapacitet za 

izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti v Opatjem selu. V sodelovanju z bodočim upravljavcem Osnovno šolo Miren je 

občina pričela s pripravljalnimi aktivnostmi, ki se navezujejo na izgradnjo vrtca Opatje selo in skladno z zakonodajo 

izvedla postopke za izbiro izvajalca za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.  

Predmet investicijske dokumentacije je novogradnja vrtca Opatje selo, ki bo omogočil varstvo 44 predšolskih otrok v 

okviru dveh oddelkov vrtca in s tem povečal dostopnost predšolske vzgoje. Poleg izgradnje objekta se v okviru 

projekta načrtuje še celovito komunalno, prometno in zunanjo ureditev, ki bo skladna s projektnimi pogoji in soglasji. 

V okviru veljavnih predpisov bo zagotovljena ustrezna raven oskrbe za varno in nemoteno odvijanje predvidenih 

programov za predšolske otroke. 

Programi vrtca bodo usklajeni s cilji, ki so predpisani z Zakonom o vrtcih. Namenjeni bodo vsem predšolskim 

otrokom, saj bodo otroci pridobili mnoge izkušnje in potrebno znanje za vključevanje v okolje ter za uspešno 

nadaljevanje šolanja. Otroci bodo pridobili spretnosti, ki jih bodo nadgrajevali predvsem z igro. 
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6.2.3 Opis arhitekturne zasnove 
 

Operacija zajema novogradnjo nizkoenergijskega objekta vrtca v Opatjem selu. Vrtec bo zgrajen za dva oddelka vrtca, 

kar pomeni, da bo sprejel maksimalno 44 predšolskih otrok. Zaradi vse večjih zahtev po energetski učinkovitosti bo 

vrtec zgrajen kot nizkoenergijski objekt skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Toplotna 

prehodnost za obodni zid bo znašala max 0,18 W/m2K, za streho 0,15-0,20 Wm2K, za tla na terenu 0,30 W/m2K in za 

vse okenske in vratne odprtine pa 1,50 W/m2K tako za stekla kot tudi za okenski okvir. Zasnova objekta je taka, da 

upošteva vse zahteven toplotne prehodnosti. Poraba toplote naj bi bila manjša kot 55 kWh/m2a, v konkretnem 

primeru pa naj bi znašala 35 kWh/m2a. 

 

Zasnova objekta je taka, da upošteva zahteve toplotne prehodnosti za nizkoenergijski objekt. Novi zunanji zidovi 

bodo zidani s porobetonom npr. Ytong debeline 40 cm. Vsi zunanji zidovi bodo termoizolirani s 20 cm debelo 

termoizolacijo npr. multipor Ytong. Vsa okna in vrata bodo ustrezala zahtevam za nizkoenergijsko stavbo, kar je 1,5 

W/m2K tako za stekla kot tudi za okenski okvir. Streho in tla bo potrebno enako izolirati kot stene, tako da bodo 

ustrezala zahtevam za nizkoenergijsko stavbo. Nadstreški bodo vsi ločeni od objekta, tako da ne bodo predstavljali 

toplotnega mostu. Pri izvedbi bodo pomembni vsi detajli, saj bo potrebno toplotne mostove zmanjšati na minimum. 

Objekt bo ustrezal Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni 

rabi ter večstanovanjskih stavb, zato bo stranišče za starše v glavni garderobi urejeno tudi kot stranišče za invalide. 

 

Tabela 12: Pregled neto tlorisnih površin in tlakov za novi objekt vrtca v Opatjem selu. 

Prostor obdelava m2 bruto

igralnica 1 kant parket 43,8

igralnica 2 kant parket 43,8

sanitarije 2. star. obd. keramika 11,1

sanitarije 1. star. obd. keramika 18,3

vetrolov - vhod keramika 12,7

zunanji WC keramika 3,1

razdelilna kuhinja keramika 16,1

odpadki keramika 1,1

čistilna kuhinja keramika 1,1

shramba – kuhinja keramika 2,5

WC in garderoba - kuhinja keramika 4,3

servisni vhod keramika 12,6

WC in garderobe – osebje keramika 4,7

skupni prostor kant parket 20,0

garderoba s hodniki keramika 32,7

kabinet za vzg. sred. keramika 8,8

pralnica keramika 20,0

WC za invalida keramika 5,1

pokrita skupna terasa les 48,7

vhodni nadstrešek keramika 8,6

servisni nadstrešek keramika 13,6 70,8

osrednji prostor guma 56,0

orodja guma 8,0 64,0

energetika keramika 15,4

shramba – hišnik keramika 5,5

zunanja igrala keramika 6,4 27,3

skupaj neto tlorisna površina 379,8 478,4

skupaj notranja uporabna površina 309,0

igrišče 678,0  
Vir: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, Atelje A3 d.o.o. 
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A. Konstrukcija 
 

Temelji: Ker bo objekt grajen kot nizkoenergijski objekt, bo izvedena AB temeljna plošča debeline 25,0 cm, ki bo pod 

njo izolirana z 25 cm XPS izolacije. 

Fasada: Fasada bo silikonski omet – barva bo na podlagi barvne študije, ki jo bo izdelal arhitekt. Objekt bo toplotno 

izoliran po celotnem zunanjem plašču z 20,0 cm izolacijo brez toplotnih mostov. Grajen bo s penobetonskimi zidaki, ki 

so bistveno izolativnejši od opečnatega termozidaka. 

Zunanja okna in vrata: Okna bodo les-aluminij, ščitena z aluminijastimi notranjimi žaluzijami. Vsa okna in vrata 

morajo biti zračnotesno vgrajena. Vgrajena bodo v toplotno izolacijo, tako da ne bo toplotnih mostov. 

Streha: Strešna konstrukcija bo 20,0 cm, AB plošča bo nagnjena 33%. V celoti bo izolirana z XPS izolacijo v debelini 30 

cm. Kot kritina bodo uporabljeni strešniki na letvah, ki bodo pritrjene skozi XPS izolacijo na strehi. Na ravni strehi nad 

servisnimi prostori se bo izvedlo streho s strešno folijo npr. slika, v naklonu 2%. 

Tlaki: Tlaki bodo podani v prerezih. Igralnice bodo imele parket in talno ogrevanje. Vrtec bo imel v celoti urejeno 

talno ogrevanje. Sanitarije in servisni prostori bodo imeli talno oblogo iz keramike. Na vogalih na tleh se bo izvedlo 

zaokrožnico. Stenska keramika se bo izvedla do višine 2,0 m. Vse zaščite vogalov se bo izvedlo s R.F. vogalniki. 

Zunanje terase na južnem delu bodo imele tlak les. Vhodno dvorišče pred vrtcem bo tlakovano z nedrsečo keramiko. 

Končni notranji tlaki bodo položeni na 6,0 cm armiran cementni estrih. Pod njim bo razvod talnega ogrevanja. 

Notranje stene: Vse notranje stene bodo ometane s tankoslojnim ometom ter slikane z disperzijsko barvo v barvah 

po izbiri arhitekta. V igralnicah in večnamenskem prostoru bodo stene obdane z akustično oblogo do višine 1,2 m 

zaradi boljše akustike v prostorih, ki pozitivno vpliva na počutje in obnašanje otrok. 

Notranja vrata: Vsa notranja vrata bodo lesena – vratna krila bodo v ultrapasu v različnih barvah. Na strani, kjer bodo 

vratni tečaji, bo morala biti nameščena zaščita pred poškodbo prstov na rokah. 

Zunanja vrata: Vsa vhodna vrata in vrata v vetrolovu bodo morala biti opremljena za avtomatsko zapiranje. Kljuke na 

vseh vhodnih vratih bodo morale biti takšne, da otrok ne bo mogel sam odpreti vrat z notranje strani. Izhodi bodo 

opremljeni s panik okovjem. 

Spuščeni stropovi: V vseh prostorih, razen kuhinji in servisnih prostorih, bo izveden spuščen strop na podkonstrukciji 

v rastru 60/60. V večnamenskem prostoru bo moral biti spuščen strop izveden tako, da ne bo možnosti padca 

posameznih plošč ob morebitnem udarcu žoge in podobnega. V spuščen strop bodo vstavljeni elementi razsvetljave 

in prezračevanja. 

Osvetlitev: Vsi prostori bodo imeli poleg naravne tudi umetno osvetlitev. Osvetlitev prostorov bo zadostna. Svetila 

bodo vgrajena v spuščen strop. 

Ogrevanje: Predvideno je talno ogrevanje objekta. V nekaterih prostorih bodo tudi radiatorji. Prostor se bo ogreval s 

toplotno črpalko. V poletnem času bo urejeno tudi ohlajevanje vseh prostorov. Hlajenje bo urejeno s toplotnimi 

črpalkami. Zunanje enote bodo na strehi objekta. 

Prezračevanje: Predvideno je naravno in prisilno prezračevanje vseh prostorov z rekuperacijo. 

Stekla: Vsa stekla bodo morala biti zavarovana do višine, do katere dosežejo otroci, da se ne razbijejo – kar pomeni, 

da je steklo varnostno lepljeno steklo, ki preprečuje poškodbo otrok. Okna in vrata oz. steklene površine v 

večnamenskem prostoru bodo morale biti dodatno zaščitena (npr. mreža) pred meti žog. Odprtine v kuhinji bodo 

morale biti zaščitene s komarniki, ki prestrezajo mrčes. 

 

B. Zunanja ureditev 

 

Z regionalen ceste bo potrebno do novega objekta vrtca urediti nov dovoz (priključitev na cestno omrežje). Cestni 

priključek bo zgrajen na JZ strani parcele, v soglasju z DRSC. 

Postavitev objekta v prostoru je izbrana tako, da bo na južnem delu zemljišča možna gradnja dodatnega objekta. Na 

severno stran bo objekt postavljen maksimalno, saj na tem delu poteka visokonapetostni vod. Dostop do objekta bo 

na zahodni strani objekta. Vhodi v objekt bodo orientirani na zahodno stran, na dovozno cesto. Na severni strani 

objekta bo servisno dvorišče za dostavo z ravno tako ograjenim dvoriščem, ki bo asfaltirano. 

Iz igralnic bodo izhodi na pokriti terasi in od tu na dvorišče. Terasa pred igralnicama bo lesena. Nad terasama bo 

urejen nadstrešek, ki bo hkrati tudi preprečeval preveliko insolacijo. 
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Pred vhodom v vrtec bo ograjena manjša ploščad, ki bo povezovala tudi igrišče vrtca. Urejeno bo parkirišče za 

obiskovalce in zaposlene. 5 parkirnih mest bo na voljo uporabnikom, od tega bo 1 parkirno mesto namenjeno 

invalidom. 5 parkirnih mest bo na voljo uslužbencem. Skupaj bo izvedeno oz. urejeno 10 parkirnih mest. 

Vhodni prostor v vrtec bo ograjen z žično ograjo do višine 2,0 m. Ta del dvorišča bo povezan z igriščem, ki bo na južni 

strani vrtca in bo ravno tako ograjeno. Na tem delu bodo tudi postavljena igrala. 

Urejene bodo zelenice in posajena nova drevesa in grmovnice. Zdrava drevesa bodo v največji meri ohranjena. 

 

C. Kanalizacija 
 

V okviru zunanje ureditve se bo izvedlo nove priključke na gospodarsko javno infrastrukturo, in sicer na vodovodno, 

elektro, TK in cestno omrežje. 

Komunalne odpadne vode (kanalizacija) se bo zbirala v čistilni napravi naselja Opatje selo, ki je v fazi gradnje in se bo 

zaključila septembra 2014. Meteorne vode s streh bodo speljane preko peskolovov v zbiralnik kapnice; z dvorišč, 

novega uvoza z državne ceste in parkirišča pa preko separatorjev ogljikovodikov v ponikalnico. Pod parkiriščem je 

zato predvidena slepa povezava. 

 

 

6.3 Komunalna opremljenost in ureditev predvidenih priključkov na gospodarsko javno 

infrastrukturo 
 

Območje gradbeni parcel, kjer se bo izvajal investicijski projekt, še ni komunalno opremljeno. Izvedba investicijskega 

projekta bo zahtevala ureditev novih priključkov na obstoječe javno vodovodno omrežje, elektro in TK omrežje ter na 

prometno omrežje (državno in lokalno cesto), na katero bo po izvedbi operacije objekt vrtca priključen. 

V okviru investicijskega projekta so predvidene tudi površine za parkirna mesta (10 PM, od tega 1PM za invalide). Vsa 

načrtovana nova komunalna ureditev bo potekala po (in pod) lokalnih, občinskih cestah in javnih poteh ter javnih 

površinah. V primeru križanj z drugimi, že obstoječimi komunalnimi vodi, se bodo le-ti prestavili in ustrezno zaščitili. 

Pred začetkom izvedbe del bo potrebno od upravljavcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo le-teh in jih ustrezno 

zaščititi ali pa eventualno prestaviti. 

 

Vodovod: Objekt bo imel nov priključek. Javni vodovod poteka po parceli 1938/1 k.o. 2328 Opatje selo, na katerega 

se bo priključil tudi vrtec. Vodomerni jašek bo postavljen ob objektu. 

Električni priključek: Objekt bo imel nov NN priključek. Priključna moč bo 3x50 kW. PMO bo na dostopnem mestu ob 

fasadi objekta. Mesto priključitve bo na parceli št. 1938/1 k.o. Opatje selo. NN vod do objekta se bo izvedel v kabelski 

kanalizaciji. 

Telefon: Objekt bo imel nov priključek. TK omarica bo na dostopnem mestu na fasadi objekta neposredno ob 

glavnem vhodu. Do objekta bodo speljane podzemne vode. Priključek bo položen v dvocevno kabelsko kanalizacijo 2 

x fi 110. Na mestih, kjer se trasa lomi, so predvideni jaški. Priključek bo na parceli št. 1996/1 k.o. Opatje selo, 

podzemni vod pa bo vkopan v občinsko cesto, ki vodi v strnjen del vasi. 

Odpadki: Vrtec bo imel prostor za lastne kontejnerje za ločeno odlaganje odpadkov na servisnem dvorišču. Odpadki iz 

kuhinje se bodo zbirali v posebnem zaprtem prostoru v zgradbi, v zato namenjenih posodah, ki jih je mogoče 

neprodušno zapreti. Te odpadke se bo predalo prevzemnikom organskih odpadkov. 

 



Investicijski program (IP) - Novelacija: IZGRADNJA VRTCA OPATJE SELO       

43 

6.4 Opis pogojev za priključitev na primarno mrežo ter opis skladnosti projekta z 

zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta 
 

Za izvedbo operacije je potrebno pridobiti vsa potrebna, ustrezna dovoljenja za priključitev na komunalno, 

energetsko, telekomunikacijsko in prometno omrežje. Zaradi izvedbe investicijskega projekta ne bodo potrebna večja 

vlaganja v ureditev komunalne infrastrukture na tem območju, razen v okviru investicijskega projekta (novogradnje 

objekta z zunanjo ureditvijo). Instalacijsko se bo objekt v večji meri navezoval na obstoječo infrastrukturo na tem 

območju (javni vodovod, elektrika, telekomunikacije) ter na obstoječo prometno infrastrukturo. Pri izvedbi bodo 

upoštevana vsa varovanja in omejitve in pri izdelavi PGD so že bila pridobljena vsa potrebna soglasja in soglasja za 

priključitev. Za izvedbo investicijskega projekta »Izgradnja vrtca Opatje selo« je že bilo pridobljeno gradbeno 

dovoljenje. Priključki na primarno mrežo bodo izvedeni v skladu s predhodnimi pogoji in soglasji upravljavcev. 
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH 

 

7.1 Analiza zaposlenih 
 

Vpliv investicijskega projekta na zaposlenost ima posredne in neposredne učinke. Med neposredne učinke štejemo 

zgolj delovna mesta, ki so potrebna za nemoteno obratovanje investicijskega projekta. Med posredne učinke pa 

štejemo delovna mesta, ki se odprejo v času izvajanja investicijskega projekta. 

 

Neposredna delovna mesta 

Po izvedbi operacije bo Občina Miren-Kostanjevica, kot investitor, predala celoten investicijski projekt 

(nizkoenergijski objekt enote vrtca v Opatjem selu s pripadajočo zunanjo ureditvijo) v upravljanje in vzdrževanja OŠ 

Miren, ki na območju občine Miren-Kostanjevica upravlja z vsemi enotami vrtcev. Glede načina končnega prevzema 

in vzpostavitve obratovanje ter načina in pristojnosti vzdrževanja investicijskega projekta med obratovanjem se bo 

Občina Miren-Kostanjevica (kot investitor in lastnik) dogovorila z bodočim upravljavcem in vzdrževalcem OŠ Miren. V 

ta namen OŠ Miren zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki že ima izkušnje z upravljanjem in vzdrževanjem 

primerljive socialne (vzgojno-varstvene) infrastrukture. 

 

Izvedba investicijskega projekta (varianta »z investicijo«) prinaša predvidoma najmanj 2 novi zaposlitvi pri 

upravljavcu OŠ Miren. V novem vrtcu v Opatjem selu bo predvidoma 5 zaposlenih. Zaradi izgradnje novega objekta 

dvo oddelčnega vrtca v Opatjem selu bo na razpolago 5 delovnih mest, od tega sta 2 novi delovni mesti. Glede na 

dejavnost varstva otrok za 2 oddelka je potrebno 1 delovno mesto s IV. stopnjo izobrazbe, 2 delovni mesti s V. 

stopnjo izobrazbe in 2 delovni mesti s VII. stopnjo izobrazbe. Obstoječe 3 zaposlene (pomočnica vzgojiteljice, 

vzgojiteljica, perica) trenutno izvajajo aktivnosti v okviru enega oddelka starega vrtca v Opatjem selu, po izgradnji 

vrtca se bodo aktivnosti in zaposlene preselile v nov vrtec. Pri investitorju/lastniku Občini Miren-Kostanjevica pa ne 

predvidevamo nastanka novih delovnih mest, ki bi bila pogojena z izvedbo operacije. Kot vidimo, bo operacija že 

neposredno/direktno prispevala k povečanju zaposlovanja. V primeru, da do izgradnje novega objekta vrtca v 

Opatjem selu (varianta »brez investicije«) ne bi prišlo, se ne bi pojavile potrebe po novih delovnih mestih. 

 

Zaradi same izvedbe obravnavanega investicijskega projekta (v času izvajanja le-tega) se ne bodo pri Občini Miren-

Kostanjevica, kot investitorju, pojavile potrebe po zaposlovanju dodatne delovne sile. Občina Miren-Kostanjevica bo z 

lastnimi kadri zagotovila vodenje investicijskega projekta, saj že zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki že ima 

izkušnje z izvedbo podobnih objektov. Koordiniranje aktivnosti med izvedbo investicijskega projekta bodo vodili na 

Občini Miren-Kostanjevica. Za pregled, koordinacijo in nadzor nad izvajanjem aktivnosti je že oblikovana projektna 

skupina. Aktivnosti zaposlenih se bodo izvajale v prostorih Občine Miren-Kostanjevica ter na terenu (na lokaciji 

operacije). 

 

Posredna delovna mesta 

Kot smo že zgoraj omenili so to delovna mesta v času gradnje. Ker bodo navedeni investicijski projekt v večji meri 

izvajali domači izvajalci, bo navedeni investicijski projekt vplival na produkcijo potrebnih materialov ter na povečanje 

storitvene dejavnosti v Sloveniji, kar pa bo dvignilo dodano vrednost domačega gospodarstva, zagotovilo dodatna 

sredstva za zaposlene v navedenih dejavnostih in pripomoglo k ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest. 

 

Vzporedna delovna mesta 

Poleg neposrednih in posrednih delovnih mest, ki so vezani direktno na investicijski projekt, pa moramo omeniti oz. 

opozoriti tudi na vzporedna delovna mesta. Vzporedna delovna mesta so dodatne zaposlitve zaradi vzporednih 

dejavnosti, ki jih bo omogočal obravnavani investicijski projekt. To so predvsem novi, potencialni nosilci dejavnosti v 

naselju, v okoliških naselij in v občini (novi podjetniki, obrtniki, dodatne turistične zmogljivosti, dodatne dejavnosti na 

podeželju ipd.). Zaradi boljše, kakovostnejše, varnejše, sodobnejše vzgojno–izobraževalne oz. socialne infrastrukture 

v naselju Opatje selo je dolgoročno pričakovati povečanje števila prebivalcev, predvsem mlajših prebivalcev v naselju 

Opatje selo in v vseh okoliških naseljih, obenem pa bo zaradi izboljšanja bivanjskih pogojev omogočen tudi razvoj 



Investicijski program (IP) - Novelacija: IZGRADNJA VRTCA OPATJE SELO       

45 

krajev. Menimo, da bo obravnavan investicijski projekt najbolj vplival na povečanje vzporednih delovnih mest. 

Navedeno pa je lepo prikazano tudi v nadaljevanju (v ekonomski analizi – CBA), kjer smo podali oceno, koliko 

družbenih koristi bo prinesel investicijski projekt prebivalcem naselja Opatje selo, okoliškim naseljem in tudi sami 

Občini Miren-Kostanjevica, okoliškim občinam ter regiji. 

 

 

7.2 Kadrovsko organizacijska organizacija izvedbe investicijskega projekta 
 

Za izvedbo investicijskega projekta ni predvidene posebne organizacije. Investitor Občina Miren-Kostanjevica je s 

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

zunanjih sodelavcev (izdelava projektne dokumentacije, izdelava investicijske dokumentacije ter izvedba strokovnega 

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

 

Slika 2:  Kadrovsko organizacijska shema izvedbe investicijskega projekta (organizacija izvedbe). 

INVESTITOR:

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

ŽUPAN IN VODJA PROJEKTA S STRANI

INVESTITORJA

Vodja projekta s strani

investitorja

Projektna skupina

Izdelava investicijske

dokumentacije

(odgovorna oseba s strani

izdelovalca ID)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

S STRANI PROJEKTANTA

IZVAJALSKO PODJETJE GOI DEL

IZBRANO KOT NAJUGODNEJŠI PONUDNIK

NA OBJAVLJENEM JAVNEM RAPISU OZ.

JAVNEM NAROČILU PO ZJN

STROKOVNI GRADBENI,

PROJEKTANTSKI in FINANČNI

NADZOR
POOBLAŠČEN S STRANI INVESTITORJA

TEHNIČNI PREGLED IN PRIDOBITEV

UPORABNEGA DOVOLJENJA

Vodja projekta s strani investitorja

Odgovorna oseba izvajalca del

Odgovorna oseba dobavitelja opreme

Odgovorna oseba strokovnega nadzora gradnje

Odgovorna oseba s strani projektanta

UPRAVLJAVEC:

OSNOVNA ŠOLA MIREN

DOBAVITELJ OPREME

IZBRAN KOT NAJUGODNEJŠI PONUDNIK

NA OBJAVLJENEM JAVNEM RAPISU OZ.

JAVNEM NAROČILU PO ZJN

 
 

Pripravo, izvedbo in spremljanje investicijskega projekta bo vodila strokovna skupina investitorja v okviru obstoječih 

kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Investitor bo vodenje investicijskega projekta zagotovil z lastnimi viri v okviru 

občinske uprave, saj že zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki že ima izkušnje z izvedbo podobnih objektov. V ta 

namen je/bo oblikovana projektna skupina, ki bo zadolžena za učinkovito izvajanje operacije. Odgovorna oseba 
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investitorja je župan Občine Miren-Kostanjevica Zlatko Martin Marušič. Ostali člani projektne skupine pa so: Aleš 

Vodičar, tajnik občinske uprave; Mojca Šubic, višja svetovalka za gospodarstva, kmetijstvo in investicije; ter Albin 

Pahor, strokovni sodelavec za investicije; vsi zaposleni na Občini Miren-Kostanjevica. Naloge projektne skupine bodo: 

 usklajevati in spremljati izvedbo aktivnosti ter zagotoviti učinkovito izvedbo projekta v skladu s projektno 

tehnično in investicijsko dokumentacijo; 

 zagotoviti finančna sredstva za pokrivanje celotnega investicijskega projekta (npr. zagotoviti potrebna lastna 

sredstva, pridobiti nepovratna sredstva EU, pridobiti ostala predvidena nepovratna sredstva); 

 poročati o poteku investicijskih aktivnosti in iskati rešitve za morebitne probleme pri izvajanju aktivnosti na 

rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oz. najmanj enkrat tedensko v prostorih Občine Miren-

Kostanjevica in/ali na terenu; ter 

 zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih v izvedbo projekta. 

Pregled, koordinacijo in nadzor nad izvajanjem aktivnosti izdelave investicijske in projektne dokumentacije je in bo še 

naprej vodil investitor, in sicer odgovorne osebe za izvedbo investicij na Občini Miren-Kostanjevica v sodelovanju z 

zunanjimi svetovalci-sodelavci. Za izdelavo študij, analiz in pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter za 

izvedbo strokovnega nadzora gradnje so bili in bodo tudi v prihodnje s strani investitorja in vodje investicijskega 

projekta najeti zunanji izvajalci/sodelavci. Ostali zunanji koordinatorji niso predvideni. 

 

Upravljanje novozgrajene enote vrtca v Opatjem selu po končani izvedbi investicijskega projekta: 

Po končani izvedbi investicijskega projekta bo lastnik novega objekta vrtca Občina Miren-Kostanjevica predala objekt 

vrtca v Opatjem selu v upravljanje OŠ Miren, ki na območju občine upravlja z vrtci oz. skrbi za izvajanje vzgojno-

varstvene dejavnosti oz. za izvajanje predšolskih programov. Upravljavec (OŠ Miren) bo skrbel za primerno 

vzdrževanje in upravljanje novega objekta; sprejemal in izvrševal bo odločitve lastnika Občine Miren-Kostanjevica ter 

nastopal v njegovem imenu v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, 

vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti objekta. OŠ Miren (upravljavec) zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki 

že ima izkušnje z upravljanjem primerljivih objektov. 
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8 OCENA VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

8.1 Navedba osnov in izhodišča za oceno vrednosti investicijskega projekta 
 

V izračunu vrednosti investicijskega projekta (investicijskih stroškov) smo upoštevali naslednje postavke stroškov 

(vrste del), in sicer: 

 stroški izdelave in revizije projektne dokumentacije, 

 stroški izdelave investicijske dokumentacije, 

 stroški izvedbe (GOI dela) z zunanjo ureditvijo in opremo kuhinje, 

 stroški nabave, dobave in montaže opreme (pohištvena in tehnološka oprema ter zunanja igrala), 

 stroški strokovnega nadzora gradnje ter 

 stroški informiranje in obveščanja javnosti. 

 

Občina Miren-Kostanjevica namerava obravnavani investicijski projekt prijaviti na »8. Javni poziv za predložitev vlog 

za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete 

»Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015«. 

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je max 85% oz. odvisna je od izračunane finančne vrzeli. Glede na prijavo 

na razpis oz. poziv MGRT za pridobitev nepovratnih sredstev ESRR smo kot upravičene stroške zajeli naslednje stroške 

investicijskih vlaganj brez DDV: 

 stroške izdelave in revizije projektne dokumentacije (tu nismo upoštevali stroškov PGD, saj so le-ti nastali 

pred izdelavo in potrditvijo DIIP; zajeti so pa vsi ostali stroški izdelave in revizije projektne dokumentacije 

(PZI ipd.) po datumu potrditve DIIP), 

 stroške izdelave investicijske dokumentacije (tu nismo upoštevali stroškov DIIP; zajeti/upoštevani kot 

upravičeni stroški so le stroški IP in noveliranega IP), 

 stroške izvedbe (GOI dela) z zunanjo ureditvijo in opremo kuhinje (v celoti), 

 stroške nabave, dobave in montaže opreme (v celoti), 

 stroške strokovnega nadzora gradnje (v celoti) ter 

 stroške informiranje in obveščanja javnosti (v celoti). 

Občina Miren-Kostanjevica pa namerava v skladu s Povabilom občinam k oddaji načrtov porabe za koriščenje deleža 

sredstev občin za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za leti 2013 

in 2014, ki ga je MGRT objavil dne 05.03.2013, lastni delež upravičenih stroškov projekta (t.j. delež upravičenih 

stroškov, ki jih občina krije iz lastnih proračunskih sredstev in ne s sredstvi ESRR) prijaviti na MGRT za pridobitev 

nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij občin po 21. členu ZFO-1, za upravičene stroške, ki bodo nastali v 

letu 2014 oz. najkasneje do skrajnega roka za predložitev zahtevka za izplačilo t.j. 03.11.2014 za leto 2014. 

Kot neupravičene stroške smo pri obeh prijavah upoštevali vse ostale nastale stroške, in sicer stroške izdelave in 

revizije projektne dokumentacije pred datumom sklepa o potrditvi DIIP. Davek na dodano vrednost je ravno tako 

neupravičen strošek. 

 

Ocena vrednosti investicijskega projekta (investicijskih stroškov) temelji na sledečih predpostavkah: 

 stroški izdelave in revizije projektne in investicijske dokumentacije ter stroški informiranje in obveščanja 

javnosti izhajajo iz že prejetih in potrjenih ponudb, delno že plačanih računov za opravljena dela ter 

izkustvenih ocen; 

 stroški izvedbe (GOI dela) z zunanjo ureditvijo in opremo kuhinje izhajajo iz ocene vrednosti investicijskega 

projekta, ki je bila opravljena novembra 2013 v okviru analize možnih variant izvedbe projekta; le-ti izhaja iz 

povprečne cene na m2 izgradnje nizkoenergijskih vrtcev, ki se trenutno gradijo v Goriški statistični regiji, ter 

neto površine predvidenega nizkoenergijskega Vrtca Opatje selo; 

 stroške nabave, dobave in montaže opreme (tu je zajeta vsa notranja pohištvena in tehnološka oprema ter 

zunanja oprema-zunanja igrala) smo jih ocenili na podlagi izkustvenih ocen in stroškov primerljivih objektov 

vrtcev; 
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 stroški strokovnega nadzora gradnje so ocenjeni v višini 1,8% od vrednosti izvedbe GOI del z zunanjo 

ureditvijo in opremo kuhinje; 

 v izračunu je upoštevan 20,0% DDV za vse nastale stroške do 30.06.2013; po 01.07.2013 je upoštevan 22,0% 

DDV za vsa dela, ki so predmet obdavčitve v skladu z veljavnim ZDDV-1; 

 dinamika investicijskih vlaganj oz. nastajanja investicijskih stroškov je oblikovana na osnovi časovnega 

načrta izvedbe investicijskega projekta; 

 predračunske cene (projektantska ocena) so na ravni: Januar 2014; 

 preračun vrednosti investicijskega projekta iz stalnih cen v tekoče cene: 

▫ za vsa dela oz. vse stroške, ki so in bodo nastali od začetka projekta pa do konca leta 2014, se je 

upoštevalo, da so stalne cene enake tekočim cenam, saj so določeni investicijski stroški že nastali 

in bili plačani ter tudi so že znane vrednosti (investicijski stroški) ostalih predvidenih del do konca 

leta 2014; 

▫ obdobje od dneva določitve vrednosti investicijskih stroškov po stalnih cenah (raven cen: januar 

2014) do zaključka izvedbe investicijskega cikla (do zaključka fizične izvedbe GOI del: december 

2014) je manj kot eno leto, zato vrednosti prikazujemo samo v stalnih cenah, skladno z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010), kar pomeni, da je vrednost investicijskega projekta po 

stalnih cenah enaka vrednosti investicijskega projekta po tekočih cenah. 

 

 

8.2 Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah 
 

Vrednost investicijskega projekta oz. višina investicijskih stroškov po stalnih (=tekočih) cenah znaša 595.457,27 EUR 

brez DDV oz. 725.697,02 EUR z DDV. Višina upravičenih stroškov po stalnih (=tekočih) cenah znaša 578.157,27 EUR. 

 

Tabela 13: Vrednost investicijskega projekta in dinamika nastajanja investicijskih stroškov po stalnih 

(=tekočih) cenah, januar 2014, v EUR. 

do vključno 2013 2014 2015 brez DDV DDV z DDV

Izdelava in revizija projektne dokumentacije 31.042,50 940,00 31.982,50 6.415,30 38.397,80 17.682,50 20.715,30

Izdelava investicijske dokumetnacije 7.000,00 960,00 7.960,00 1.611,20 9.571,20 4.960,00 4.611,20

Izvedba GOI del z zunanjo ureditvijo in opremo kuhinje 436.368,03 59.618,97 495.987,00 109.117,14 605.104,14 495.987,00 109.117,14

Nabava, dobava in montaža opreme 49.600,00 49.600,00 10.912,00 60.512,00 49.600,00 10.912,00

Strokovni nadzor gradnje (1,8% GOI del) 6.104,10 2.823,67 8.927,77 1.964,11 10.891,88 8.927,77 1.964,11

Informiranje in obveščanje javnosti 300,00 700,00 1.000,00 220,00 1.220,00 1.000,00 220,00

SKUPAJ BREZ DDV 38.042,50 444.672,13 112.742,64 595.457,27 130.239,75 725.697,02 578.157,27 147.539,75

DDV (do 30.06.2013 20%; od 01.07.2013 22%) 7.608,50 97.827,87 24.803,38 130.239,75

SKUPAJ Z DDV 45.651,00 542.500,00 137.546,02 725.697,02

Upravičeni stroški 20.742,50 444.672,13 112.742,64 578.157,27

Neupravičeni stroški 24.908,50 97.827,87 24.803,38 147.539,75

Upravičeni 

stroški

Neupravičeni 

stroški
VREDNOST IN VRSTA DEL

Leto SKUPAJ

 
 

 

8.3 Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah 
 

Kot smo že predhodno omenili, je obdobje od dneva določitve investicijskih stroškov po stalnih cenah (raven cen: 

januar 2014) do konca investicijskega ciklusa projekta (do zaključka fizične izvedbe GOI del: december 2014) manj kot 

eno leto, zato vrednosti prikazujemo samo v stalnih cenah, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

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

da je vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah enaka vrednosti investicijskega projekta po tekočih cenah. 
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9 ANALIZA LOKACIJE 

 

9.1 Opis in analiza lokacije 
 

9.1.1 Makro lokacija 
 

Regija:  Severno Primorska (Goriška statistična) regija 

Občina:  Miren-Kostanjevica 

Naselje:  Opatje selo 

 

Slika 3: Prikaz makro lokacije investicijskega projekta. 

 
 

 

9.1.2 Mikro lokacija 
 

Investicijski projekt se bo izvajal na parcelah št. 1938/1, 1938/2 in 1943 vse k.o. 2328 Opatje selo. Vse parcele so v 

lastni investitorja Občine Miren-Kostanjevica in KS Opatje selo. Parcele so kot celota nepravilne oblike: 

 parcela št. 1938/1 k.o. Opatje selo s površino 1.360 m2; 

 parcela št. 1943 k.o. Opatje selo s površino 620 m2; 

 pel parcele št. 1938/2 k.o. Opatje selo s površino 1.600 m2; 

 

Skupna površina zemljišča je 3.580 m2. Zemljišče je ustrezno veliko, saj presega minimalno velikost zemljišča za vrtec 

z 2 oddelkoma, ki je 1.100 m2. Zemljišče se nahaja na vzhodnem delu strnjenega vaškega jedra v Opatjem selu. 

Locirano je severno od regionalne ceste v smeri Miren - Kostanjevica na Krasu. 

 

Nov objekt vrtca bo lociran v osrednjem delu zemljiške parcele. Uvoz na parcelo bo potekal iz regionalne ceste na JZ 

delu parcele. Do objekta bo peljala dovozna pot, kjer bo tudi parkirišče za uporabnike in uslužbence. Na severni strani 

bo prostor za dostavo in servisno dvorišče, glavni vhod in servisni vhod pa bosta na zahodni strani objekta. 

 

Tloris objekta bo členjen pravokotnik, orientiran V-Z po daljši stranici. Objekt bo pritličen in bo zgrajen za dva oddelka 

predšolskih otrok. Streha objekta bo sestavljena iz dvokapnic in enokapnic različnih višin. Sleme objekta bo 

orientirano V-Z. Osrednji prostor in učilnici bodo orientirani na jug z izhodom na pokrito teraso. Servisni prostori in 

garderobe bodo na SV strani objekta. Z glavnih prostorov na južni strani bo izhod na dvorišče.  

 

Občina Miren-Kostanjevica 
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Ograjeno otroško dvorišče bo na južni in vzhodni strani, kjer bodo nameščena tudi igrala. Na zahodni strani bo 

ograjen vhod v vrtec in tlakovan prehod do igrišča. Igrišče bo ograjeno z ograjo maksimalne višine 2 m. Površina 

igrišča bo 678 m2, ki ustreza minimalni normativni velikosti igrišča za vrtec s tremi oddelki, ki je 660 m2. 

 

Slika 4: Prikaz mikro lokacije investicijskega projekta – prikaz 1. 

 
 

Slika 5: Prikaz mikro lokacije investicijskega projekta – prikaz 2. 

 
 

 

9.2 Prostorski ureditveni pogoji 
 

Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel št. 1938/1, 1943 in 1938/2, vse k.o. Opatje selo, so: 

 Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Miren-Kostanjevica za obdobje 1986-2000 in 

srednjeročnega plana Občine Miren-Kostanjevica za obdobje 1986-1990 (Uradno glasilo št. 15/1997), 

spremembe in dopolnitve 2009 (Uradni list RS, 98/2009). 

 PUP: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (Uradno 

glasilo št. 9/1987, 11/1987, Uradni list RS št. 45/2004), odlok velja tudi za območje Občine Miren-

Kostanjevica. 

 

Osnovna namenska raba zemljišča je predvidena za oskrbne, storitvene, družbene in rekreacijske dejavnosti. Parcele 

se nahajajo znotraj območja, na katerem je predvideno reševanje skupnih potreb občanov oziroma uveljavljanje 

splošnih interesov. Objekt bo zgrajen v okviru dopustnih dejavnosti. 
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Po oblikovnem vidiku se bo objekt prilagodil značilnostim stavbne dediščine tistega predela občine, v katerega se bo 

objekt vključil oziroma na značilnosti zazidave v neposredni okolici v primeru, ko gre za lokacijo v strnjenem delu 

naselja. Objekt bo zgrajen v okviru meril in pogojev, ki se nanašajo na velikost in zmogljivost objekta kot so: 

 pravne omejitve za rabo prostora; 

 odnos nameravane gradnje do razpoložljivega zemljišča; 

 odnos do neposredne okolice in do sosednjih zgradb; 

 možnost prometne navezave in komunalne ureditve; 

 zahteve po ohranitvi ali izboljšanju ustreznih bivalnih in delovnih pogojev oziroma okolja nasploh; 

 zahteve po ohranjanju in razvijanju kulturne krajine. 

 

Zemljišče spada v širše vodovarstveno območje in v posebno varstveno območje Natura 2000. 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 

 

Izvedba investicijskega projekta ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na povečanje 

hrupa v okolju. Z ekološkega vidika izvedba projekta ni sporna in ne bo povzročila dodatnih stroškov okolja zaradi 

povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine. Objekt vrtca je projektiran in bo zgrajen v skladu s Pravilnikom o 

učinkoviti rabi energije v stavbah in je zasnovan kot nizkoenergijski objekt. 

 

Pri načrtovanju in izvedbi investicijskega projekta so bila in bodo upoštevana vsa predpisana izhodišča za varstvo 

okolja (okoljska učinkovitost, učinkovitost izrabe naravnih virov, trajnostna dostopnost, izboljšanje bivalnega okolja in 

zmanjševanje vplivov na okolje). Izvedba investicijskega projekta bo imela pozitiven učinek na okolje, saj se bo z 

izvedbo projekta poleg zagotovitve njegove energetske učinkovitosti uredilo tudi komunalno opremljenost območja 

operacije, ki je v trenutnem stanju komunalno neopremljeno. 

 

 

10.1 Vplivi investicijskega projekta na okolje 
 

Vsi okoljski vplivi bodo, ob upoštevanju vseh okoljevarstvenih ukrepov na posamezne sestavine okolja, v okviru 

zakonsko predpisanih meja, tako da objekt na nobeno sestavino okolja ne vplivata v takšni meri, da bi bila njegova 

izvedba s stališča varstva okolja nedopustna. Obravnavane parcele ležijo v širšem vodovarstvenem območju in v 

posebnem varstvenem območju Natura 2000. Območje okoljskih vplivov je omejeno le na zemljiške parcele, kjer se 

bo zgradilo novi objekt vrtca. Vplivna območja so definirana po posameznih vrstah. Trajni vplivi zaradi novogradnje 

novega objekta vrtca Opatje selo niso pričakovani. Objekt bo imela tako v času gradnje kot tudi v času uporabe 

neposreden vpliv zgolj na območje znotraj parcel, na katerih bo postavljen in so v lasti investitorja in KS Opatje selo 

(t.j. parcele 1938/1, 1938/2 in 1943 vse k.o. 2328 Opatje selo). Izven omenjenega območja vplivov ne bo. 

 

vplivi 
V ČASU GRADNJE/IZVEDBE V ČASU UPORABE 

ZRAK, VODA IN TLA 

Vplivi na kvaliteto zraka, tal in vode med gradnjo 
se lahko pojavijo, če izvajalec ne bo poskrbel za 
preprečevanja vsakršnih emisij, ki se lahko 
pojavljajo pri delu z gradbeno mehanizacijo, vozili 
in stroji v okolico. Zaradi gradbene mehanizacije se 
pričakuje tudi emisije izpušnih plinov. Na 
površinah, kjer se bodo izvajala gradbena dela, 
lahko pride do onesnaževanja tal in zraka zaradi 
emisij transportnih sredstev in gradbenih strojev. 
Zaradi izvedbe gradbenih del se bodo zlasti na 
območju zemeljskih izkopov lokalno povečale 
emisijske koncentracije lebdečih delcev v 
okoliškem zraku, kar predstavlja začasni negativen 
vpliv na okolje. Negativne vplive na zrak, tla in 
posredno na podzemno vodo v času izvedbe 
gradbenih del se bo omejilo z določenimi ukrepi, in 
sicer z uporabo obstoječih infrastrukturnih površin, 
z uporabo tehnično brezhibnih transportnih 
sredstev in strojev, s preprečevanjem emisije 
prahu s transportnih in gradbenih površin, z 
odstranitvijo materialov, ki vsebujejo škodljive 
snovi itd. Ob upoštevanju okoljevarstvenih 
ukrepov bo vpliv na zrak, tla in posredno na 
podzemne vode zmeren in le začasen. Investitor 
bo moral izvajati naslednje ukrepe za zmanjšanje 
emisij snovni v okolje in okolico: vzdrževanje 
mehanizacije in transportnih vozil bo moralo 
potekati tako,da ne bo prišlo do razlitja in iztekanja 
motornega olja in drugih nevarnih snovi v okolje; 
polivanje gradbenih površin z vodo, da bi se 
ublažilo širjenje prahu v zrak; v primeru razlitja olja 
ali goriva na neutrjeno površino bo potrebno takoj 

Vplivi na kvaliteto zraka, tal in vode med uporabo 
objekta se lahko pojavijo, če upravljavec ne bo 
vzdrževal in uporabljal objekta primerno oz. ga ne 
bo primerno vzdrževali. Med uporabo ustrezno 
vzdrževanega zgrajena objekta onesnaževanja 
zraka, vode in tal ne bo zaznati. 
Med uporabo objekta se pričakuje izboljšan vpliv 
na okolico, saj bodo s komunalno ureditvijo 
preprečeni nenadzorovani izpusti odpadnih voda 
in tudi padavinskih voda iz območja. Komunalne 
odpadne vode se bo odvajalo v na novo 
postavljeno malo čistilno napravo, kar bo 
preprečilo onesnaževanje in zastrupljanje vode in 
tal. 
Z izvedbo strojnih instalacij se bo zagotovilo tudi 
manjšo izgubo vode. 
Med uporabo ne bo vpliva na zrak, vodo in tla. 
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odstraniti onesnaženo zemljino in ustrezno ravnati 
z njo po predpisih, ki urejajo ravnanje z gradbenimi 
odpadki. 

KULTURNA DEDIŠČINA Ni vpliva, saj operacija ne posega v objekte, ki so 
zavarovane enote kulturne dediščine. 

Ni vpliva. 

MEHANSKA 

ODPORNOST IN 

STABILNOST 

Gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega 
objekta ali dela objekta v okolici nameravane 
gradnje, deformacij, večjih od dopustne meje, 
škode na delih objektov v okolici nameravane 
gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi 
zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ter 
škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere 
obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni 
vzrok. Predvidena gradnja, pri upoštevanju dobre 
gradbene prakse in izvedbe, ne bo vplivala na 
mehansko odpornost in stabilnost sosednjih 
objektov. Možnosti nesreč in/ali škod so 
zanemarljive. Dela bo potrebno izvajati skladno s 
projektno dokumentacijo. Vibracije med 
izvajanjem načrtovane gradnje bodo trenutnega 
značaja. Glede na predvideno intenzivnost, bodo 
na zadostni oddaljenosti in ne dosegajo stopnje, ki 
bi lahko škodljivo vplivale na okoliške zgradbe, 
napeljave ali povzročale spremembo konfiguracije 
terena. 

Objekt vrtca ne posega v neposredno bližino 
drugih obstoječih objektov. Uporaba objekta ne bo 
povzročila porušitve celotnega objekta ali dela 
objekta v okolici nameravane gradnje, deformacij, 
večjih od dopustne ravni, škode na delih objektov v 
okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi 
in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne 
konstrukcije ter škode, nastale zaradi nekega 
dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik 
glede na osnovni vzrok. Med uporabo objekta ne 
bo vpliva na mehansko odpornost sosednjih 
objektov. 

VARNOST PRED 

POŽAROM 

Pri sami gradnji je potrebno upoštevati merila in 
pogoje ki onemogočajo in preprečujejo nastanek 
požara zaradi napak ali vplivov elektro omrežja na 
gorljive materiale, na možnost povzročitve požara 
zaradi uporabe električnih orodij pri samem delu, 
zaradi uporabe vnetljivih snovi, odprtega ognja. 
Gradbišče mora biti ograjeno in zavarovano in 
opremljeno z ročnimi in prenosnimi gasilniki z 
vodo. Zagotovljena mora biti tudi intervencijska 
pot za dostop gasilskih in ostalih intervencijskih 
vozil. 

Objekt vrtca je na podlagi študije požarne varnosti 
zasnovan tako, da ni nevarnosti prehajanja požara 
na sosednje objekte ali okolico. V primeru požara 
bo do objekta možen dostop z intervencijskim 
vozilom po dostopni poti. Ravno tako bo možen 
pobeg ljudi s kraja požara na zadostno oddaljenost, 
ki preprečuje opekline in nevarnost zadušitve z 
dimom. V primeru intervencije se bodo za poseg 
uporabljale površine gradbene parcele in javne 
površine. Iz vodnih virov bo zagotovljeno dovolj 
vode za gašenje požara, ki se bo lahko kombinirala 
z vodo iz intervencijskih vozil. V objektu je 
predvideno zadostno število evakuacijskih poti. 

HIGIENSKA IN 

ZDRAVSTVENA 

ZAŠČITA 

Gradnja upošteva, da ne bodo uhajali strupeni 
plini, da v zrak ne bodo uhajali nevarni delci in 
plini, da ne bo emisij nevarnega sevanja, da ne bo 
onesnaževanja ali zastrupitve vode in tal, da ne bo 
napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, 
trdnih ali tekočih odpadkov, da ne bo prisotna 
vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali 
na površinah znotraj njih ter da ne bo nedovoljenih 
osenčenj na nepremičninah v okolici. Predvidena 
gradnja, pri upoštevanju dobre gradbene prakse in 
izvedbe, ne bo vplivala na zmanjšanje higienske in 
zdravstvene zaščite sosednjih objektov. Možnosti 
nesreč in/ali škod so zanemarljive. 

Uporaba objekta upošteva, da ne bodo uhajali 
strupeni plini, da v zrak ne bodo uhajali nevarni 
delci in plini, da ne bo emisij nevarnega sevanja, da 
ne bo onesnaževanja ali zastrupitve vode in tal, da 
ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, 
dima, trdnih ali tekočih odpadkov, da ne bo 
prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane 
gradnje ali na površinah znotraj njih ter da ne bo 
nedovoljenih osenčenj na nepremičninah v okolici. 
Med uporabo objekta ne bo vpliva na zmanjšanje 
higienske in zdravstvene zaščite sosednjih 
objektov, temveč se bo higienska in zdravstvena 
varnost izboljšala. 

ZAŠČITA PRED 

HRUPOM 

Hrup bo v času gradnje povečan zaradi delovanja 
gradbenih strojev. Vir hrupa bo le začasne narave. 
Na osnovi ocenjene vrednosti gradbišča se 
predvideva, da emisija hrupa glavnih virov hrupa v 
času gradbenih del pred najbližjimi objekti ne bo 
presegla kritične dnevne ravni za območje varstva 
pred hrupom. Dela se bodo izvajala le v dnevnem 
času. Zelo hrupna opravila se bo omejilo na 
najkrajši možni čas. 

Objekt vrtca z emisijskimi vplivi ne sega do drugih 
obstoječih objektov. Glede na programsko 
zasnovno in namembnost objekta ni pričakovati, 
da bosta objekta predstavljala izvor hrupa, ki bi v 
času uporabe pomenil bistveno obremenitev za 
okolico. Zunanji zidovi in okna bodo imeli ustrezno 
zvočno izoliranost, da ne bodo dejavnosti v objektu 
povzročale preseganje dovoljenih emisij hrupa. 

ENERGIJA IN 

OHRANJANJE TOPLOTE 

Predvidena gradnja, pri upoštevanju dobre 
gradbene prakse in izvedbe, ne bo vplivala na 
povečanje količine energije, potrebne pri uporabi 
objektov v okolici nameravane gradnje. 

Objekt vrtca ne bo imel vpliva na povečanje 
količine energije, potrebne pri uporabi objekta v 
okolici nameravane gradnje. Objekt vrtca je 
zasnovana kot energetsko varčen objekt oz. 
nizkoenergijski objekt. 

RAVNANJE Z ODPADKI 

V času gradnje bo gradbišče zavarovano in ne bo 
dovoljeno niti potrebno odlaganje gradbenih 
odpadkov in materiala na sosednje parcele. 
Gradbene odpadke bo potrebno zbirati ločeno v 
mejah zemljiške parcele predvidene za gradnjo. Po 
končani gradnji pa je potrebno vse odvečne 
gradbene materiale odstraniti na predvidena 
zbirališča odpadkov in okolico urediti oz. sanirati 
poškodovane naravne prvine in grajene elemente. 

V času uporabe objekta se bodo odpadki zbirali 
ločeno v okviru ekološkega otoka, ki bo izveden v 
okviru projekta na zemljiški parceli investitorja 
(zagotovljeno mesto za ločeno zbiranje odpadkov), 
ki bo vključeno v organiziran sistem zbiranja in 
odvažanja komunalnih odpadkov. 
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VARNOST PRI UPORABI 

Gradnja objekta upošteva, da v okolici nameravane 
gradnje na nepremičninah ne bo prihajalo ob dobri 
praksi gradbenih del do nesprejemljivega tveganja 
za nastanek nezgod, kot so zdrs, padec, trčenje, 
udar električnega toka ter poškodbe zaradi 
eksplozije. Gradnja ne bo imela vpliva na 
zmanjšanje varnosti sosednjih objektov. 
Možnosti nesreče in/ali škod so zanemarljive. 

Uporaba objekta upošteva, da v objektih in njihovi 
okolici in na nepremičninah v okolici ne bo 
prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek 
nezgod, kot so zdrs, padec, trčenje, udar 
električnega toka ter poškodbe zaradi eksplozije. 
Uporaba objekta ne bo imela vpliva na zmanjšanje 
varnosti sosednjih objektov. Možnosti nesreče 
in/ali škod so zanemarljive. 

NARAVA 

Pričakovani vplivi na naravo, tako na rastlinsko, živalstvo in njihove življenjske prostore je sprejemljiv. 
Gradnja bo sicer pomenila uničenje rastlinskih in živalskih vrst ter delov njihovih življenjskih prostorov na 
lokaciji posega, kot tudi motnjo vsakodnevnega ritma in obredov prostoživečih živali, vendar vpliv ne bo 
bistven. Uporaba objekta ne bo imela vpliva na naravno okolje, saj bodo z ustrezno komunalno ureditvijo 
objekta in okolice preprečeno onesnaževanje naravnega okolja. 

 

 

10.2 Presoja vplivov investicijskega projekta na okolje z vidika ekološkega prispevka 

projekta v posamezni fazi načrtovanja, izvedbe in uporabe z oceno stroškov za 

odpravo negativnih vplivov 
 

V nadaljevanju opredeljujemo učinke in omilitvene ukrepe predmetnega projekta, ki bodo upoštevani v posameznih 

etapah načrtovanja, izvedbe in uporabe projekta, in sicer: 

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovitost rabe vode in surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor 

emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov, zmanjšanje izpustov odpadnih 

vod v okolje, zmanjšanje porabe vode ipd.), 

 trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza in dostopnosti za vse prebivalce), 

 izboljšanje kakovosti bivalnega okolja ter 

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

posege, kjer je potrebno). 

 

Novogradnja objekta nadomešča ekonomsko neupravičeno sanacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta. Ker bo 

objekt vrtca grajen kot energetsko učinkovit objekt, se pričakuje bistven prihranek energije. Kot novogradnja bo vrtec 

izpolnjeval zakonske zahteve glede rabe učinkovite energije za ogrevanje kot so določene s pravilnikom PURES. 

Predvidena stavba nove enote vrtca je zasnovana kot nizkoenergijski objekt z maksimalno rabo 35 kWh/m2/leto, kar 

pomeni 1,987 EUR/ m2/leto oz. 613,98 EUR z DDV letnih stroškov za ogrevanje. V primeru rekonstrukcije obstoječega 

objekta pa bi znašala letna poraba energije za ogrevanje 52 kWh/m2/leto, kar pomeni 2,952 EUR/ m2/leto oz. 

1.121,76 EUR z DDV letnih stroškov za ogrevanje. Kot vidimo, so letni stroški ogrevanja pri obravnavanem projektu za 

cca 35% nižji na letni ravni v primerjavi z izvedbo rekonstrukcije obstoječega objekta, kjer se trenutno nahaja enota 

vrtca Opatje selo. 

 

Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 

Investicijski projekt ne povzroča stroškov, ki bi terjali posebna vlaganja v odpravo negativnih okoljskih vplivov. 

Dolgoročno ne bo stroškov negativnih vplivov na okolje; kratkoročne stroške negativnih vplivov na okolje pa bo v 

celoti pokrival izvajalec gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Vsi opisani omilitveni ukrepi so v skladu s 

slovenskimi predpisi ter so že vkalkulirani v stroških izvedbe projekta, kot je predstavljeno v noveliranem IPu. 

 

Omilitveni ukrepi 

V ČASU NAČRTOVANJA V ČASU GRADNJE/IZVEDBE V ČASU UPORABE 

UČINKOVITOST 

IZRABE 

NARAVNIH 

VIROV 

▫ Učinkovita raba naravni virov in 
energije mora biti osnovno 
vodilo projektantov. 

▫ Načrtuje se izgradnja 
nizkoenergijskega objekta vrtca 
v celoti, kar pomeni, da bo 
objekt v celoti tudi izolirana, 
energetsko varčna ipd. 

▫ Načrtuje se vgradnja modernih 

▫ Objekt se bo gradil v skladu s 
pristojno zakonodajo in 
zagotovilo se bo takšen način 
porabe energije, ki je okolju 
prijazen; izvedba del bo 
potekala s stroji, ki omogočajo 
maksimalno energetsko 
učinkovitost. 

▫ Izvedba vseh del bo skladna z 

▫ Poraba energije bo sicer 
povečana zaradi novogradnje 
(novo-ustvarjeni porabniki 
zaradi večjih kapacitet vrtca), 
vendar se zaradi omilitvenih 
ukrepov in energetsko 
učinkovite novogradnje 
pričakuje manjši strošek na 
enoto mere (na m

2
) od 
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materialov, ki odgovarjajo 
sodobnim okoljskim 
standardom. 

▫ Načrtovan je energetsko varčen 
objekt. 

 

novimi tehnologijami: 
▫ izolacija bo v celoti izvedena 

s sodobno tehnologijo in 
sodobnimi materiali; 

▫ stavbno pohištvo bo novo in 
skladno s standardi; 

▫ izgradnja strojnih in ostalih 
instalacij bo skladna z 
novimi tehnologijami; 

 

primerljivih objektov. 
▫ Objekt bo grajen v skladu s 

pristojno zakonodajo in njegova 
poraba energije bo okolju 
prijazna. Objekt bo imel manjše 
energetske izgube od 
primerljivih objektov zaradi 
kvalitetnejše in sodobnejše 
gradnje in materialov. 

▫ Z ureditvijo zunanje 
infrastrukture (tudi komunalne) 
na katero bo novozgrajeni 
objekt priključen, bo 
zagotovljena učinkovita raba 
vode in s tem se bo ohranjalo 
naravno okolje in čistost 
okoliških vodotokov. 

▫ Zagotovljen bo stalen nadzor 
nad optimalnim delovanjem 
sistema ogrevanja, dobave 
električne energije in vode ter s 
tem bo zagotovljena racionalna 
poraba, še posebej EE in vode. 

OKOLJSKA 

UČINKOVITOST 

▫ Tehnološke rešitve so 
projektirane v skladu s pozitivno 
okoljsko zakonodajo in 
veljavnimi normativi in 
standardi. 

▫ Načrtuje se ločeno zbiranje 
odpadkov in odlaganje skladno z 
zakonodajo in lokalno 
regulativo. 

▫ Načrtovana je priključitev 
objekta na obstoječo javno 
komunalno infrastrukturo 
(vodovod, elektro omrežje, TK 
omrežje, cestno omrežje). 

▫ Načrtovana je izvedba lastne 
male čistilne naprave, na katero 
bodo speljane komunalne 
odpadne vode objekta. 

 

▫ V času izvajanja gradbenih del 
bo gradbišče organizirano v 
skladu s Pravilnikom o ravnanju 
z odpadki, ki nastajajo pri 
gradbenih delih. Morebitni 
nevarni odpadki, ki se bodo 
pojavljali tekom gradnje bodo 
obravnavani v skladu z zakonom 
in podzakonskimi prepisi. 
Začasna deponija odpadkov na 
gradbišču in odvoz odpadkov na 
deponijo odpadkov bo 
organizirana v sladu s predpisi. 

▫ Izvedli se bodo priključki na 
javno vodovodno,elektro, TK in 
cestno omrežje. Uredilo se bo 
meteorno kanalizacijo. 

▫ V okviru okoliških parcel je 
urejeno obstoječe vodovodno, 
elektro in TK. Uredilo se bo 
priključke na obstoječo javno 
komunalno infrastrukturo na 
okoliških parcelah. 

▫ Pri gradnji se bo uporabilo 
najboljše razpoložljive tehnike, 
uporabilo referenčne 
dokumente (pri izvedbi se bodo 
upoštevali vsi akti (zakoni, 
uredbe, odločbe), ki imajo že 
vgrajene vse mehanizme in 
zahteve v zvezi z izboljšanjem 
vpliva na varstvo okolja). 

▫ Izvajan bo nadzor nad emisijami 
in tveganji (emisije bodo 
minimalne in s tem se bo 
zmanjšalo tveganje 
onesnaženosti, upoštevajoč vse 
akte, zakone, uredbe in odloke) 

▫ Objekt bo priključen na lastno 
malo čistilno napravo in s tem 
bo urejeno učinkovito odvajanje 
komunalnih odpadnih voda. 

▫ Objekt in zunanje površine bodo 
imele urejeno odvajanje 
padavinskih voda (meteorno 
kanalizacijo). 

▫ Vodovodne instalacije bodo bolj 
sprejemljive za okolje, saj se bo 
poskrbelo za vgrajevanje 
sistemov, ki omogočajo manjšo 
porabo vode, predvsem v 
sanitarnih prostorih. 

▫ Objekt bo izveden kot 
energetsko varčen oz. 
nizkoenergijski objekt, kar se bo 
poznalo pri porabi energentov 
za ogrevanje in porabi električne 
energije. V osnovi bodo 
predvsem uporabljene in 
nameščene varčne sijalke in 
varčna svetila bodo nameščena 
na skupnih površinah in povsod 
tam, kjer bo to mogoče. 

▫ Organizirana bo površina za 
ločeno zbiranje komunalnih 
odpadkov (ekološki otok). 
Odpadki sicer pomenijo nov 
element na območju 
predvidenega posega, vendar se 
bodo vsi odpadki odvažali na 
lokalno ustaljeni način. Ravnanje 
z njimi pa je dokaj natančno 
predpisano in mora biti ustrezno 
evidentirano. S tem bo 
preprečen nedovoljeni vpliv na 
okolje. 

TRAJNOSTNA 

DOSTOPNOST 

▫ V fazi načrtovanja je potrebno 
posebno pozornost nameniti 
tudi reševanju vprašanja 
neoviranega dostopa vsem 
osebam, uporabnikom 
obravnavanega območja in 
njegove okolice v času gradnje 
in uporabe. 

▫ Predvidena je ureditev 
trajnostne dostopnosti tudi na 
mikrolokaciji, to je v samem 
objektu ter njegovi okolici, saj je 
predvidena dostopnost tudi za 
invalide. 

▫ Na območju gradnje, njegove 
okolice in dostopnih poti se bo v 
času izvajanja del začasno 
povečal promet, ki bo vezan na 
samo izvedbo GOI del (gradbene 
mehanizacije). 

▫ Urejeno bo, da sama izvedba 
GOI del v največji možni meri ne 
bo povzročala motenj. 

 

▫ Objekt in njegova zunanja 
okolica bosta omogočala dostop 
vsem uporabnikom (tudi 
invalidom), saj bo izveden 
dostop za gibalno ovirane 
osebe. 

▫ Zagotovljeno bo 1 PM za 
invalide v okviru predvidenih 10 
PM. 

▫ Zagotovilo se bo trajnostno 
dostopnost vsem uporabnikom 
objekta in njegove okolice ter 
pripadajoče komunalne 
infrastrukture. 
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IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI 

BIVALNEGA 

OKOLJA 

▫ Investicijski projekt bo 
načrtovan tako, da bo izvedba 
projekta in uporaba 
novozgrajenega 
nizkoenergijskega objekta vrtca 
pozitivno vplival na kakovost 
bivalnega okolja. 

 

▫ Zagotovljen bo strokovni nadzor 
nad izvajanjem projekta in s tem 
tudi nad načrtovanimi in 
revidiranimi tehnološkimi 
rešitvami. Lokalni prebivalci ne 
bodo preveč obremenjeni v času 
izvajanja GOI del s hrupom, 
odpadki, prašnimi delci, saj bodo 
zagotovljeni vsi omilitveni 
posegi, za čim manjšo 
bremenitev s posegi. 

▫ Preprečene bodo možnosti 
okužb in onesnaževanja narave 
zaradi urejene komunalne 
infrastrukture. 

▫ Zaradi samih karakteristik 
zgrajenega objekta in njegove 
okolice bo pri njihovi uporabi 
zagotovljena varnost in dobro 
počutje otrok, zaposlenih, 
staršev otrok, lokalnih 
prebivalcev in obiskovalcev. 

ZMANJŠANJE 

VPLIVOV NA 

OKOLJE 

▫ Investicijski projekt ne sodi v 
kategorijo tistih, za katere je 
potrebno pridobiti posebno 
študijo o obremenjevanju 
okolja. Načrtovan bo tako, da bo 
njegova izvedba na okolje 
vplivala minimalno oz. da vpliva 
sploh ne bo. 

▫ Predvidevajo se sodobne 
tehnološke rešitve, ki bodo 
glede na namen in velikost 
investicije podvržene tudi 
projektni reviziji, kar predstavlja 
dodaten nadzor nad izbranimi 
rešitvami. 

▫ Ocenjuje se, da bodo rešitve 
prispevale k večji okoljski 
sprejemljivosti obeh objektov. 

▫ Zagotovljen bo strokovni nadzor 
nad izvajanjem GOI del in s tem 
tudi nad načrtovanimi in 
revidiranimi tehnološkimi 
rešitvami. 

▫ V vplivnem območju 
obravnavanega projekta ni 
drugih nepremičnin, na katere bi 
lahko gradnja in uporaba 
objektov škodljivo vplivalo. Pri 
gradnji bodo upoštevane vse 
potrebne določbe in predpisi, 
kar izhaja tudi iz PGD 
dokumentacije, kjer je 
predvidena tudi organizacija 
gradbišča. 

▫ Pred predajo tehničnih instalacij 
in naprav bo potrebno izvesti 
poskusno obratovanje in 
merjenje emisij, v skladu z 
zakonom. 

▫ Pred predajo objekta namenu se 
bo izvedlo tehnični pregled, da 
bo objekt pridobil uporabno 
dovoljenje. 

▫ Strokovno rokovanje in 
upravljanje z energetskimi viri 
ter tehnološkimi instalacijami in 
napravami bo zagotovljeno 
preko zaposlenega strokovnega 
osebja upravljavca objekta. 

▫ Izvajala se bodo redna in 
periodična merjenja emisij v 
okolje, skladno z zakonom. 

▫ Negativni vplivi na okolje se 
bodo zmanjšali že zaradi prej v 
tem dokumentu navedenih 
dejstev (energetsko varčen 
objekt, ureditev komunalne 
infrastrukture ipd.) 

▫ Ocena stroškov je vključena v 
stroške uporabe, delovanja oz. 
upravljanja objekta. 
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11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE TER ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA 

 

11.1 Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta 
 

Iz časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta v tabeli 14 in slike 6 je razvidno, da ima investicijski projekt v 

naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec. Ključni datumi: 

 Investicijski projekt (operacija) se je pričel z izdelavo in potrditvijo DIIPa marca 2011 (Začetek operacije: 

sklep o potrditvi DIIP: 11.03.2011). 

 Predvideni zaključek izvedbe vseh aktivnosti operacije in izdaja (predložitev) zadnjega zahtevka za 

sofinanciranje je do 31.03.2015. 

 Predvideni zaključek operacije (zaključek financiranja: plačilo vseh izdatkov, posredovanje dokazil o plačilih 

vseh nastalih stroškov/izdatkov na operaciji in plačilo vseh javnih prispevkov operacije) je do 30.06.2015. 

 Rok za doseganje fizičnih in finančnih rezultatov in učinkov operacije je max v roku 2-eh let po zaključku 

investicijskega projekta (po zaključku operacije), t.j. do 30.06.2017. 

 

 

Investitor Občina Miren-Kostanjevica je že leta 2009 sklenil pogodbo s podjetjem Atelje A3 za izdelavo projektne 

dokumentacije za novogradnjo energetsko varčnega Vrtca Opatje selo. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

(PGD) je bil izdelan leta 2010. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno leta 2011. Projekt za izvedbo (PZI) je bil izdelan 

decembra 2011 oz. marca 2012. Vzporedno z izdelavo projektne dokumentacije je bila izdelana tudi investicijska 

dokumentacija, in sicer dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) marca 2011 (datum sklepa: 

11.03.2011) in investicijski program (IP) junija 2011 (datum sklepa: 14.07.2011). 

 

Občina Miren-Kostanjevica je izvedla Javno razpis za izbor izvajalca GOI del takoj po izdelavi PZI, in sicer v prvi polovici 

leta 2012. Ker je bila na javnem razpisu za novogradnjo vrtca Opatje selo ponujena previsoka cena, je bil razpis 

razveljavljen. Izvedba racionalizacije PZI projekta za gradnjo vrtca Opatje selo je bila izdelana januarja 2013. V okviru 

izvedbe racionalizacije je bil tudi že izdelan PZI za načrt strojnih instalacij in strojne opreme za izvedbo 

nizkoenergijskega objekta vrtca v Opatjem selu. Leta 2013 pa je Občina Miren-Kostanjevica naročila tudi izdelavo 

idejne zasnove z rekapitulacijo stroškov umestitve vrtca v obstoječi objekta šole v Opatjem selu, da bi preverila še 

eno možnost rešitve prostorskih kapacitet vrtca v Opatjem selu, ki bi lahko bila za občino gospodarsko upravičena in 

najbolj racionalna. S tem namenom je Občina Miren-Kostanjevica naročila tudi izdelavo primerjalne analize možnih 

variant izvedbe investicijskega projekta, ki je bila izdelana novembra 2013. Analiza možnih variant je pokazala, da je 

najracionalnejša in učinkovita rešitev variante izgradnje novega nizkoenergijskega objekta vrtca v Opatjem selu. 

 

Poleg izdelave investicijske dokumentacije (noveliranega IP) je v pripravi izdelava ponovne razpisne dokumentacije za 

izbor izvajalca GOI del. Izvedba postopka izbira izvajalca za izvedbo GOI del z zunanjo ureditvijo in podpis gradbene 

pogodbe z izbranim izvajalcev GOI del je predvidena od januarja 2014 do aprila 2014. Izgradnja nizkoenergijskega 

objekta vrtca z zunanjo ureditvijo je predvidena od maja 2014 do decembra 2014; pridobitev uporabnega dovoljenja 

in primopredaja izvedenih GOI del z zunanjo ureditvijo pa do konca februarja 2015. Izvedba postopka izbira 

dobavitelja opreme po ZJN in sam nakup, dobava in montaža opreme je predvideno od septembra 2014 do januarja 

2015. Zaključek investicijskega projekta in predaja novega objekta vrtca v Opatjem selu namenu je predvidena do 

konca februarja 2015 oz. v začetku marca 2015. Izdajo zadnjega zahtevka za sofinanciranje predvidevamo do konca 

marca 2015. Zaključek operacije (finančni zaključek operacije) je predviden max do 30.06.2015. 

 

Za izvedbo investicijskega projekta bo tako potrebno skupaj od začetka operacije (sklepa o potrditvi DIIP: 11.03.2011) 

pa do predvidenega zaključka operacije (30.06.2015) cca 35 mesecev oz. 2 let in 11 mesecev. 
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Tabela 14: Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta s prikazom bruto vrednostni ključnih aktivnosti 

projekta, v EUR. 

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE - Aktivnosti Začetek Zaključek Število dni

Bruto strošek 

aktivnosti               

(v EUR)

Izdelava in revizija projektne dokumentacije - pred potrditvijo DIIP Januar 2010 Julij 2011  / 17.160,00

Izdelava projektne dokumentacije (PGD) z oceno vrednoti operacije Januar 2010 Avgust 2010 pred operacijo 17.160,00

Pridobitev gradbenega dovoljenja Avgust 2010 Julij 2011 pred operacijo 0,00

Izdelava investicijske dokumentacije Januar 2011 Januar 2014 / 9.571,20

Izdelava in potrditev DIIP (datum sklepa: 11.03.2011) - Začetek operacije Januar 2011 Marec 2011 že izvedeno 3.600,00

Izdelava in potrditev IP (datum sklepa: 14.07.2011) Maj 2011 Julij 2011 že izvedeno 4.800,00

Izdelava in potrditev noveliranega IP Januar 2014 Januar 2014 20 dni 1.171,20

Izdelava projektne dokumentacije (PZI) November 2011 November 2013  / 21.237,80

Izdelava projektne dokumenacije (PZI) November 2011 Marec 2012 že izvedeno 15.975,00

Izdelava projektne dokumenacije (PZI) z racionalizacijo ter analiza možnih variant izvedbe December 2012 November 2013 že izvedeno 5.262,80

Izvedba postopka izbire izvajalca za izvedbo GOI del z zunanjo ureditvijo v skladu 

z ZJN - 1. JN, ki je bilo neuspešno
Januar 2012 Junij 2012 že izvedeno 0,00

Izvedba postopka izbire izvajalca za izvedbo GOI del z zunanjo ureditvijo v skladu z 

ZJN (2. JN)
Januar 2014 April 2014 80 dni 0,00

Priprava razpisne dokumentacije Januar 2014 Februar 2014 20 dni 0,00

Objava javnega razpisa na Portalu JN Februar 2014 Marec 2014 30 dni 0,00

Analiza prejetih ponudb, dopolnitve, odločitev o izbiri izvajalca, pravnomočnost odločitve Marec 2014 April 2014 30 dni 0,00

Podpis gradbene pogodbe z izvajalcem GOI del z zunanjo ureditvijo April 2014 April 2014 1 dan 0,00

Izvedba GOI del z zunanjo ureditvijo Maj 2014 Februar 2015 300 dni 605.104,14

Uvedba izvajalca v delo Maj 2014 Maj 2014 1 dan 0,00

Izvedba GOI del z zunanjo ureditvijo Maj 2014 December 2014 250 dni 605.104,14

Dokazilo o zanesljivosti Januar 2015 Januar 2015 15 dni 0,00

Priprava dokumentacije za tehnični pregled in izvedba tehničnega pregleda Januar 2015 Februar 2015 30 dni 0,00

Pridobitev uporabnega dovoljenja in primopredaja izvedenih GOI del z zunanjo ureditvijo Februar 2015 Februar 2015 4 dni 0,00

Izvedba postopka izbire dobavitelja opreme September 2014 November 2014 80 dni 0,00

Priprava razpisne dokumentacije September 2014 September 2014 20 dni 0,00

Objava javnega razpisa na Portalu JN September 2014 Oktober 2014 30 dni 0,00

Analiza prejetih ponudb, dopolnitve, odločitev o izbiri izvajalca, pravnomočnost odločitve Oktober 2014 November 2014 30 dni 0,00

Podpis pogodbe z dobaviteljem opreme November 2014 November 2014 1 dan 0,00

Nabava, dobava in montaža opreme Decemeber 2014 Januar 2015 60 dni 60.512,00

Strokovni nadzor gradnje Maj 2014 Februar 2015 300 dni 10.891,88

Informiranje in obveščanje javnosti Maj 2014 Februar 2015 300 dni 1.220,00

Zaključek izvedbe vseh aktivnosti operacije (investicijskega projekta in izdaja 

(predložitev) zadnjega zahtevka za sofinanciranje
Marec 2015 Marec 2015 30 dni 0,00

725.697,02

Zaključek operacije - finančni zaključek operacije  (plačilo vseh izdatkov, posredovanje 

dokazil o vseh nastalih stroškov na operaciji in plačilo vseh javnih prispevkov operacije)
Marec 2015 Junij 2015 60 dni  /

Rok za doseganje fizičnih in finančnih rezultatov in učinkov operacije (po 

zaključku operacije)
Junij 2015 Junij 2017  /  /

SKUPAJ CELOTNA (BRUTO) vrednost operacije

 
 

 

Časovnemu načrtu bo sledila tudi dinamika financiranja investicijskega projekta, in sicer glede na predlagani časovni 

načrt bo potrebno oz. je bilo potrebno do vključno leta 2013 zagotoviti 6,2% vseh denarnih sredstev, v letu 2014 

74,8% vseh denarnih sredstev in v letu 2015 še 19,0% vseh denarnih sredstev za celotno izvedbo investicijskega 

projekta. 
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Slika 6: Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta po mesecih za leto 2014 in 2015. 

Leto

AKTIVNOSTI                                                             Mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Izdelava projektne dokumentacije
Izdelava projektne dokumentacije (PGD) z oceno vrednoti operacije

Izdelava projektne dokumentacije (PZI)

Pridobitev gradbenega dovoljenja

Izdelava investicijske dokumentacija
Izdelava in potrditev DIIP

Izdelava in potrditev IP

Izdelava in potrditev noveliranega IP

Izvedba JR za izbor izvajalca GOI del po ZJN - 1 neuspešen

Izvedba JR za izbor izvajalca GOI del po ZJN
Priprava razpisne dokumentacije

Objava javnega razpisa na Portalu JN

Analiza ponudb, dopolnitve, odločitev o izbiri, pravnomočnost odločitve

Podpis gradbene pogodbe

Izvedba GOI del z zunanjo ureditvijo
Uvedba izvajalca v delo

Izvedba GOI del z zunanjo ureditvijo

Dokazilo o zanesljivosti

Dokumentacija za tehnični pregled in tehnični pregled

Pridobitev uporabnega dovoljenja in primopredaja izvedenih GOI del z zunanjo ureditvijo

Izvedba JR za izbor dobavitelja opereme del po ZJN
Priprava razpisne dokumentacije

Objava javnega razpisa na Portalu JN

Analiza prejetih ponudb, dopolnitve, odločitev o izbiri izvajalca, pravnomočnost odločitve

Podpis pogodbe z dobaviteljem opreme

Nabava, dobava in montaža opreme

Strokovni nadzor gradnje

Informiranje in obveščanje javnosti

Zaključek projekta (izvedbe vseh aktivnoti) in predaja namenu

Zaključek operacije - finančni zaključek operacije

do 

2013

2014 2015

 
 

 

11.2 Analiza izvedljivosti investicijskega projekta 
 

V časovnem načrtu so predstavljene vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicijskega projekta. Roki za izvedbo so 

realni. 

 

11.2.1 Podatki o investitorju in organizacijska rešitev vodenja projekta 
 

Pripravo in izvedbo investicijskega projekta bo vodil investitor Občina Miren-Kostanjevica v okviru obstoječih 

kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Investitor je v preteklih letih že pridobil izkušnje pri pripravi in vodenju 

podobnih investicijskih projektov. Izvedbo investicijskega projekta bodo vodile strokovne službe investitorja. Te 

vključujejo zunanje strokovne sodelavce pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije, nadzoru izvajanja del 

(nadzorniki za gradbena, strojna in elektro instalacijska dela, super nadzor) ter pri pripravi dokumentacije za tehnični 

pregled in za pridobitev uporabnega dovoljenja. Osnovni podatki o investitorju obravnavanega investicijskega 

projekta so že podani v poglavju 0.2. 

 

V ta namen je/bo oblikovana projektna skupina, ki bo zadolžena za učinkovito izvajanje operacije. Odgovorna oseba 

investitorja je župan Občine Miren-Kostanjevica Zlatko Martin Marušič. Ostali člani projektne skupine pa so: Aleš 

Vodičar, tajnik občinske uprave; Mojca Šubic, višja svetovalka za gospodarstva, kmetijstvo in investicije; ter Albin 

Pahor, strokovni sodelavec za investicije; vsi so zaposleni na Občini Miren-Kostanjevica. Vodja projekta bo skupaj s 

strokovnimi sodelavci vključen v projektno skupino, katere naloge bodo: 

 usklajevati in spremljati izvedbo aktivnosti ter zagotoviti učinkovito izvedbo projekta v skladu s projektno 

tehnično in investicijsko dokumentacijo; 

 izvesti javna naročila za izbor izvajalca GOI del z zunanjo ureditvijo in za izbor dobavitelja opreme; 

 zagotoviti finančna sredstva za pokrivanje celotnega investicijskega projekta (npr. zagotoviti potrebna lastna 

sredstva, pridobiti nepovratna sredstva EU, pridobiti ostala predvidena nepovratna sredstva); 
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 spremljati finančni načrt, reševati morebitne probleme pri izvedbi investicije ter ocenjevati dosežene 

rezultate; 

 poročati o poteku investicijskih aktivnosti in iskati rešitve za morebitne probleme pri izvajanju aktivnosti na 

rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oz. najmanj enkrat tedensko v prostorih Občine Miren-

Kostanjevica in/ali na terenu; 

 izvesti novelacijo investicijske dokumentacije, če bo potrebno; ter 

 zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih v izvedbo projekta. 

 

Ključne odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal župan Občine Miren-Kostanjevica. Projektna 

skupina bo redno izvajala vmesne kontrole izvedbe del in oceno porabe sredstev. Ob zaključku investicijskega 

projekta bo projektna skupina pripravila zaključno vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu. Za izdelavo 

študij, analiz in pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter za izvedbo strokovnega nadzora gradnje so bili 

in bodo tudi v prihodnje s strani investitorja in vodje investicijskega projekta najeti zunanji izvajalci/sodelavci. Ostali 

zunanji koordinatorji niso predvideni. Z vidika usposobljenosti kadrov, ki so vključeni v izvedbo projekta, je projekt 

izvedljiv. Kadri razpolagajo z ustreznimi strokovnimi znanji. 

 

Izbor izvajalca GOI del in dobavitelja opreme (dva javna razpisa) bo potekal na osnovi veljavne zakonodaje. Izbor 

najugodnejšega izvajalca GOI del oz. dobavitelja opreme bo opravljen po odprtem postopku, kar pomeni, da bo razpis 

odprt za vse zainteresirane ponudnike, ki bodo morali predložiti svoje ponudbe na osnovi podanih zahtev razpisne 

dokumentacije. Zagotovljena bo optimalna izvedba postopka javnega razpisa za izbor izvajalca GOI del oz. dobavitelja 

opreme, ki bo izveden v sladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2). Investitor bo objavil javni razpis v svojem 

imenu in na svoj račun. Javno naročilo (javni razpis) za izbor izvajalca GOI del in JN za izbor dobavitelja opreme bo 

investitor objavila na Portalu javnih naročil RS. V razpisni dokumentaciji bodo podrobno opredeljene zahtevane 

izkušnje (pri izvedbi podobnih projektov), ki jih bo moral izkazati ponudnik, ter merila za izbor najugodnejšega 

ponudnika, ob izpolnitvi vseh pogojev razpisne dokumentacije. Od izvajalca GOI del oz. dobavitelja opreme se bodo 

zahtevale ustrezne garancije, tako v fazi izbora najugodnejšega ponudnika (garancija za resnost ponudbe), kakor tudi 

v času izvedbe/dobave (garancija za dobro izvedbo del ter garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijskih dobi). 

Na izvedljivost s predvidenimi finančnimi sredstvi in v predvidenem časovnem okviru bodo vplivali tudi postopki 

oddaje javnega naročila in uspešnosti le-tega. Glede na trenutno stanje na trgu oz. cene primerljivih objektov 

investitor ne pričakuje, da bo z javnim naročilo za izvedbo GOI del oz. dobavo opreme presegel načrtovana 

sredstva za izvedbo projekta. Z vidika obsega načrtovanih sredstev je projekt izvedljiv. 

 

Če upoštevamo, da je že pripravljena projektna dokumentacija (PGD, PZI) in investicijska dokumentacija, da so že bila 

pridobljena vsa dovoljenja in soglasja za izvedbo investicijskega projekta ter da strokovne službe investitorja že 

pripravljajo javni razpis za izbor izvajalca GOI del, je investicijski projekt izvedljiv v predvidenem časovnem roku: 

zaključek del na terenu–izgradnja nizkoenergijskega objekta vrtca z zunanjo ureditvijo in opremo kuhinje (izvedba 

GOI del) do 31.12.2014, izvedba tehničnega pregleda, pridobitev uporabnega dovoljenja ter primopredaja izvedenih 

del in predaja objekta namenu do 28.02.2015 ter zaključek vseh aktivnosti investicijskega projekta ter izdaja zadnjega 

zahtevka za sofinanciranje do 31.03.2015. Zaključek operacije – finančni zaključek operacije pa je predviden do 

najkasneje 30.06.2015. 

 

11.2.2 Seznam že pridobljene in pregled še potrebne investicijske, projektne in druge 

dokumentacije 
 

Za potrebe obravnavanega investicijskega projekta je bila že izdelana naslednja projektna in investicijska 

dokumentacija: 

 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD): Gradnja Vrtca Opatje selo, ki ga je izdelalo podjetje 

Atelje A3 d.o.o.; julij 2010.  

 Projekt za izvedbo (PZI): Gradnja Vrtca Opatje selo, ki ga je izdelalo podjetje Atelje A3 d.o.o.; december 

2011. 

 Racionalizacija Projekt za izvedbo (PZI): Gradnja Vrtca Opatje selo, ki ga je izdelalo podjetje Atelje A3 d.o.o.; 

januar 2013. 
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 Primerjalna analiza možnih variant izvedbe investicijskega projekta »Izgradnja vrtca Opatje selo«, ki jo je 

novembra 2013 izdelalo podjetje NI-BO Robert Likar s.p. 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Izgradnja vrtca Opatje selo, ki ga je marca 2011 

izdelala RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (št. sklepa: 3511-0005/2010-12; datum sklepa: 

11.03.2011). 

 Investicijski program (IP): Izgradnja vrtca Opatje selo, ki ga je junija 2011 izdelala RRA Severne Primorske 

d.o.o. Nova Gorica (št. sklepa: 351-1-0013/2008-17; datum sklepa: 14.07.2011). 

 

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v prvi polovici leta 2011. 

 

V skladu s 30. členom Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008) bo potrebno izdelati še 

naslednjo dokumentacijo: Projekt izvedenih del (PID), ki je namenjen vpogledu v dejansko izvedena dela. Za izdelavo 

in zagotovitev PID projektne dokumentacije bo odgovoren izvajalec del v okviru pogodbenih del. 

 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) je za potrebe obravnavanega investicijskega projekta vključno s tem 

dokumentom (t.j. noveliranim IP) izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija (DIIP in IP). 

 

11.2.3 Način končnega prevzema, vzpostavitev obratovanja in upravljanja investicijskega 

projekta ter način in pristojnosti vzdrževanja med obratovanjem 
 

Izvajalec GOI del bo po dokončanju del pisno zaprosil naročnika (Občino Miren-Kostanjevica) za kakovostni pregled 

izvedenih del, ki bo potekal v navzočnosti nadzornega organa. Po zaključenem pregledu bodo pogodbene stranke 

sestavile zapisnik, v katerem bodo natančno ugotovile: 

 ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke; 

 eventualna odstopanja, morebitne pomanjkljivosti, napake, več dela ipd.; 

 katera dela je izvajalec dolžan na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti in v kakšnem roku mora 

to storiti. 

V kolikor bo iz zapisnika razvidno, da mora izvajalec del oz. dobavitelj opreme določena dela še dokončati, popraviti 

ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne bo storil v dogovorjenem roku, bo imel naročnik možnost angažirati drugega 

izvajalca, ki bo dela izvedel na izvajalčev račun, plačilo pa bo izvedeno z unovčitvijo bančne garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Po odpravi napak iz kakovostnega pregleda bo opravljan tehnični pregled ter prevzem izvedenih del, na katerem bo 

ponovno sestavljen zapisnik ter predana atestna dokumentacija, poročila, certifikati ter dokazila o vgrajenih 

materialih in opremi, s strani izvajalca del in dobavitelja opreme pa bo predana garancija za odpravo napak v 

garancijski dobi. O dokončanju in prevzemu del bodo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank sestavili 

primopredajni zapisnik. Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu bo investitor/lastnik pridobil uporabno 

dovoljenje za novi nizkoenergijski objekta vrtca v Opatjem selu. 

 

Po končani izvedbi investicijskega projekta bo lastnik novega objekta vrtca Občina Miren-Kostanjevica predala objekt 

vrtca v Opatjem selu v upravljanje OŠ Miren, ki na območju občine upravlja z vrtci oz. skrbi za izvajanje vzgojno-

varstvene dejavnosti oz. za izvajanje predšolskih programov. Upravljavec (OŠ Miren) bo skrbel za primerno 

vzdrževanje in upravljanje novega objekta; sprejemal in izvrševal bo odločitve lastnika Občine Miren-Kostanjevica ter 

nastopal v njegovem imenu v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, 

vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti objekta. OŠ Miren (upravljavec) zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki 

že ima izkušnje z upravljanjem primerljivih objektov. 

 

Upravljavec (OŠ Miren) bo odgovoren za tekoče vzdrževanje novega objekta ter bo pokrival vse tekoče stroške 

uporabe objekta (npr. električna energija, voda, ogrevanje, komunala itd.). Investitor in lastnik objekta bo dolžan kriti 

stroške večjih tekočih vzdrževalnih del, stroške investicijskega vzdrževanja in ostale stroške, ki ga bodo po pogodbi o 

oddaji v upravljanje OŠ Miren bremenili. 
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Glede načina končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja (uporabe) ter načina in pristojnosti vzdrževanja novega 

objekta vrtca se bo investitor/lastnik dogovoril z upravljavcem. 

Upravljavec (OŠ Miren) bo moral letno poročati investitorju/lastniku (Občini Miren-Kostanjevica) o stanju na objektu, 

pripraviti predlog vzdrževalnih del ipd. Investitor/lastnik bo poročila proučil ter pripravil predloge za morebitne 

spremembe oz. potrebne ukrepe. Občina Miren-Kostanjevica kot investitor in lastnik je dolžna spremljati učinke ves 

čas trajanja ekonomske dobe investicijskega projekta oz. v skladu s predpisi. 

 

11.2.4 Kazalniki in vrednotenje učinkov investicijskega projekta 
 

A. Fizični kazalniki 

 

Fizični kazalniki med izvajanjem gradnje in v času uporabe novega nizkoenergijskega objekta vrtca v Opatjem selu v 

15 letni ekonomski dobi (referenčnem obdobju) so: 

 

Fizični kazalnik  Vrednost 

Začetek izvedbenih (GOI) del z zunanjo ureditvijo do 10.05.2014 

Zaključek izvedbenih (GOI) del z zunanjo ureditvijo do 31.12.2014 

Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta namenu do 28.02.2015 

Zaključek vseh aktivnosti operacije in izdaja zadnjega zahtevka za sofinanciranje do 31.03.2015 

Zaključek operacije – finančni zaključek operacije do 30.06.2015 

Kapaciteta vrtca – max število otrok 44 

Kapaciteta vrtca – število oddelkov 2 

Neto notranja uporabna površina 309,0 m2 

Letna poraba energije za ogrevanje 35 KWh/m2a 

 

Fizični kazalniki obravnavanega investicijskega projekta se bodo spremljali v obravnavanem referenčnem 

ekonomskem obdobju. 

 

B. Finančni in ekonomski kazalniki 
 

Finančni in ekonomski (CBA) kazalniki med izvajanjem gradnje in v času uporabe novega nizkoenergijskega objekta 

vrtca v Opatjem selu v 15 letni ekonomski dobi (referenčnem obdobju) so: 

 

Finančni in ekonomski kazalniki  

Vrednost investicijskega projekta v tekočih cenah z DDV 725.697,02 EUR 

Poslovni odhodki z vključeno amortizacijo na letni ravni (v obd. 2016-2029) 171.161,91 EUR 

Odhodki iz obratovanja brez amortizacije na letni ravni (v obd. 2016-2029) 149.826,20 EUR 

Odhodki/stroški ogrevanja na letni ravni (v obd. 2016-2029) 613,98 EUR 

Prihodki iz obratovanja na letni ravni (v obd. 2016-2029) 145.680,00 EUR 

Kumulativa prihodkov iz obratovanja v ekonomski dobi 15 let 2.160.920,00 EUR 

Kumulativa odhodkov iz obratovanja v ekonomski dobi 15 let 2.222.421,91 EUR 

Finančna neto sedanja vrednost -604.867,59 EUR 

Finančna interna stopnja donosa -6,60% 

Ekonomska neto sedanja vrednost 43.292,13 EUR 

Ekonomska interna stopnja donosa 8,29% 

 

Finančni in ekonomski kazalniki obravnavanega investicijskega projekta se bodo spremljali v obravnavanem 

referenčnem ekonomskem obdobju. Podrobneje so finančni in ekonomski kazalniki investicijskega projekta 

predstavljeni v finančni in ekonomski analizi tega investicijskega programa (IP), in sicer v poglavju 14. 
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11.2.5 Vrednotenje investicijskega projekta 
 

Učinke izvedbe investicijskega projekta bo moč neposredno spremljati in z doseženimi rezultati tudi vrednotiti učinke 

investicijskega projekta na podlagi predhodno predstavljenih kazalnikov (poglavje 11.2.4). 

 

Posredno pa bo pozitiven učinek investicijskega projekta viden tudi na kvalitetnejših življenjskih in bivanjskih pogojih 

neposrednih koristnikov novega objekta ter v okviru drugih javnih, družbeno-ekonomskih koristi, ki so podrobneje 

podane v poglavju 13.4. 

 

11.2.6 Sklep analize izvedljivosti 
 

Časovni načrt, projektna skupina za izvedbo operacije ter sama organizacija izvedbe investicijskega projekta so 

zastavljeni tako, da bo v celoti možna izvedba projekta v predvidenih časovnih rokih in v predvidenem obsegu. 

 

Zaključek 

Investicijski projekt ima jasno časovno in upravljavsko strukturo. Poleg tega so rešena bistvena vprašanja 

pripravljalne faze vezana na prostorsko planiranje in lastništvo, zato menimo, da je investicijski projekt s 

tega vidika realen in izvedljiv. 
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12 NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

V tem poglavju podrobneje predstavljamo predvidene vire financiranja investicijskega projekta ter njegovo finančno 

konstrukcijo. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) so predvideni viri financiranja investicijskega projekta 

predstavljeni po tekočih cenah. 

 

Viri financiranja obravnavanega investicijskega projekta, ki je v prid javnemu interesu, bodo zagotovljeni: 

 iz lastnih proračunskih virov Občine Miren-Kostanjevica, 

 iz javnih virov RS (MGRT), in sicer sredstev ESRR – nepovratna sredstva EU iz naslova nepovratnih sredstev 

prednostne usmeritve »Regionalnega razvojnega programa« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega 

programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, in sicer iz sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki so zagotovljena v proračunu RS, na proračunski postavki 

MGRT, št. 7622 Razvoj regij – socialna infrastruktura, ter 

 iz javnih virov RS (MGRT) oz. sredstev iz proračunske postavke MGRT: PP 953610-Sofinanciranje 

investicijskih projektov občin, ki so namenjeni za sofinanciranje občinskih investicij po 21. členu Zakona o 

sofinanciranju občin (ZFO-1), in sicer v obravnavanem investicijskem projektu bodo porabljeni za 

sofinanciranje občinskega deleža upravičenih stroškov (t.j. upravičenih stroškov, ki jih ne krije ESRR) v letu 

2014. 

Drugi viri financiranja so izključeni oz. niso predvideni. Predvidena struktura financiranja je predstavljena v spodnji 

tabeli. 

 

 

Tabela 15: Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah po letih, v EUR. 

do vključno 2013 2014 2015 v EUR %

Proračunska sredstva Občine Miren-Kostanejvica 45.651,00 97.898,67 57.249,05 200.798,72 27,7%

ESRR (MGRT - Neposredne regionalne spodbude EU) 0,00 354.601,33 80.296,97 434.898,30 59,9%

MGRT - Sofinanciranje investicij občin po 21. členu ZFO-1 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 12,4%

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 45.651,00 542.500,00 137.546,02 725.697,02 100,0%

Viri financiranja

Leto SKUPAJ

 
 

Predvidena struktura financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah je: 

 27,7% lastni, proračunski viri Občine Miren-Kostanjevica (200.798,72 EUR), 

 59,9% javnih virov RS (MGRT): ESRR - Neposredne regionalne spodbude EU (434.898,30 EUR) ter 

 12,4% javni viri RS (MGRT): Sredstva za sofinanciranje investicij občin na osnovi 21. člena ZFO-1 (90.000,00 

EUR). 
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13 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA TER DRUŽBENO-

EKONOMSKIH (CBA) KORISTI PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

13.1 Ekonomska doba 
 

Ekonomska doba (referenčno obdobje) za tovrstne projekte, ki sodijo v področje »druge storitve«, po direktivi EU 

znaša 15 let. 

 

V okviru ekonomske analize smo zato upoštevali ekonomsko dobo 15 let. Dinamične in statične kazalnike 

upravičenosti investicijskega projekta smo tako izračunali za obdobje izvedbe investicijskega projekta (2010-2015) in 

za 15 letno ekonomsko dobo obratovanja (referenčno časovno obdobje obratovanja). Prvo leto obratovanja smo 

upoštevali leto 2015, natančneje marec 2015, ko se bodo nova osnovna sredstva aktivirala in bo objekt vrtca predan 

v uporabo. Ekonomska doba (referenčno obdobje) obravnavanega investicijskega projekta je torej od leta 2015 do 

2029; kot bazično leto smo upoštevali leto 2013, kjer so v finančni konstrukciji zajeti vsi stroški, ki so nastajali na 

investicijskem projektu do vključno leta 2013. 

 

 

13.2 Projekcija prihodkov investicijskega projekta 
 

Z realizacijo investicijskega projekta bosta investitor in lastnik Občina Miren-Kostanjevica in upravljavec OŠ Miren 

razpolagala z novim objektom vrtca kapacitete max. 44 otrok. Investicijski projekt v okviru variante »z investicijo« bo 

na podlagi finančne analize v ekonomski dobi prinašal prihodke od opravljanja vzgojno-varstvene dejavnosti v novem 

objektu vrtca v Opatjem selu.  

 

Tabela 16: Prikaz ocene prihodkov iz poslovanja investicijskega projekta, v EUR. 

SKUPAJ PRIHODKI NA LETNI RAVNI 145.680,00

Prihodki iz prispevka staršev 64.099,20

Prihodki iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica 80.124,00

Ostali prihodki (MIZŠ in drugi) 1.456,80

SKUPAJ PRIHODKI NA MESEČNI RAVNI 12.140,00

Prihodki iz prispevka staršev 5.341,60

Prihodki iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica 6.677,00

Ostali prihodki (MIZŠ in drugi) 121,40

SKUPAJ PRIHODKI leta 2015 121.400,00

Meseci obratovanja v letu 2015 (prvo leto obratovanja) 10

Prihodki iz prispevka staršev 53.416,00

Prihodki iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica 66.770,00

Ostali prihodki (MIZŠ in drugi) 1.214,00

SKUPAJ PRIHODKI V EKONOMSKI DOBI (2015-2029) 2.160.920,00

Število mesecev obratovanja v ekonomski dobi 2015-2029 178

Prihodki iz prispevka staršev 950.804,80

Prihodki iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica 1.188.506,00

Ostali prihodki (MIZŠ in drugi) 21.609,20

PRIHODKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

 
 

Letni prihodki poslovanja obsegajo prihodke iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica, prihodke iz prispevka staršev 

ter prispevke Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Najvišji delež prihodkov predstavljajo prihodki iz 

občinskega proračuna. Iz prihodkov Občine Miren-Kostanjevica se krijejo stroški za plače zaposlenih, osebni prejemki, 

materialni stroški in stroški investicijskega vzdrževanja. Starši plačujejo ceno glede na starost otroka. Za otroka do 

tretjega leta starosti (I. starostno obdobje) smo upoštevali jaslično ceno v višini 445,00 EUR, za otroka od 3 do 6 leta 
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starosti pa ceno za II. starostno obdobje v višini 345,00 EUR. Predpostavili smo, da bodo kapacitete vrtca minimalno 

75% izkoriščene, kar pomeni, da bo vrtec obiskovalo 33 otrok, in sicer predvidevamo 12 otrok v I. starostnem 

obdobju ter 21 otrok v II. starostnem obdobju, ter da bo vsak otrok v vrtcu v povprečju 11 mesecev. 

 

Drugih prihodkov na podlagi finančne analize investicijski projekt ne bo prinašal, saj sam po sebi ni namenjen trženju 

in zaradi njegove izvedbe Občina Miren-Kostanjevica, kot investitor, in OŠ Miren, kot upravljavec, ne bosta ustvarjala 

dodatnih prihodkov oz. ne bo prišlo do dodatnih denarnih prilivov, ki bi bili neposredna posledica operacije. 

 

Skupni ocenjeni prihodki investicijskega projekta znašajo v ekonomski dobi skupaj (2015-2029) 2.160.920,00 EUR. 

 

 

13.3 Projekcija odhodkov investicijskega projekta 
 

Pri projekciji odhodkov investicijskega projekta smo upoštevali predvidene odhodke/stroške, ki jih bosta morala kriti 

investitor oz. lastnik in bodoči upravljavec. Predvidevamo, da bo investicijski projekt pri svojem poslovanju 

investitorju/lastniku (Občini Miren-Kostanjevica) in upravljavcu (OŠ Miren) povzročil naslednje vrste 

odhodkov/stroškov: 

 enkratne odhodke (investicijske stroške) ter 

 odhodke/stroške iz poslovanja investicijskega projekta. 

 

Tabela 17: Odhodki investicijskega projekta izvedbe investicijskega projekta, v EUR z DDV. 

INVESTICIJSKI STROŠKI 725.697,02

ODHODKI/STROŠKI OBRATOVANJA NA LETNI RAVNI BREZ AMORTIZACIJE 149.826,20

Materialni stroški 17.700,45

Stroški ogrevanja 613,98

Ostali materialni stroški 17.086,46

Stroški storitev 6.618,78

Stroški dela 125.506,97

ODHODKI/STROŠKI OBRATOVANJA NA MESEČNI RAVNI BREZ AMORTIZACIJE 12.485,52

Materialni stroški 1.475,04

Stroški ogrevanja 51,17

Ostali materialni stroški 1.423,87

Stroški storitev 551,57

Stroški dela 10.458,91

Odhodki / Stroški obratovanja brez Amortizacije leta 2015 124.855,16

Meseci obratovanja v letu 2015 (prvo leto obratovanja) 10

Materialni stroški 14.750,37

Stroški ogrevanja 511,65

Ostali materialni stroški 14.238,72

Stroški storitev 5.515,65

Stroški dela 104.589,14

SKUPAJ ODHODKI/STROŠKI OBRATOVANJA brez AM v ekonomski dobi (2015-2029) 2.222.421,91

Število mesecev obratovanja v ekonomski dobi 2015-2029 178

Materialni stroški 262.556,63

Stroški ogrevanja 9.107,41

Ostali materialni stroški 253.449,22

Stroški storitev 98.178,57

Stroški dela 1.861.686,71

ODHODKI / STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
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13.3.1 Investicijski stroški (enkratni odhodki) 
 

Investicijski stroški so stroški začetnih investicijskih vlaganj in nastajajo v času izvajanja operacije. Podrobnejši opis 

investicijskih stroškov in dinamika njihovega nastajanja je predstavljeno v poglavju 8 tega dokumenta. 

 

13.3.2 Odhodki/stroški iz poslovanja 
 

Predvidevamo, da bo investicijski projekt povzročil pri svojem obratovanju naslednje vrste odhodkov/stroškov iz 

poslovanja: 

 operativni stroški (materialni stroški, stroški storitev, stroški dela) ter 

 stroške amortizacije. 

 

13.3.2.1 Operativni stroški 

 

Operativni stroški obratovanja enote vrtca v Opatjem selu na letni ravni zajemajo naslednje vrste stroškov: 

1. Materialni stroški: Materialni stroški so ocenjeni na podlagi strukture odhodkov na primerljivih objektih oz. 

projektih take vrste oz. na podlagi ocene letnih materialnih stroškov na m2 notranje uporabne površine. 

Obsegajo stroške materiala za vzdrževanje, živil, stroške električne energije, vode, toplotne energije za 

ogrevanje, prezračevanja, pisarniškega materiala ter podobne materialne stroške oz. vse materialne stroške, 

ki jih bodo imeli občina, upravljavec in uporabniki z izpeljavo projekta in njegovega delovanja in vzdrževanja 

v prihodnje. V tabeli 17 so predstavljeni posebej stroški ogrevanja ter ostali materialni stroški, ki zajemajo še 

vse ostale stroške in znašajo 55,30 EUR z DDV na m2 notranje uporabne površine. V tabeli 17 so navedeni 

stroški prikazani na mesečni in letni ravni ter v celotni ekonomski dobi projekta (2015-2029). 

2. Stroški storitev (nematerialni stroški): Nematerialnih stroški (stroški storitev) so ocenjeni na podlagi 

strukture odhodkov na primerljivih objektih oz. projektih take vrste oz. na podlagi ocene letnih materialnih 

stroškov na m2 notranje uporabne površine. Obsegajo stroške vzdrževanja, transporta, zavarovanj, članarin, 

intelektualnih storitev, informacijskega sistema, računovodskih, finančnih in podobne storitve, ki jih bodo 

imeli občina, upravljavec in uporabniki z izpeljavo projekta in njegovega vzdrževanja v prihodnje. V tabeli 17 

so predstavljeni stroški storitev in znašajo 21,42 EUR z DDV na m2 notranje uporabne površine. V tabeli 17 

so navedeni stroški prikazani na mesečni in letni ravni ter v celotni ekonomski dobi projekta (2015-2029). 

3. Strošek dela: Stroški dela obsegajo stroške plač (bruto plače), prispevke za socialno varnost (prispevke za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, 

prispevke za poškodbe pri delu ter prispevke za starševsko varstvo) ter druge stroške dela. Le-ti 

predstavljajo največji delež vseh letnih stroškov/odhodkov iz poslovanja. V okviru stroškov dela smo 

upoštevali II. bruto plačo, pripadajoče materialne stroške in regres za 2 diplomirani vzgojiteljici predšolskih 

otrok, 2 pomočnici vzgojiteljice ter 1 kuharico/perico. 

 

13.3.2.2 Amortizacija 

 

Amortizacija je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortiziranega osnovnega sredstva na 

poslovne učinke in je obračunana kot produkt amortizacije osnove in amortizacijske stopnje. Stroški amortizacije so 

izračunani upoštevajoč nabavno vrednost osnovnih sredstev za investicijski projekt. Za izračun amortizacije za vsa 

izvedena GOI dela upoštevali 3,0% amortizacijsko stopnjo, za nabavno vrednost opreme pa 10,0% amortizacijsko 

stopnjo. Letni strošek amortizacije je izračunan s pomočjo podanih amortizacijskih stopenj in amortizacijskih osnov, ki 

so podane kot nabavne vrednosti posameznih osnovnih sredstev. Nova osnovna sredstva se bodo aktivirala začetek 

marca leta 2015. Letni strošek amortizacije po letih v ekonomski dobi je predstavljen v tabeli 18. 

 

V skladu z Navodili za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Delovni dokument 4, 08/2006) 

smo določili 15 letno ekonomsko dobo (referenčno obdobje) projekta. Glede na to, da je amortizacijska, življenjska 

doba projekta daljša od ekonomske dobe projekta, znaša preostanek vrednosti investicijskega projekta po koncu 

ekonomske dobe 302.950,78 EUR. 
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13.3.3 Skupaj odhodki/stroški investicijskega projekta 
 

Pregled projekcije skupnih odhodkov investicijskega projekta, in sicer investicijskih stroškov, stroškov poslovanja 

(obratovalni stroški in stroški amortizacije) je po letih v ekonomski dobi 15-ih let predstavljen v tabeli 18. 

 

Tabela 18: Prikaz investicijskih stroškov (vlaganj) in ocene stroškov poslovanja investicijskega projekta v 

ekonomski dobi, v EUR z DDV. 

Materialni 

stroški
Stroški storitev Stroški dela Skupaj

-2013 0 0 0,00 0,00 45.651,00 45.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 1 0 532.369,00 0,00 10.131,00 542.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2 1 72.735,14 60.512,00 4.298,88 137.546,02 14.750,37 5.515,65 104.589,14 124.855,16 17.779,77 142.634,93

2016 3 2 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 21.335,72 171.161,91

2017 4 3 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 21.335,72 171.161,91

2018 5 4 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 21.335,72 171.161,91

2019 6 5 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 21.335,72 171.161,91

2020 7 6 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 21.335,72 171.161,91

2021 8 7 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 21.335,72 171.161,91

2022 9 8 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 21.335,72 171.161,91

2023 10 9 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 21.335,72 171.161,91

2024 11 10 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 21.335,72 171.161,91

2025 12 11 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 17.202,38 167.028,58

2026 13 12 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 16.375,72 166.201,91

2027 14 13 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 16.375,72 166.201,91

2028 15 14 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 16.375,72 166.201,91

2029 16 15 0,00 17.700,45 6.618,78 125.506,97 149.826,20 16.375,72 166.201,91

605.104,14 60.512,00 60.080,88 725.697,02 262.556,63 98.178,57 1.861.686,71 2.222.421,91 292.506,49 2.514.928,40

302.950,78

SKUPAJ

Ostanek vrednosti
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OPERATIVNI STROŠKI
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ODHODKI/STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

INVESTICIJSKA VLAGANJA STROŠKI IZ POSLOVANJA / POSLOVNI ODHODKI

Izvedba GOI 

del z zunanjo 

ureditvijo in 

opremo 

kuhinje

Nabava, 

dobava in 

montaža 

opreme

Ostalo

 
 

Iz tabele 18 vidimo, da ocenjeni skupni operativni stroški znašajo v ekonomski dobi skupaj (2015-2029) 2.222.421,91 

EUR. Skupni stroški amortizacije v ekonomski dobi skupaj (2015-2029) znašajo 292.506,49 EUR, ostanek vrednosti pa 

302.950,78 EUR. Skupaj poslovni odhodki v celotni ekonomski dobi (2015-2029) znašajo skupaj 2.514.928,40 EUR. 

 

 

13.4 Prihodki in stroški na podlagi CBA-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize) 
 

Investicijski projekt »Izgradnja Vrtca Opatje selo« prinaša veliko koristi, ki se jih ne da denarno natančno ovrednotiti, 

in koristi oz. izgube, ki jih lahko ovrednotimo v denarju. Cilj CBA (Cost Benefit Analyse) - Analize stroškov in koristi je 

opredeliti in ovrednotiti vse morebitne vplive, kot koristi in kot stroške izvedbe investicijskega projekta. Pri 

opredelitvi stroškov in koristi nadgradimo finančno analizo z indirektnimi koristmi, tako da dobimo ekonomsko 

analizo (CBA-Analizo stroškov in koristi). Ekonomska analiza je skupno ime za ovrednotenje, pri katerem se 

upoštevajo vsi ekonomski stroški in vse ekonomske koristi v družbi. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost 

investicijskega projekta s širšega družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. Pri ekonomskem 

vrednotenju izhajamo iz predpostavke, da je treba vložke v okviru izvedbe investicijskega projekta opredeliti na 

podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, rezultate pa glede na pripravljenost posameznikov, da jih plačajo. 

Ekonomsko analizo (CBA-Analizo stroškov in koristi) delamo na podlagi družbenega vidika. Prilagoditve, ki jih moramo 

narediti, so: davčni popravki, popravki zaradi eksternalij ter popravek cen (od tržnih do obračunskih cen). 

 

Družbeno-ekonomsko upravičenost investicijskega projekta smo presojali predvsem z vidika vplivov projekta na 

izboljšanje stanja na področju kapacitet za izvajanje kakovostne vzgojno-varstvene dejavnosti na območju občine 

Miren-Kostanjevica, na izboljšanje stanja pogojev bivanja in kakovosti življenja prebivalcev, ohranitve poseljenosti, 
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povečanje oz. izboljšanje socialne infrastrukturne opremljenosti občine ipd. Poleg tega pa smo presojali vpliv projekta 

tudi z vidika projekta na izboljšanje energetske učinkovitosti javnih objektov, predvsem objektov, ki so namenjeni 

vzgojno-varstveni in izobraževalni dejavnosti. Navedeno bo posledično vplivalo na povečanje blagostanja občanov v 

družbenem, socialnem, kulturnem, ekonomskem in ekološkem smislu. Družbeno-ekonomsko upravičenost projekta 

pa smo presojali tudi z vidika vpliva le-tega na doseganje dolgoročnih družbenih ciljev občine, in sicer z vidika vplivov 

projekta na izboljšanje pogojev bivanja in kakovosti življenja prebivalcev, ohranitev oziroma povečanje poseljenosti in 

krajinsko urejenost podeželja z gradnjo na podeželju (Opatje selo) in vzpostavitev kvalitetne socialne (vzgojno-

varstvene) infrastrukture ipd. in s tem spodbujanja družbenega, socialnega, kulturnega in tudi samega gospodarskega 

razvoja v občini. Koristi izvedbe investicijskega projekta lahko opredelimo kot prispevek k povečanju razvojnih 

možnosti tako z družbenega, socialnega, demografske, razvojno-ekonomskega in ekološkega vidika in s tem k 

uresničevanju razvojnih vizij Občine Miren-Kostanjevica. 

 

Upravičenost izvedbe investicijskega projekta glede na njegov osnovni namen »izboljšanje socialnovarstvene 

(vzgojno-varstvene) infrastrukture« lahko opravičujemo le skozi družbeno-ekonomske koristi, ki jih le-ta prinaša in 

kar upravičuje vlaganja javnih sredstev v izvedbo investicijskega projekta. Investicijske projekte, kamor uvrščamo tudi 

investicijski projekt »Izgradnja Vrtca Opatje selo«, ki so v osnovi širšega družbeno-ekonomskega pomena, pa ni 

mogoče oz. je neupravičeno gledati in ocenjevati le z ozke finančne perspektive. Zavedati se moramo, da obravnavani 

projekt ni v osnovni namenjen tržni dejavnosti investitorja oz. lastnika Občine Miren-Kostanjevica in upravljavca (OŠ 

Miren) in ustvarjanju donosov ter da je zato finančno nerentabilen in neupravičen za izvedbo. Če pa ga proučujemo z 

ekonomskega (širšega družbenega vidika), vidimo, da bo s prihranki in dodatnimi potencialnimi prihodki in drugimi 

koristmi, ki jih bo prinesla njegova izvedba lokalnemu prebivalstvu in občini, pozitivno vplival na demografski, 

družbeni, socialni, gospodarski in tudi ekološki razvoj. 

 

13.4.1 Davčni popravki 
 

Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki lahko vplivajo na relativne cene. 

Medtem ko je v nekaterih primerih težko oceniti raven cen brez DDV, se vseeno lahko določijo nekateri splošni 

približki in odpravijo ta nesorazmerja cen. V ekonomski analizi smo opravili davčni popravek operativnih stroškov in 

investicijskih stroškov, tako da smo v navedeni postavki v tabeli 20 ovrednotili zmanjšanje investicijskih stroškov in 

operativnih stroškov za DDV ter ga upoštevali pri samem izračunu kot družbeno-ekonomske korist. 

 

13.4.2 Popravek cen (pretvorba tržnih cen v obračunske cene) 
 

Cilj pretvorbe tržnih cen v obračunske cene (popravek cen) je določitev davčnih popravkov. Popravek cen, ki smo ga 

izvedli, je predstavljen v spodnji tabeli19. V tabeli 20 je predstavljen izračun višine investicijskih vlaganj (investicijskih 

stroškov), odhodkov (stroškov) iz poslovanja in finančnih odhodkov (stroškov financiranja) z upoštevanjem 

konverzijskega faktorja za potrebe ekonomske analize. Posledično s spremembo višine investicijskih vlaganj se je 

spremenila tudi sama višina letne amortizacije in višina ostanka vrednosti, kar je upoštevano pri izračunu kazalnikov 

upravičenosti investicijskega projekta pri ekonomski analizi v poglavju 14.3. 
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Tabela 19: Izračun konverzijskega faktorja za potrebe ekonomske analize. 

Vrsta stroška

Investicijski stroški (naložbeni izdatki)

Izdelava in revizija projektne dokumentacije 1,000

Izdelava investicijske dokumetnacije 1,000

Izvedba GOI del z zunanjo ureditvijo in opremo kuhinje 0,793

Nabava, dobava in montaža opreme 0,901

Strokovni nadzor gradnje (1,8% GOI del) 1,000

Informiranje in obveščanje javnosti 1,000

Ostanek vrednosti 0,819

Materialni stroški 0,865

Stroški storitev 0,980

Stroški dela 1,000

100% kvalificirana dela (cf=1)

Predpostavke za izračun konverzijskega faktorja

100% kvalificirana dela (cf=1)

100% kvalificirana dela (cf=1)

100% kvalificirana dela (cf=1)

40% nekvalificirana dela (cf=0,48), 10% kvalificirana dela (cf=1), 45% domače surovine in 

material, energija, gorivo (SCF=0,96), 5% uvožene surovine in material (cf=0,85)

85% domače surovine in material, energija (SCF=0,96), 10% uvožene surovine in materiala 

(cf=0,85), 5% dobiček (cf=0)

100% kvalificirana dela (cf=1)

Operativni stroški

30% transport (cf=0,93), 55% vzdrževanje (cf=0,93), 5% ostale storitve - nekvalific.del.sila 

(cf=0,48), 5% ostale storitve - kvalific.del.sila (cf=1), 5% dobiček (cf=0)

75% delo/zaposlenih (cf=1), 20% material (cf=0,90), 5% dobiček (cf=0)

 
 

Tabela 20: Izračun višine investicijskih vlaganj (investicijskih stroškov) in odhodkov iz poslovanja v ekonomski dobi 

projekta z upoštevanjem konverzijskega faktorja za potrebe ekonomske analize, v EUR. 

Materialni 

stroški
Stroški storitev Stroški dela Skupaj

0,793 0,901 1,000 0,865 0,980 1,000

-2013 0 0 0,00 0,00 45.651,00 45.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 1 0 421.902,43 0,00 10.131,00 432.033,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2 1 57.642,60 54.521,31 4.298,88 116.462,79 12.751,70 5.405,34 104.589,14 122.746,18 14.797,63 137.543,81

2016 3 2 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 17.757,16 165.052,57

2017 4 3 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 17.757,16 165.052,57

2018 5 4 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 17.757,16 165.052,57

2019 6 5 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 17.757,16 165.052,57

2020 7 6 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 17.757,16 165.052,57

2021 8 7 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 17.757,16 165.052,57

2022 9 8 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 17.757,16 165.052,57

2023 10 9 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 17.757,16 165.052,57

2024 11 10 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 17.757,16 165.052,57

2025 12 11 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 14.033,03 161.328,44

2026 13 12 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 13.288,20 160.583,61

2027 14 13 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 13.288,20 160.583,61

2028 15 14 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 13.288,20 160.583,61

2029 16 15 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,04 6.486,40 125.506,97 147.295,41 13.288,20 160.583,61

479.545,03 54.521,31 60.080,88 594.147,22 226.980,21 96.215,00 1.861.686,71 2.184.881,92 241.797,89 2.426.679,80

245.831,68Ostanek vrednosti

OPERATIVNI STROŠKI

Amortizacija
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ODHODKI/STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

INVESTICIJSKA VLAGANJA STROŠKI IZ POSLOVANJA / POSLOVNI ODHODKI

GOI del oprema Ostalo SKUPAJ

 
 

 

13.4.3 Popravek zaradi eksternalij 
 

Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso upoštevani pri finančni analizi npr. 

stroški in koristi, ki izhajajo iz povečanja povpraševanja po proizvodih in storitvah drugih gospodarskih dejavnosti, 

večjega števila novih potencialnih posrednih delovnih mest, okoljske koristi, povečanje varnosti in zdravja otrok, 

izboljšanja energetske učinkovitosti ipd., koristi oz. potencialni prihranki ali dodatni potencialni prihodki lokalnih 

prebivalcev, naselja, občine ipd., multiplikatorski učinek ali na primer višja kvaliteta bivanja za občane. Praviloma je te 

koristi in stroške težko ovrednotiti, četudi jih je mogoče določiti. Kot splošno pravilo velja, da je potrebno vse 

družbeno-ekonomske koristi in stroške, ki se prelivajo od projekta k ostalim subjektom brez nadomestila, v CBA 
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upoštevati kot dodatek k njegovim finančnim stroškom. Zunanjim vplivom pa je potrebno določiti denarne vrednosti, 

če je le-to mogoče. Če ni, jih je potrebno opisati z nedenarnimi pokazatelji. Zunanje koristi tako ocenjujemo s 

kvalitativnega in kvantitativnega vidika. V nadaljevanju so prikazane pozitivne koristi investicijskega projekta, ki jih je 

možno denarno ovrednotiti, in koristi, ki jih denarno ne moremo ovrednotiti. 

 

A. Denarno ovrednotene družbeno-ekonomske koristi izvedbe investicijskega projekta 

 

Izračun denarno ovrednotenih družbeno-ekonomskih koristi je predstavljen v tabeli 21, kar je tudi upoštevano pri 

izračunu kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta pri ekonomski analizi v poglavju 14.3. 

 

Tabela 21: Prikaz ocene družbeno-ekonomskih ovrednotenih koristi investicijskega projekta v ekonomski dobi 

projekta za potrebe izdelave ekonomske analize, v EUR. 

Investicijski 

stroški

Operativni 

stroški
SKUPAJ

Poraba 

energije 

(neučinkovit

a raba 

energije)

Poraba 

energije po 

izvedbi 

projekta

SKUPAJ 

KORISTI

Število otrok, 

ki obiskujejo 

vrtec

Ocena 

koristi na 

otroka v 

vrtcu zaradi 

večje 

kakovosti 

vzgojno-

varstvenega 

programa 

(ocena na 

letni ravni)

SKUPAJ 

KORISTI

Število otrok, 

ki obiskujejo 

vrtec ter 

osebja

Ocena letnih 

stroškov 

zdravljenja 

na osebo 

zaradi 

neizvedbe 

inv. projekta 

(ocena na 

letni ravni 

na osebo)

SKUPAJ 

KORISTI

Ocena 

indirektnih 

koristi v 

povečanju bruto 

domačega 

proizvoda v 

občini in regiji 

(zaradi 

zagotovitve 

boljše 

socialnovarstve

ne 

infrastrukturne 

opremljenosti 

občine in regije)

Zaradi boljšega 

otroškega 

varstva se bo 

povečala 

produktivnost 

zaposlenih; 

zaradi dodatnih 

storitev in večjih 

kapacitet vrtca 

bodo nastale 

tudi potrebe po 

novih posrednih 

del. mestih 

(zmanjšanje 

brezposlenosti)

Skupaj ostale 

koristi

-2013 0 0 7.608,50 0,00 7.608,50 0,00 0,00 0,00 0 200,00 0,00 0 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.608,50

2014 1 0 97.827,87 0,00 97.827,87 0,00 0,00 0,00 0 200,00 0,00 0 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.827,87

2015 2 1 24.803,38 3.654,53 28.457,91 934,80 511,65 423,15 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 71.531,06

2016 3 2 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2017 4 3 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2018 5 4 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2019 6 5 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2020 7 6 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2021 8 7 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2022 9 8 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2023 10 9 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2024 11 10 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2025 12 11 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2026 13 12 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2027 14 13 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2028 15 14 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

2029 16 15 4.385,43 4.385,43 1.121,76 613,98 507,78 44 200,00 8.800,00 49 250,00 12.250,00 12.000,00 9.600,00 21.600,00 47.543,21

130.239,75 65.050,61 195.290,36 16.639,44 9.107,41 7.532,03 132.000,00 183.750,00 180.000,00 144.000,00 324.000,00 842.572,39

OSTALE KORISTI IN POTENCIALNI 

PRIHRANKI-PRIHODKI

SKUPAJ 

DRUŽBENE-

JAVNE 

KORISTI

SKUPAJ

Prihranek na stroških zdravljenja 

otrok in osebja zaradi izvedbe 

investicijskega projekta zaradi 

boljšega sistema OGREVANJA, 

PREZRAČEVANJA, HLAJENJA ipd. ter s 

tem manjše izpostavljenosti 

vremenskim vplivom
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DRUŽBENO-EKONOMSKE KORISTI - EKONOMSKA ANALIZA

DAVČNI POPRAVEK investicijskih in 

operativnih stroškov

PRIHRANEK NA STROŠKI 

OGREVANJA

VEČJA KAKOVOST VZGOJNO-

VARSTVENE DEJAVNOSTI VRTCA  in 

posledično boljša pripravljenost 

otrok za vstop v svet oz. v osnovno 

šolo (boljši, kakovostnejši pogoji) - 

vse tri variante

 
 

 Prihranek na stroških energije (energije za ogrevanje) 

Predpostavili smo, da bomo z izvedbo nizkoenergijskega objekta vrtca imeli prihranek ne stroških energije, in 

sicer razliko med višino stroškov za porabo energije (stroškov ogrevanja) pri energetsko neučinkoviti stavbi 

(t.j. sedanje stanje) in stroškov za porabo energije (stroškov ogrevanja) pri tem objektu. Izračun: ocenili smo, 

da se bodo prihranki od energije za ogrevanje na letni ravni znašali 507,78EUR. 

 Večja kakovost izvajanja vzgojno-varstvenega programa vrtca in posledično boljša pripravljenost 

otrok za vstop v svet oz. v osnovno šolo (boljši, kakovostnejši pogoji) 

Izračun: ocenili smo, da bodo ocenjene koristi zaradi večje kakovosti izvajanja vzgojno-varstvenega programa 

na letni ravni znašale 200,00 EUR otroka, kar pomeni skupaj na letni ravni 8.800,00 EUR ocenjenih koristi. 

 Prihranek na stroških zdravljenja otrok in osebja zaradi boljšega sistema ogrevanja, prezračevanja, 

hlajenja ipd. ter s tem manjše izpostavljenosti vremenskim vplivom 

Izračun: ocenili smo, da bo prihranek na stroških zdravljenja otrok in zaposlenih na letni ravni na otroka oz. 

zaposlenega znašal 250,00 EUR zaradi ugodnejših bivalnih pogojev v prostorih vrtca => ocenjeni letni 

prihranek znaša 12.250,00 EUR. 

 Povečanje bruto domačega proizvoda občine in regije zaradi zagotovitve boljše socialnovarstvene 

infrastrukturne opremljenosti občine; z zagotovitvijo kakovostnejših in večjih kapacitet vrtca bodo 
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starši otrok mirnejši, saj bodo vedeli, da so otroci v zdravem in varnem okolju ter se bodo zaradi tega 

lahko lažje posvečali svoji poslovni dejavnosti, kar bo dvignilo njihovo produktivnost; potencialna 

korist je tudi možnost ustvarjanja novih delovnih mest ipd. Izračun: ocenili smo, da se bo bruto domači 

proizvod v občini in regiji zaradi zagotovitve boljše socialnovarstvene infrastrukturne opremljenosti občine in 

regije na letni ravni dvignil za 12.000,00 EUR; ocenili smo, da se bo zaradi dviga produktivnosti zaposlenih in 

nastajanja potrebe po novih delovnih mest ter s tem posledično z dvigom zaslužka prebivalcev, dvignila tudi 

poraba v drugih gospodarskih sektorjih za cca 9.600,00 EUR na letni ravni, kar skupaj na letni ravni prinaša 

21.600,00 EUR koristi. 

 

B. Družbeno-ekonomske koristi, ki jih denarno ni bilo mogoče ovrednotiti 

 

Investicijski projekt pa prinaša še veliko družbeno-ekonomskih koristi, ki jih ne moremo denarno ovrednotiti. V 

nadaljevanju so prikazane za vse štiri kvalitativne vidike (ekološki, družbeni, razvojno-gospodarski in socialni vidik): 

 boljše možnosti za razvoj naselja Opatje selo, okoliških naselij ter s tem občine; 

 novejši objekt bo vplival na boljše počutje otrok in osebja zaposlenega v Vrtcu Opatje selo in posledično na 

dvig kakovosti vzgojno-varstvenega programa vrtca, kar vpliva pozitivno na sam razvoj predšolskih otrok; 

 boljše in večje razvojne možnosti občine, ki se kažejo v: 

o povečanju privlačnosti naselja Opatje selo in okoliških naselij (kraškega dela občine Miren-Kostanjevica) 

za priseljevanje in gradnjo stanovanj, 

o zmanjšanju odseljevanja in stroškov dnevnih migracij, 

o uresničevanju dolgoročne razvojne vizije občine s sinergijskimi učinki celovitega razvoja ter 

o zmanjševanju razlik v kakovosti pogojev izvajanja vzgojno-varstvenih programov vrtcev; 

 postopno izenačitev bivanjskih, vzgojno-varstvenih, izobraževalnih in ekonomskih pogojev vseh generacij 

prebivalstva v občini; 

 dvig kakovosti življenjskega standarda, ki se kaže v boljšem varovanju zdravja, boljšem socialnem varstvu 

prebivalstva ter v večji udobnosti za prebivalce naselja Opatje selo, okoliških naselij ter občine; 

 izboljšanje pogojev izvajanja vzgojno-varstvenega programa v OŠ Miren – vrtčevska dejavnost; 

 izboljšanje in zagotavljanje kakovostnih pogojev socialnega varstva ter izobraževanja prebivalstva (boljše 

bivalne, izobraževalne, vzgojne, varnostne, socialne in zdravstvene pogoje vseh prebivalcev občine); 

 ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, obrtništva, turizma, gostinstva ipd., ki brez dodatnega okoljskega 

bremena ustvarjajo večjo dodano vrednost (z ureditvijo ustrezne predšolske-vrtčevske vzgoje ter 

zagotovitvijo varnih, zdravih prostorskih pogojev vrtca, se bodo lokalni prebivalci ter na novo priseljeni 

prebivalci bolj posvečali svojemu poslu in bodo lahko zato bolj učinkoviti, saj jih ne bo skrbelo za svoje 

otroke, ker bodo vedeli, da so v dobrih rokah ter v zdravem, varnem okolju vrtca), 

 dvig števila vpisanih in vključenih otrok v Vrtec Opatje selo / v vrtčevske enote OŠ Miren; 

 zagotavljanje zdravstvenega varstva in storitev (skrb za zdravje predšolskih otrok v urejenem, zdravem in 

kakovostnem okolju Otroškega vrtca Opatje selo); 

 ohranitev oz. rast prebivalstva in ohranitev oz. izboljšanje starostne strukture prebivalstva; 

 zasledovanje cilja policentričnega razvoja; 

 skrb za trajnostni razvoj mesta, občine in regije; 

 boljše varovanje okolja; ter  

 uresničitev razvojnih vizij občine. 
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14 PRESOJA UPRAVIČENOSTI IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA V 

EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE ANALIZE 

 

Glavni namen tega poglavja je, da na temelju do sedaj obravnavanih podatkov in informacij o obstoječem stanju, 

tehnologiji, stroških in prihodkih obratovanja, zaposlenih in financiranju, pripravimo finančno–tržno oceno 

investicijskega projekta. Upravičenost investicijskega projekta smo merili tako, da smo izračunali denarne tokove za 

finančno in ekonomsko analizo (CBA) investicijskega projekta ter zanje izračunali pripadajoče statične in dinamične 

kazalnike upravičenosti izvedbe le-tega. Pri analizi smo skušali ugotoviti, kakšne finančne in ekonomske rezultate bo 

prinesel investicijski projekt v ekonomski dobi. 

 

 

14.1 Predpostavke za izdelavo finančne in ekonomske analize 
 

Namen finančne analize je izdelati napovedi finančnih oz. realnih denarnih tokov investicijskega projekta, da bi lahko 

izračunali kazalnike finančne učinkovitosti/upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Namen izdelave 

ekonomske (CBA-Analiza stroškov in koristi) pa je opredeliti in ovrednotiti prispevek investicijskega projekta na širše 

družbeno-ekonomsko okolje. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost izvedbe investicijskega projekta s širšega 

ekološkega, družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. 

 

Finančna analiza in ekonomska analiza za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta 

sta bili narejeni na podlagi naslednjih predpostavk: 

 Dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta so izračunani za obdobje izvedbe investicijskega 

projekta in za 15 letno ekonomsko dobo (referenčno časovno obdobje obratovanja/uporabe), in sicer od 

prvega leta rednega obratovanja (2015), ko se bodo nova osnovna sredstva aktivirala, pa do leta 2029. 

 Ekonomsko koristna življenjska doba investicijskega projekta presega 15 letno referenčno časovno obdobje 

(ekonomsko dobo), zato smo na koncu ekonomske dobe upoštevali ostanek vrednosti investicijskega 

projekta. 

 Prvo leto rednega obratovanja je 2015, natančneje marec 2015, ko se bodo nova osnovna sredstva aktivirala 

in bo vrtec Opatje selo v novih prostorih sprejel otroke v dva kombinirana oddelka. 

 Vsi odhodki/stroški (investicijski in obratovalni) in prihodki so prikazani v finančni analizi v stalnih (=tekočih) 

cenah z DDV; v ekonomski analizi pa so bili izvedeni davčni popravki. 

 Finančna in ekonomska analiza sta izdelani kot enovit projekt (konsolidirana analiza) s stališča investitorja 

(lastnika) Občine Miren-Kostanjevica in bodočega upravljavca, Osnovne šole Miren, v okviru katere delujejo 

vse enote vrtca na ravni Občine Miren-Kostanjevica (v skladu z navodili v Delovnem dokumentu 4, 08/2006). 

 Investicijski projekt ni namenjen pridobitni dejavnost ne investitorja/lastnika in ne upravljavca, zato tudi ne 

ustvarja dodatnih prihodkov oz. prilivov na podlagi pridobitne dejavnosti. Investitor/lastnik in upravljavec 

bosta prejemala le prihodke od opravljanja vzgojno-varstvene dejavnosti za pokrivanje stroškov izvajanja 

dejavnosti, saj projekt ni namenjen trženju ne investitorja/lastnika in ne upravljavca. 

 Vsi stroški obratovanja pri finančni analizi so ocenjeni v višini normativov ter na podlagi preteklih in 

planiranih izkazov poslovnega uspeha OŠ Miren s področja vzgojno-varstvene dejavnosti, primerljivih 

stroškov podobno velikih objektov take vrste, s katerimi že upravlja OŠ Miren in sama Občina Miren-

Kostanjevica, izdelane tehnične dokumentacije in izkustvenih relativnih vrednosti podobnih oziroma 

primerljivih objektov; v ekonomski analizi pa so popravljeni s konverzijskim faktorjem. 

 Analizo upravičenosti izvedbe investicijskega projekta smo pripravili na podlagi statičnih in dinamičnih 

kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta tako za finančno kot tudi za ekonomsko analizo. 

 Diskontna stopnja, s katero smo diskontirali denarne tokove investicijskega projekta pri finančni in 

ekonomski analizi, znaša 7,0% in je določena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). 
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14.2 Finančna analiza 
 

V nadaljevanju je prikazan finančni oz. realen denarni tok investicijskega projekta, ki prikazuje neposredne stroške in 

koristi, ki jih investicijski projekt prinaša. Investicijski projekt prinaša tako neposredne koristi (prilive) kot tudi 

neposredne stroške (odlive), ki so povzeti po predhodnih prikazih v poglavju 13 za ekonomsko dobo projekta. 

 

V finančni analizi smo upoštevali le finančne oz. realne denarne tokove, se pravi denarne tokove povezane z 

investicijskimi stroški, denarne tokove povezane z obratovanjem investicijskega projekta (stroške in prihodke iz 

obratovanja) in denarne tokove vezane na zaključek investicijskega projekta (ostanek vrednosti). V finančni analizi pa 

nismo upoštevali ne-denarne knjigovodske postavke (npr. amortizacija,1 rezervni sklad ipd.). Prikaz nediskontiranih in 

diskontiranih finančnih oz. realnih denarnih tokov na podlagi finančne analize je predstavljen v tabeli 22. Finančni oz. 

realni denarni tok je osnova za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Uporabljena je 7% 

diskontna stopnja. 

 

Za obravnavani investicijski projekt v ekonomski dobi pa so v nadaljevanju izdelani tudi naslednji izračuni (tabela 23 

in tabela 24): 

 likvidnostni tok ter 

 izkaz bruto poslovnega izida (izkaz prihodkov in odhodkov). 

 

V okviru likvidnostnega toka investicijskega projekta, kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi v ekonomski dobi, 

ugotavljamo dejansko finančno pokritost investicijskega projekta. Finančno pokritost projekta ocenjujemo s 

preverjanjem, ali so skupni (nediskontirani) neto denarni tokovi v celotni ekonomski dobi pozitivni. Ti neto denarni 

tokovi morajo vključevati investicijske stroške, vse vire financiranja in neto prihodke. Ostanka vrednosti se v okviru 

izračuna likvidnostnega toka ne upošteva, razen če so bila sredstva dejansko likvidirana v zadnjem letu analiziranega 

obdobja. 

 

V nadaljevanju (poglavje 14.2.1) so prikazani finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. To so 

doba vračanja sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, modificirana interna stopnja donosa, 

koeficient K/S ter relativna neto sedanja vrednost. Za potrebe izračuna upravičenosti investicijskega projekta pa smo 

izračunali tudi statične kazalnike upravičenosti investicijskega projekta. Analiza upravičenosti investicijskega projekta 

po statični metodi prikazuje upravičenost investicijskega projekta v določenem trenutku. Metoda pri izračunu ne 

upošteva časovne vrednosti denarja. 

 

 

 

                                                             
1
 Amortizacija v dinamični analizi ne predstavlja denarnega odliva in je v denarnem toku zajeta v negativnih odlivih od investicijskih vlaganj. 
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Tabela 22: Finančni oz. realni denarni tok investicijskega projekta po finančni analizi v ekonomski dobi projekta, v EUR. 

Ostanek vrednosti

-2013 0 0 0,00 0,00 0,00 45.651,00 0,00 45.651,00 0,00 -45.651,00 45.651,00 0,00 -45.651,00

2014 1 0 0,00 0,00 0,00 542.500,00 0,00 542.500,00 0,00 -542.500,00 507.009,35 0,00 -507.009,35

2015 2 1 121.400,00 124.855,16 -3.455,16 137.546,02 121.400,00 262.401,18 -3.455,16 -141.001,18 120.138,02 -3.017,87 -123.155,89

2016 3 2 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -3.384,53 -3.384,53

2017 4 3 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -3.163,11 -3.163,11

2018 5 4 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -2.956,18 -2.956,18

2019 6 5 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -2.762,79 -2.762,79

2020 7 6 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -2.582,04 -2.582,04

2021 8 7 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -2.413,12 -2.413,12

2022 9 8 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -2.255,26 -2.255,26

2023 10 9 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -2.107,72 -2.107,72

2024 11 10 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -1.969,83 -1.969,83

2025 12 11 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -1.840,96 -1.840,96

2026 13 12 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -1.720,52 -1.720,52

2027 14 13 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -1.607,97 -1.607,97

2028 15 14 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 0,00 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 -4.146,20 0,00 -1.502,77 -1.502,77

2029 16 15 145.680,00 149.826,20 -4.146,20 302.950,78 0,00 448.630,78 149.826,20 298.804,59 298.804,59 0,00 101.215,45 101.215,45

2.160.920,00 2.222.421,91 -61.501,91 302.950,78 725.697,02 2.463.870,78 2.948.118,93 241.448,87 -484.248,15 672.798,37 67.930,78 -604.867,59

PRILIVI                          
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Tabela 23: Likvidnostni tok investicijskega projekta v ekonomski dobi projekta, v EUR. 

Le
to

 (
za

p
.š

t.
)

Prihodki 

projekta

Viri 

financiranja 

investicije - 

lastna sredstva 

občine

Viri 

financiranja 

investicije - 

nepovratna 

sredstva ESRR

Skupaj prilivi
Investicijska 

vlaganja

Obveznosti do 

virov 

financiranja

Stroški brez 

amortizacije
Skupaj odlivi

-2013 0 0 0,00 45.651,00 0,00 45.651,00 45.651,00 0,00 0,00 45.651,00 0,00

2014 1 0 0,00 187.898,67 354.601,33 542.500,00 542.500,00 0,00 0,00 542.500,00 0,00

2015 2 1 121.400,00 57.249,05 80.296,97 258.946,02 137.546,02 0,00 124.855,16 262.401,18 -3.455,16

2016 3 2 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2017 4 3 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2018 5 4 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2019 6 5 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2020 7 6 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2021 8 7 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2022 9 8 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2023 10 9 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2024 11 10 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2025 12 11 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2026 13 12 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2027 14 13 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2028 15 14 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2029 16 15 145.680,00 0,00 0,00 145.680,00 0,00 0,00 149.826,20 149.826,20 -4.146,20

2.160.920,00 290.798,72 434.898,30 2.886.617,02 725.697,02 0,00 2.222.421,91 2.948.118,93 -61.501,91SKUPAJ
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NETO PRILIVI 

(razlika med 

prilivi in odlivi)

 
 

Kot vidimo iz tabele 23, kjer je predstavljen likvidnosti tok investicijskega projekta, se operacija po zaključku 

investicijskih vlaganj ne pokriva sama z doseženimi prihodki oz. prilivi projekta, saj ne gre za objekt v katerem se bo 

opravljala dejavnost družbenega pomena (vzgojno-varstvena dejavnost) in ni namenjen trženju oz. ustvarjanju 

presežka prihodkov oz. prilivov. Primanjkljaj prihodkov oz. prilivov iz poslovanja pa bo zagotovil investitor/lastnik oz. 

upravljavec. 

 

Tabela 24: Izkaz bruto poslovnega izida investicijskega projekta po finančni in ekonomski analizi v ekonomski 

dobi projekta, v EUR. 

Le
to

 (
za

p
.š

t.
)

Operativni 

stroški
Amortizacija

Skupaj 

odhodki

Prihodki v fazi 

obratovanja

Družbeno-

ekonomske koristi

Skupaj 

prihodki

Operativni 

stroški
Amortizacija

Skupaj 

odhodki

-2013 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.608,50 7.608,50 0,00 0,00 0,00 7.608,50

2014 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.827,87 97.827,87 0,00 0,00 0,00 97.827,87

2015 2 1 121.400,00 124.855,16 17.779,77 142.634,93 -21.234,93 121.400,00 71.531,06 192.931,06 122.746,18 14.797,63 137.543,81 55.387,25

2016 3 2 145.680,00 149.826,20 21.335,72 171.161,91 -25.481,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 17.757,16 165.052,57 28.170,64

2017 4 3 145.680,00 149.826,20 21.335,72 171.161,91 -25.481,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 17.757,16 165.052,57 28.170,64

2018 5 4 145.680,00 149.826,20 21.335,72 171.161,91 -25.481,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 17.757,16 165.052,57 28.170,64

2019 6 5 145.680,00 149.826,20 21.335,72 171.161,91 -25.481,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 17.757,16 165.052,57 28.170,64

2020 7 6 145.680,00 149.826,20 21.335,72 171.161,91 -25.481,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 17.757,16 165.052,57 28.170,64

2021 8 7 145.680,00 149.826,20 21.335,72 171.161,91 -25.481,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 17.757,16 165.052,57 28.170,64

2022 9 8 145.680,00 149.826,20 21.335,72 171.161,91 -25.481,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 17.757,16 165.052,57 28.170,64

2023 10 9 145.680,00 149.826,20 21.335,72 171.161,91 -25.481,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 17.757,16 165.052,57 28.170,64

2024 11 10 145.680,00 149.826,20 21.335,72 171.161,91 -25.481,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 17.757,16 165.052,57 28.170,64

2025 12 11 145.680,00 149.826,20 17.202,38 167.028,58 -21.348,58 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 14.033,03 161.328,44 31.894,78

2026 13 12 145.680,00 149.826,20 16.375,72 166.201,91 -20.521,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 13.288,20 160.583,61 32.639,60

2027 14 13 145.680,00 149.826,20 16.375,72 166.201,91 -20.521,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 13.288,20 160.583,61 32.639,60

2028 15 14 145.680,00 149.826,20 16.375,72 166.201,91 -20.521,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 13.288,20 160.583,61 32.639,60

2029 16 15 145.680,00 149.826,20 16.375,72 166.201,91 -20.521,91 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 13.288,20 160.583,61 32.639,60
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V tabeli 24 smo prikazali bruto bilanco poslovnega izida investicijskega projekta, in sicer za finančno in ekonomsko 

analizo. Finančna bruto bilanca poslovnega izida izkazuje, da bo investitor/lastnik oz. upravljavec z upoštevanjem 

vseh, tudi ne-denarnih knjigovodskih postavk, z objektom imel ravno zaradi amortizacije bruto izgubo. V okviru 

ekonomske bruto bilance poslovnega izida, kjer so upoštevani tudi vsi stroški in koristi na podlagi izvedene CBA-

Analize stroškov in koristi, pa vidimo, da bo investitor/lastnik oz. upravljavec objekta z obravnavanim objektom 

dosegal bruto dobiček oz. bruto dobiček na podlagi družbeno-ekonomskih koristi. 

 

14.2.1 Finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta 
 

Tabela 25: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta. 

DINAMIČNI KAZALNIKI Vrednost

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST - NSV -604.867,59 EUR

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA - ISD -6,60%

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOP.DONOSA - MISD -5,23%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST - RNSV -0,90 EUR

FINANČNI KOEFICIENT K/S 0,836

DOBA VRAČANJA SREDSTEV (v letih) 99

STATIČNI KAZALNIKI Vrednost

Vrednost del na m2 notranje uporabne površine vrtca 2.348,53 EUR

Vrednost del na max število otrok in zaposlenih 14.810,14 EUR

Letni bruto dobiček/izguba m2 notranje uporabne površine vrtca -82,47 EUR

Letni bruto dobiček/izguba max število otrok in zaposlenih -520,04 EUR
 

 

Finančna neto sedanja vrednost je pri 7% diskontni stopnji negativna in znaša -604.867,59 EUR, kar pomeni, da 

investicijski projekt ne prinaša nobenega donosa. Ravno tako je negativna in nižja od 7% diskontne stopnje tudi 

finančna interna stopnja donosa, ki znaša -6,60%. Negativna in nižja od 7% diskontne stopnje pa je tudi finančna 

modificirana interna stopnja donosa (-5,23%). Doba vračanja vloženih sredstev po finančni analizi presega tako 

ekonomsko kot tudi amortizacijsko dobo (99 let), kar pomeni, da se vložena sredstva ne povrnejo v ekonomski dobi 

projekta. Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost projekta je negativna in znaša -0,90 EUR, kar pomeni, 

da nam vsak vložen EUR prinaša izgubo v višini 0,90 EUR. Da so po finančni analizi stroški projekta višji od vseh koristi, 

ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove finančni koeficient K/S (razmerje koristi/stroški), ki je manjši od 1, in 

sicer znaša 0,836. 

 

Na podlagi izračuna statičnih kazalnikov po finančni analizi pa vidimo, da bo izvedba projekta prinesla bruto izgubo 

tako na m2 notranje uporabne površine vrtca kot tudi na max število otrok in zaposlenih v vrtcu. Iz izračuna tudi 

vidimo, da po finančni analizi znaša vrednost del na m2 notranje uporabne površine vrtca 2.348,53 EUR, medtem ko 

vrednost del na max število otrok in zaposlenih v vrtcu 14.810,14 EUR. 

 

14.2.2 Sklep finančne analize 
 

Izračunani finančni kazalniki investicijskega projekta so pokazali, da je obravnavani investicijski projekt gledano samo 

s finančnega vidika nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, saj vsi finančni kazalniki ne dosegajo vrednosti, 

ki bi potrjevale upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Investicijski projekt je na podlagi izvedene finančne 

analize in izračunanih dinamičnih in statičnih finančnih kazalnikov neupravičen za izvedbo, zato ga posledično 

upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo ekonomske analize (CBA-Analize 

stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno, socialnovarstveno (vzgojno-varstveno) infrastrukturo in 

ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe. 
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14.3 Ekonomska analiza 
 

Kljub finančnemu bremenu prinaša izvedba investicijskega projekta tudi širše družbeno-ekonomske učinke (koristi), ki pomembno vplivajo na blaginjo celotne družbe. V 

nadaljevanju je prikazan ekonomski denarni tok (ekonomski oz. realen denarni tok na podlagi CBA) investicijskega projekta variante »z investicijo« (tabela 26). Osnova za 

izračun kazalnikov ekonomske učinkovitosti investicijskega projekta predstavljajo parametri, upoštevani v finančni analizi, ki so nadgrajeni še s parametri proučevanja vpliva 

projekta na širše okolje in jih je mogoče ovrednotiti v denarju. Investicijski projekt prinaša tako neposredne in posredne koristi (prilive) kot tudi neposredne in posredne 

stroške (odlive), ki so povzeti po predhodnih prikazih v poglavju 13 za ekonomsko dobo projekta. 

 

Tabela 26: Ekonomski denarni tok investicijskega projekta po ekonomski analizi v ekonomski dobi projekta, v EUR. 

Prihodki v fazi 

obratovanja

Družbeno-

ekonomske koristi
SKUPAJ Ostanek vrednosti

-2013 0 0 0,00 7.608,50 7.608,50 0,00 7.608,50 45.651,00 7.608,50 45.651,00 7.608,50 -38.042,50 45.651,00 7.608,50 -38.042,50

2014 1 0 0,00 97.827,87 97.827,87 0,00 97.827,87 432.033,43 97.827,87 432.033,43 97.827,87 -334.205,56 403.769,56 91.427,92 -312.341,65

2015 2 1 121.400,00 71.531,06 192.931,06 122.746,18 70.184,88 116.462,79 192.931,06 239.208,97 70.184,88 -46.277,91 101.723,11 61.302,19 -40.420,92

2016 3 2 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 37.490,77 37.490,77

2017 4 3 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 35.038,10 35.038,10

2018 5 4 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 32.745,89 32.745,89

2019 6 5 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 30.603,63 30.603,63

2020 7 6 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 28.601,53 28.601,53

2021 8 7 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 26.730,40 26.730,40

2022 9 8 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 24.981,68 24.981,68

2023 10 9 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 23.347,37 23.347,37

2024 11 10 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 21.819,97 21.819,97

2025 12 11 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 20.392,49 20.392,49

2026 13 12 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 19.058,40 19.058,40

2027 14 13 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 17.811,59 17.811,59

2028 15 14 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 0,00 193.223,21 147.295,41 45.927,80 45.927,80 0,00 16.646,35 16.646,35

2029 16 15 145.680,00 47.543,21 193.223,21 147.295,41 45.927,80 245.831,68 0,00 439.054,89 147.295,41 291.759,48 291.759,48 0,00 98.829,03 98.829,03

2.160.920,00 842.572,39 3.003.492,39 2.184.881,92 818.610,47 245.831,68 594.147,22 3.249.324,07 2.779.029,14 1.064.442,15 470.294,93 551.143,67 594.435,80 43.292,13
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Novogradnja in organiziranje dvooddelčnega otroškega vrtca v Opatjem selu ne predstavlja investicije za 

dobičkonosne namene. Zaradi tega investicijskega projekta po finančnih kazalnikih ne moremo neposredno 

primerjati z investicijami, ki jih izvajajo gospodarske družbe in katerih namen je ustvarjanje dobička. S tega vidika 

različni izračuni dinamičnih in statičnih kazalnikov uspešnosti naložbe predstavljeni v okviru finančne analize niso 

najbolj primerni za odločanje o upravičeni izvedbi projekta v socialnovarstveno (vzgojno-varstveno) infrastrukturo. 

Namen ekonomske analize je ocena vplivov izvedbe projekta na širše družbeno-ekonomsko okolje. V okviru 

ekonomske analize se ugotovi, ali je družba v boljšem položaju, če se projekt kljub njegovi finančni nerentabilnosti 

izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. 

 

14.3.1 Ekonomski kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta 
 

Tabela 27: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta. 

DINAMIČNI KAZALNIKI Vrednost

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST - NSV 43.292,13 EUR

EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA - ISD 8,29%

EKONOMSKA MODIFICIRANA INTERNA STOP. DONOSA - MISD 7,70%

EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST - RNSV 0,08 EUR

EKONOMSKI KOEFICIENT K/S 1,169

DOBA VRAČANJA SREDSTEV (v letih) 14

STATIČNI KAZALNIKI Vrednost

Vrednost del na m2 notranje uporabne površine vrtca 1.922,81 EUR

Vrednost del na max število otrok in zaposlenih 12.125,45 EUR

Letni bruto dobiček/izguba m2 notranje uporabne površine vrtca 91,17 EUR

Letni bruto dobiček/izguba max število otrok in zaposlenih 574,91 EUR
 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 7% diskontni stopnji pozitivna in znaša 43.292,13 EUR, kar pomeni, da je 

investicijski projekt donosen, saj prinaša investitorju absolutni donos. Ekonomska interna stopnja donosa je 

pozitivna in znaša 8,29%. Pozitivna in višja od 7% diskontne stopnje je tudi modificirana interna stopnja donosa 

(7,70%), kar le še potrjuje upravičeno izvedbo projekta, saj je s širšega družbeno-ekonomskega vidika donosen. Doba 

vračanja vloženih sredstev po ekonomski analizi znaša 14 let, kar pomeni, da se vložena sredstva na podlagi 

ekonomske analize, ki upošteva širše družbeno-ekonomske koristi, povrnejo v opazovani ekonomski dobi. 

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 0,08 EUR, kar pomeni, da na vsak vložen EUR nam 

projekt prinaša 0,08 EUR donosa. Da so po ekonomsko analizi vse koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, višje od 

vseh stroškov, nam pove ekonomski koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 1,169 (na vsako enoto stroškov 

projekt prinaša 1,169 enot koristi). 

 

Na podlagi izračuna statičnih kazalnikov po ekonomski analizi pa vidimo, da bo izvedba projekta prinesla bruto 

dobiček tako na m2 notranje uporabne površine vrtca kot tudi na max število otrok in zaposlenih v vrtcu. Iz izračuna 

tudi vidimo, da po ekonomski analizi znaša vrednost del na m2 notranje uporabne površine vrtca 1.922,81 EUR, 

medtem ko vrednost del na max število otrok in zaposlenih v vrtcu 12.125,45 EUR, kar pa je pri obeh kazalnikih nižje 

kot pri finančni analizi. 

 

14.3.2 Sklep ekonomske analize 
 

Predmetni investicijski projekt je po ekonomski analizi rentabilen in upravičen za izvedbo (ekonomsko-CBA 

upravičen), kar potrjujejo vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno 

izvedbo investicijskega projekta. 

 

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

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

družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih 

prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na podlagi 



Investicijski program (IP) - Novelacija: IZGRADNJA VRTCA OPATJE SELO       

80 

CBA-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in ekonomsko upravičeno izvesti investicijski projekt 

»Izgradnja Vrtca Opatje selo«. 

 
 

14.4 Izračun maksimalne višine sofinanciranja na podlagi finančne vrzeli (stopnje 

primanjkljaja v financiranju) 
 

Na podlagi Navodil za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Delovni dokument 4, 08/2006), ki 

ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko, je potrebno določiti maksimalni 

delež sredstev sofinanciranja skupnosti (EU) po metodi finančne vrzeli. 

 

Stopnja finančne vrzeli investicijskega projekta je izračunana na podlagi deleža diskontiranih stroškov začetnih 

investicijskih vlaganj, ki niso pokriti z diskontiranimi neto prilivi investicijskega projekta. Opredelitev upravičenih 

izdatkov zagotavlja, da je za izvedbo investicijskega projekta na voljo dovolj finančnih virov, hkrati pa preprečuje 

odobritev neupravičene koristi prejemniku pomoči (čezmerno financiranje investicijskega projekta). V našem 

izračunu smo izračunali finančno vrzel ter najvišjo vrednost nepovratnih sredstev tako, da prvo leto nismo diskontirali 

vrednosti investicijskih stroškov, operativnih stroškov, prihodkov in ostanka vrednosti. Upoštevan delež 

sofinanciranja EU je do 85% upravičenih stroškov. 

 

Tabela 28: Izračun upravičenosti do sofinanciranja investicijskega projekta (finančne vrzeli), v EUR. 

Leto                               

(zap. številka)
Letnica

Investicijski

stroški

Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

0 -2013 45.651,00 0,00 0,00 0,00 -45.651,00

1 2014 542.500,00 0,00 0,00 0,00 -542.500,00

2 2015 137.546,02 124.855,16 121.400,00 0,00 -141.001,18

3 2016 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

4 2017 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

5 2018 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

6 2019 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

7 2020 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

8 2021 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

9 2022 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

10 2023 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

11 2024 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

12 2025 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

13 2026 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

14 2027 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

15 2028 0,00 149.826,20 145.680,00 0,00 -4.146,20

16 2029 0,00 149.826,20 145.680,00 302.950,78 298.804,59

725.697,02 2.222.421,91 2.160.920,00 302.950,78 -484.248,15

672.798,37 1.253.520,28 1.218.831,14 102.619,91 -604.867,59

VREDNOSTI V STALNIH CENAH

SKUPAJ Nediskontirane vrednosti

DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%)
 

 

V zadnji vrstici so uporabljene diskontirane vrednosti, pri tem pa je uporabljena 7% diskontna stopnja. 

 

Tabela 29: Prikaz diskontiranih in nediskontiranih vrednosti. 

Diskontirane vrednosti Nediskontirane vrednosti

SKUPNI INVESTICIJSKI STROŠKI (v stalnih cenah z DDV) 725.697,02 EUR

Od tega upravičeni stroški (EC) 578.157,27 EUR

Diskontirani investicijski stroški (DIC) 672.798,37 EUR

Diskontirani neto prihodki (DNR) 67.930,78 EUR  
 

Tabela 30: Prikaz upravičenosti investicijskega projekta do sofinanciranja (finančna vrzel). 

DNR > 0 DNR < 0

Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR) 604.867,59 EUR 604.867,59 EUR

Finančna vrzel (R=EE/DIC) 89,90% 100,00%

Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R) 519.782,17 EUR 578.157,27 EUR

Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa) 85,0% 85,0%

Izračun najvišjega upravičenega zneska sofinanciranja EU (DA*Crpa) 441.814,84 EUR 491.433,68 EUR
 



Investicijski program (IP) - Novelacija: IZGRADNJA VRTCA OPATJE SELO       

81 

Obrazložitev: 

 Upravičeni stroški (EC) po tekočih cenah znašajo 578.157,27 EUR. 

 Najvišja stopnja sofinanciranja EU (ESRR) znaša 85% upravičenih stroškov. 

 Diskontirani neto prihodki so večji od nič (DNR>0). 

 Finančna vrzel znaša 89,90%. 

 Najvišji upravičeni znesek sofinanciranja EU na podlagi finančne vrzeli znaša 441.814,84 EUR. 

 

Vrednost izračunanega najvišjega zneska sofinanciranja EU na podlagi finančne vrzeli presega predvideni znesek 

nepovratnih sredstev EU (ESRR) 434.898,30 EUR, za katerega bo Občina Miren-Kostanjevica za predmetni investicijski 

projekt zaprosila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologiji RS (MGRT) v obdobju 2013-2015. Izračunani najvišji 

upravičeni znesek sofinanciranja EU na podlagi finančne vrzeli znaša 441.814,84 EUR, kar pa je za 6.916,54 EUR več 

od predvidenega zneska nepovratnih sredstev MGRT (ESRR-Neposredne regionalne spodbude EU), ki naj bi 

predmetni investicijski projekt pripadal Občini Miren-Kostanjevica na podlagi podatkov v Izvedbenem načrtu RRP za 

obdobje 2013-2015. 
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15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 

 

15.1 Analiza občutljivosti 
 

V času obratovanja so dejanski poslovni rezultati le redko enaki tistim, ki so načrtovani v investicijski dokumentaciji. 

Vseh dogodkov namreč ne moremo vnaprej predvideti, zato načrtujemo le bolj ali manj verjetne rezultate in na 

njihovi osnovi izračunamo kazalnike upravičenosti investicijskega projekta. Ravno zaradi negotovosti, s tem pa tudi 

tveganosti takšnih ocen, je pri presojanju upravičenosti izvedbe investicijskega projekta pomembno tudi, da 

ugotovimo, koliko se lahko spremenijo posamezni stroški in prihodki, da investicijski projekt, katerega upravičenost 

dokazujemo s pomočjo izbranih kriterijev, ne postane še bolj finančno neupravičen. Cilj analize občutljivosti je 

opredeliti kritične spremenljivke projekta. 

 

Pri analizi občutljivosti je potrebno najprej ugotoviti tiste spremenljivke, ki so po svoji velikosti in pomembnosti 

ključne za celoten investicijski projekt. Le-te imenujemo ključne spremenljivke projekta in so tisti elementi poslovnih 

napovedi, katerih majhna sprememba močno spreminja končni rezultat in s tem tudi kazalnike upravičenosti 

investicijskega projekta. Pri obravnavanem investicijskem projektu smo ocenili kot ključne in testirali naslednje 

spremenljivke: 

 investicijska vlaganja, 

 diskontna stopnja, 

 prihodki iz obratovanja ter 

 odhodki iz obratovanja (obratovalni stroški). 

 

Analizo občutljivosti smo izvedli tako, da smo ključne spremenljivke projekta spreminjali za +10% in -10%, nato pa 

smo opazovali posledice teh sprememb (učinke) na finančnih in ekonomskih dinamičnih kazalnikih upravičenosti 

projekt. Spremenljivke smo spreminjali posamično in pri tem smo ohranili ostale spremenljivke projekta 

nespremenjene. V Navodilih za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Delovni dokument 4, 

08/2006) je predlagano, da so kot kritične spremenljivke obravnavane tiste, katerih 1% sprememba ima za posledico 

5% spremembo prvotne vrednosti neto sedanje vrednosti (NSV). V našem primeru smo analizo občutljivosti opravili 

še za interno stopnjo donosa (ISD) in koeficient K/S (razmerje koriti/stroški). 

Z izvedeno analizo občutljivosti smo testirali ključne finančne in ekonomske dinamične kazalnike (neto sedanjo 

vrednost-NSV, interno stopnjo donosa-ISD, koeficient K/S) upravičenosti investicijskega projekta. 

 

15.1.1 Občutljivost neto sedanje vrednosti na spremembo ključnih spremenljivk 
 

Tabela 31: Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti investicijskega projekta na spremembo ključnih 

spremenljivk po finančni in po ekonomski analizi. 

Osnovni scenarij +10%
% 

spremembe
-10%

% 

spremembe
Osnovni scenarij +10%

% 

spremembe
-10%

% 

spremembe

Investicijska vlaganja -604.867,59 -672.147,43 -11,1% -537.587,75 11,1% 43.292,13 38.519,66 -11,0% 48.064,60 11,0%

Diskontna stopnja -604.867,59 -608.462,00 -0,6% -600.280,73 0,8% 43.292,13 40.859,88 -5,6% 45.960,17 6,2%

Prihodki iz obratovanja -604.867,59 -482.984,48 20,2% -726.750,70 -20,2% 43.292,13 55.480,44 28,2% 31.103,82 -28,2%

Odhodki iz obratovanja -604.867,59 -730.219,62 -20,7% -479.515,56 20,7% 43.292,13 31.335,57 -27,6% 55.248,69 27,6%

Ključne spremenljivke

FINANČNA ANALIZA EKONOMSKA ANALIZA

 
 

Iz tabele 31 je razvidno, da je tako finančna kot tudi ekonomska neto sedanja vrednost investicijskega projekta 

znotraj mej občutljivosti, saj se pri povečanju oz. zmanjšanju ključnih spremenljivk za 10% spreminja za manj kot 50%. 

Najbolj značilen vpliv na spremembo finančne neto sedanje vrednosti ima sprememba odhodkov iz poslovanja 
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(obratovalnih stroškov), medtem ko ima najbolj značilen vpliv na spremembo ekonomske neto sedanje vrednosti 

sprememba prihodkov iz obratovanja. Nobena ključna spremenljivka ni kritična. 

 

15.1.2 Občutljivost interne stopnje donosa na spremembo ključnih spremenljivk 
 

Iz tabele 32 je razvidno, da je tako finančna kot tudi ekonomska interna stopnja donosa investicijskega projekta 

znotraj mej občutljivosti, saj se pri povečanju oz. zmanjšanju ključnih spremenljivk za 10% spreminja za manj kot 50%. 

Najbolj značilen vpliv na spremembo finančne interne stopnje donosa ima sprememba prihodkov iz obratovanja, 

medtem ko imata najbolj značilen vpliv na spremembo ekonomske interne stopnje donosa sprememba prihodkov iz 

obratovanja in sprememba odhodkov iz obratovanja. Nobena ključna spremenljivka ni kritična. 

 

Tabela 32: Analiza občutljivosti interne stopnje donosa investicijskega projekta na spremembo ključnih 

spremenljivk po finančni in po ekonomski analizi. 

Osnovni scenarij +10%
% 

spremembe
-10%

% 

spremembe
Osnovni scenarij +10%

% 

spremembe
-10%

% 

spremembe

Investicijska vlaganja -6,60% -7,17% -8,6% -5,97% 9,5% 8,29% 6,88% -17,0% 10,07% 21,4%

Diskontna stopnja -6,60% -6,60% 0,0% -6,60% 0,0% 8,29% 8,29% 0,0% 8,29% 0,0%

Prihodki iz obratovanja -6,60% -3,54% 46,4% -9,90% -49,9% 8,29% 11,84% 42,8% 4,60% -44,6%

Odhodki iz obratovanja -6,60% -9,30% -40,8% -3,45% 47,7% 8,29% 4,67% -43,7% 11,78% 42,0%

Ključne spremenljivke

FINANČNA ANALIZA EKONOMSKA ANALIZA

 
 

15.1.3 Občutljivost koeficienta K/S na spremembo ključnih spremenljivk 
 

Iz tabele 33 je razvidno, da je tako finančni kot tudi ekonomski koeficient K/S investicijskega projekta znotraj mej 

občutljivosti, saj se pri povečanju oz. zmanjšanju ključnih spremenljivk za 10% spreminja za manj kot 50%. Najbolj 

značilen vpliv na spremembo finančnega koeficienta K/S ima sprememba prihodkov iz obratovanja, medtem ko ima 

najbolj značilen vpliv na spremembo ekonomskega koeficienta K/S spremembe odhodkov iz obratovanja. Nobena 

ključna spremenljivka ni kritična. 

 

Tabela 33: Analiza občutljivosti koeficienta K/S investicijskega projekta na spremembo ključnih spremenljivk 

po finančni in po ekonomski analizi. 

Osnovni scenarij +10%
% 

spremembe
-10%

% 

spremembe
Osnovni scenarij +10%

% 

spremembe
-10%

% 

spremembe

Investicijska vlaganja 0,836 0,816 -2,4% 0,857 2,5% 1,169 1,152 -1,4% 1,187 1,5%

Diskontna stopnja 0,836 0,836 0,0% 0,836 0,0% 1,169 1,169 0,0% 1,169 0,0%

Prihodki iz obratovanja 0,836 0,909 8,8% 0,762 -8,8% 1,169 1,247 6,7% 1,091 -6,7%

Odhodki iz obratovanja 0,836 0,777 -7,0% 0,904 8,2% 1,169 1,086 -7,1% 1,266 8,3%

Ključne spremenljivke

FINANČNA ANALIZA EKONOMSKA ANALIZA

 
 

15.1.4 Rezultati in sklep analize občutljivosti 
 

Rezultati izvedene analize občutljivosti kažejo, da tudi velika sprememba posamične ključne spremenljivke projekta ni 

kritična, zato ne vpliva na odločitev o izvedbi investicijskega projekta. 

Ugotavljamo, da v analizi upoštevane investicijske vrednosti bistveno ne spreminjajo ne finančnih kazalnikov kot tudi 

ne ekonomskih kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Tako pri finančni kot tudi pri ekonomski 

analizi nobena izmed ključnih spremenljivk nima kritičnega vpliva na spremembo finančnih in ekonomskih 

kazalnikov upravičenosti izvedbe projekta, kar pomeni, da je izvedba investicijskega projekta tudi na podlagi 

analize občutljivosti ekonomsko upravičena. Zaključimo lahko, da obravnavani investicijski projekt ni bistveno 

občutljiv na spremembe ključnih spremenljivk. Nobena izmed ključnih spremenljivk projekta ni kritična. 
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15.2 Analiza tveganj 
 

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da projekt ne bo dosegel pričakovanih rezultatov oz. učinkov. Osredotoča 

se na identificiranje in definiranje možnih tveganj, ki bi lahko ogrozila oz. negativno vplivala na izvedbo projekta. 

Vrste tveganj, ki se pojavljajo pri izvedbi projekta, so: tveganje razvoja projekta in splošna tveganja; tveganje v času 

izgradnje ter tveganje v času obratovanja. 

 

Tveganja so opredeljena glede na oceno tveganja: 

 0 (ni prisotno tveganje; minimalno tveganje) 

 1 (nizko tveganje) 

 2 (srednje tveganje) 

 3 (visoko tveganje) 

 

15.2.1 Opis faktorjev tveganja 
 

TVEGANJE RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA 

FT1: Prvi faktor je povezan s tveganjem zaradi neizkušenosti in/ali preobremenjenosti in strokovne 

usposobljenosti odgovornega vodje projekta. Pri tem gre predvsem za tveganje neuspešnega vodenja in 

pravočasnega zaključka projekta, sprejemanja napačnih odločitev, nejasnega delegiranja nalog in 

opredelitve odgovornosti in pristojnosti udeležencev na projektu ipd. Pri obremenjenosti vodje projekta pa 

gre predvsem za tveganje neuspešnega vodenja in izvedbe projekta ter ne-zagotavljanja primernega 

spremljanja in posledično ne sprotnega reševanja problemov ipd. V primeru, da je za odgovornega vodjo 

imenovana strokovno usposobljena oseba in da le-ta ni preobremenjena z drugimi nalogami ter da ima na 

razpolago ne preobremenjeno in usposobljeno projektno skupino, prejme oceno 1. V nasprotnem primeru, 

da odgovorni za izvedbo projekta ne izpolnjujejo niti ene zahteve, prejme oceno 3. 

FT2: Drugi faktor je povezan s tveganjem pridobivanja dokumentacije. Pri tem gre predvsem za projektno in 

investicijsko dokumentacijo, dokumentacijo s področja varstva okolja, prostorske akte, tehnično 

dokumentacijo ipd. Drugi dejavniki, ki vplivajo na tveganja, so povezani z obsegom vrednosti investicijskega 

projekta, kompleksnostjo investicijskega projekta, lokacijo operacije, zakonodajo na področju predmetne 

operacije ipd. V primeru, da gre za drago in kompleksno operacijo, za katero je potrebna obsežna 

dokumentacija (OPPN, PVO, …), prejme oceno 3. Če je navedeno, v času izdelave investicijske 

dokumentacije že vse pridobljeno, prejme oceno 0. 

FT3: Tretji faktor tveganja je povezan s tveganjem pridobivanja soglasij. Dejavniki, ki vplivajo na tveganja, 

povezana s pridobivanjem soglasij so: merila in pogoji za gradnjo objektov, ki izhajajo iz prostorskih aktov, 

lastništva zemljišč, kjer se bo izvajala operacija, vrsta gradnje in drugih del ter namembnost objekta, lokacija 

operacije ipd. Tako npr. veliko število soglasij, ki jih je potrebno pridobiti za izvedbo operacije 

(investicijskega projekta) pomeni višje tveganje (3) kot če gre za manjše število soglasij (1). Če je navedeno v 

času izdelave investicijske dokumentacije že vse pridobljeno, prejme oceno 0. 

FT4: Četrti faktor tveganja je povezan s skladnostjo projekta s tveganjem usklajenosti projekta s cilji, 

strategijami in politikami investitorja in države. Dejavniki, ki vplivajo na tveganje, so: neusklajenost 

projekta s cilji in strategijo investitorja, neusklajenost projekta z državnimi strategijami in z veljavno 

zakonodajo ipd. V kolikor je projekt usklajen z vsemi strategijami, cilji in politikami, prejme oceno 0. V 

obratnem primeru prejme oceno 3. 

FT5: Peti faktor tveganja je povezan s tveganji zaradi nestabilnosti političnih dejavnikov ter odklonilnega 

javnega mnenja do realizacije projekta (npr. vpliv na kvaliteto življenjskega okolja prebivalcev ipd.). 

Navedeni faktorji tveganja vplivajo predvsem na zaustavitev ali le na zastoj projekta in s tem podaljšanje 

roka njegove izvedbe. V kolikor tega tveganja ni zaznati, projekt prejme oceno 0; v najslabšem obratnem 

primeru prejme oceno 3. 

 

TVEGANJE V ČASU IZGRADNJE 

FT6: Šesti faktor tveganja je povezan s tveganjem gradnje objektov. Dejavniki, ki vplivajo na tveganja, povezana 

z gradnjo objekta so: izvedba postopka javnega naročanja in oddaje del izvajalcu, izkušenost izvajalca del in 
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podizvajalcev, geološko, geomehansko in prostorsko zahteven teren gradnje, konstrukcijsko zahteven 

objekt, veliko število podizvajalcev, zanesljivost projektnega izvajalca, finančna stabilnost izvajalca projekta. 

V primeru, da se predvideva probleme v postopku JN, da gre za zahteven projekt in teren izgradnje, da 

izbrani izvajalec del nima dovolj izkušenj z gradnjo takih objektov in da ima veliko število podizvajalcev, da 

predvidevamo nezanesljivost projektnega izvajalca, prejme oceno 3. 

FT7: Sedmi faktor tveganja je povezan s tveganjem uspešnega in pravočasnega prevzema objekta. Dejavniki, ki 

vplivajo na tveganje so: vrsta objekta (objekt z vplivi na okolje, objekt, pri katerem je predpisan monitoring), 

izkušnje izvajalca projekta (skladnost gradnje v skladu s tehnično in projektno dokumentacijo, izpolnjevanje 

obveznosti izvajalca) in izkušnje investitorja (obveznosti investitorja: nadzor nad gradnjo, nadzor nad 

poskusnim obratovanjem, tehnični pregled, projekt vzdrževanja in obratovanja ipd.). Tu je zelo pomemben 

tudi dejavnik tudi pravočasnost izvedbe investicijskega projekta in tehničnega prevzema objekta in 

pridobitev uporabnega dovoljenja. V primeru, da investitor in izvajalec del ne izpolnjujeta svojih obveznosti, 

prejme oceno 3. 

FT8: Osmi faktor tveganja je povezan z oceno tveganja financiranja investicijskega projekta. Če ima investitor 

zadostne finančne vire, da lahko sam nadomešča nižje prihodke investicijskega projekta ali izgubo virov 

financiranja, da ima dobre rezultate prejšnjega delovanja, prejme oceno 1. V nasprotnem primeru prejme 

oceno 3. 

 

TVEGANJA V ČASU OBRATOVANJA 

FT9: Deveti faktor tveganja je povezan s poslovnim tveganjem. Dejavniki, ki vplivajo na poslovno tveganje so: 

povpraševanje, cene storitev, izpolnjevanje standardov, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti itd. V 

primeru, da obstaja velika možnost za upad prihodkov iz naslova predmetnega investicijskega projekta, 

prejme oceno 3. V primeru, da je objekt javnega, družbenega pomena in se v njem opravlja nepridobitna 

dejavnost, prejme oceno 0. 

FT10: Deseti faktor tveganja je povezan z oceno tveganja upravljanja, obratovanja, vzdrževanja objekta in 

doseganja planiranih družbeno-ekonomskih koristi. Dejavniki tveganja so: višina stroškov tekočega, 

rednega vzdrževanja objekta, višina stroškov investicijskega vzdrževanja, višina stroškov obratovanja, višina 

planiranih družbeno-ekonomskih koristi, časovno obdobje, ko se pojavijo stroški investicijskega vzdrževanja 

ipd., ter doseženi cilji projekta (izboljšati kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev). V primeru, da so stroški 

višji od predvidenih oz. da se ne dosega predvidenih družbeno-ekonomskih koristi investicijskega projekta, 

projekt prejme oceno 3. 

FT11: Enajsti faktor tveganja je povezan z okoljskim tveganjem. Okoljska tveganja se nanašajo tako na negativne 

vplive investicijskega projekta na okolje kot tudi na spremembe zakonodaje in standardov na področju 

varstva okolja. V primeru, da je stopnja uresničitve okoljskega tveganja visoka, prejme oceno 3. 

 

15.2.2 Točkovanje in rangiranje faktorjev tveganja 
 

Faktorji tveganja imajo določeno utež (ponder) glede na tveganje, ki ga predstavljajo za uresničitev projekta. Faktorji 

tveganja so točkovani na podlagi ocene tveganja. Stopnja tveganja je seštevek ponderiranih ocen tveganja in je 

prikazana v odstotkih glede na največje možno število točk. Nižji delež vseh možnih točk pomeni nižjo stopnjo 

tveganja. 

 

V analizi tveganja smo izračunali pripadajočo stopnjo tveganja investicijskega projekta za varianto »z investicijo«. Pri 

vrednotenju tveganj smo upoštevali ugotovitve do katerih smo prišli tako na podlagi finančne kot tudi ekonomske 

(CBA) analize. 
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15.2.3 Rezultati in sklep analize tveganj 
 

Tabela 34: Izračun stopnje tveganja investicijskega projekta. 

Ocena tveganja Rezultat

FT1 tveganje povezano z vodenjem projekta (odgovornim vodjo) 2 6 1 2

FT2 tveganje pridobivanja dokumentacije 2 6 0 0

FT3 tveganje pridobivanja dovoljenj in soglasij 2 6 0 0

FT4 tveganje usklajenosti s cilji, strategijami, politikami in z zakonodajo 1 3 0 0

FT5 splošna tveganja (nestabilne politične razmere, odklonilno javno mnenje ipd.) 1 3 0 0

24 2

FT6 tveganje izvedbe projekta 3 9 2 6

FT7 tveganje uspešnega in pravočasnega prevzema objekta 3 9 1 3

FT8 tveganje financiranja investicijskega projekta 3 9 2 6

27 15

FT9 poslovna tveganja 2 6 0 0

FT10 tveganje upravljanja, koriščenja in doseganja družbeno-ekonomskih koristi 3 9 1 3

FT11 okoljska tveganja 3 9 1 3

24 6

75 23

30,7%

Investicijski projekt 

varianta "z investicijo"

Tveganje razvoja projekta in splošna tveganja

Tveganje v času izgradnje

Tveganje v času obratovanja

Skupaj število točk

STOPNJA TVEGANJA (delež od max možnih točk)

Faktorji tveganja

Koeficient 

pomembnosti 

faktorja 

(ponder)

Maksimalno 

možno število 

točk

 
 

Iz izračuna stopnje tveganja izhaja, da investicijski projekt, ocenjen po zgoraj opisanih faktorjih tveganja, dosega 

30,7% vseh možnih točk, kar je dokaj nizka stopnja tveganja. 

 

Z vidika analize tveganja lahko zaključimo, da je investicijski projekt najbolj tvegan predvsem z vidika tveganj v času 

izgradnje, in sicer z vidika FT6-Tveganje izvedbe projekta in FT8-Tveganje financiranja investicijskega projekta 

(pridobitev nepovratnih sredstev EU). Z ostalih vidikov faktorjev tveganja, pa je investicijski projekt manj tvegan. 

Zaključimo lahko, da investicijski projekt tako z razvojnega vidika kot tudi z vidika izvedljivosti in obratovanja, 

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

investicijskega projekta na podlagi analize tveganj ekonomsko upravičena. 
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16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 

 

Aktivnosti za izvedbo investicijskega projekta se odvijajo po načrtovanem časovnem načrtu. Izdelana je bila projektna 

dokumentacija ter bilo je že pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Izdelana je bila tudi že investicijska dokumentacija. 

 

Predhodno izdelana investicijska dokumentacija (DIIP: Izgradnja vrtca Opatje selo, marec 2011; ter IP: Izgradnja vrtca 

Opatje selo, junij 2011) je pokazala kot optimalno varianto izvedbe oz. izbore varianto »z investicijo«. Noveliran IP je 

zato v skladu s 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) izdelan za optimalno varianto »z investicijo«. 

 

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno-

varstvene dejavnosti. Z izvedbo investicijskega projekta bo varstvo otrok v vrtcu kvalitetnejše organizirano in skladno 

s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo strokovnega osebja. Novi vrtec se bo 

zgradilo kot nizkoenergijski oz. energetsko učinkovit objekt. 

Glavni cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v naselju Opatje selo v načrtovanem obdobju zgraditi 

nov nizkoenergijski objekt vrtca (enota vrtca Opatje selo), notranje uporabne površine 309,0 m2 s pripadajočo 

zunanjo ureditvijo. V okviru novega objekta vrtca v Opatjem selu se bo zagotovilo potrebne površine za organizacijo 

dveh oddelkov vrtca, ki bosta sprejela do največ 44 otrok v vseh starostnih obdobjih. V okviru investicijskega projekta 

se bo uredilo tudi vso potrebno spremljajočo infrastrukturo (zunanjo ureditev: otroško igrišče, parkirišče, dostope, 

komunalno infrastrukturo ipd.). Z izvedbo operacije se bo zadostilo potrebam po otroškem varstvu, izboljšalo 

funkcionalnost prostorov ter znižalo stroške delovanja vrtca s ciljem zagotavljanja čim boljše energetske 

učinkovitosti. Predvidena operacija je sestavni del NRP Občine Miren-Kostanjevica 2013-2016. 

 

Noveliran Investicijski program (IP) je podal naslednje rezultate: 

 Analiza obstoječega stanja in potreb je pokazala potrebo po izvedbi investicijskega projekta, saj bo le-ta 

pozitivno vplivala na družbeno, socialno, zdravstveno in ekonomsko življenje prebivalcev občine, in sicer 

predvsem predšolskih otrok, njihovih staršev ter vzgojiteljev in drugih zaposlenih oseb v objektu vrtca v 

Opatjem selu, ter posredno vseh prebivalcev naselja Opatje selo, občine pa tudi regije. Z izvedbo projekta se 

bo zagotovilo ustrezne, kakovostne prostorske kapacitete za kvalitetno izvajanje vzgojno-varstvene 

dejavnosti v Opatjem selu. Navedeno bo pozitivno vplivalo na demografski, družbeni, socialni pa tudi na 

ekonomski razvoj območja in občine. Zagotovilo se bo tudi stroškovno in ekološko učinkovitost, saj bo 

projekt energetsko učinkovit (nižji stroški ogrevanja in stroški delovanja). Izboljšala se bo funkcionalnost 

prostorov. Kvalitetnejše bo organizirano varstvo otrok. Zagotovljena bo skladnost s postavljenimi standardi 

in normativi. Izboljšali se bodo pogoji za delo zaposlenih. Izboljšala se bo socialnovarstvena infrastrukturna 

opremljenost občine. 

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

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

cilji, smernicami, razvojnimi strategijami in programi. 

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

zato analiza tržnih možnosti ni potrebna in smiselna. Ker se vrtčevske kapacitete v novem objektu vrtca v 

Opatjem selu ne bodo neposredno tržile, ciljnega trga ne bo in tako analiza kupcev ravno tako ni smiselna in 

potrebna. 

 Predstavitev tehnično-tehnološkega dela je predstavljena na podlagi izdelane projektne dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja in prikazuje usklajenost s potrebnimi akti. 

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

odprtju dveh novih delovnih mest pri upravljavcu OŠ Miren (zaradi večjih kapacitet vrtca v Opatjem selu); 

pri investitorju in lastniku Občini Miren-Kostanjevica pa ne bo prišlo do potrebe po odpiranju novih delovnih 

mest. 
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 Vrednost investicijskega projekta je podana po stalnih=tekočih cenah. Vrednot investicijskega projekta 

znaša 595.457,27 EUR brez DDV oz. 725.697,02 EUR z DDV. Višina upravičenih stroškov znaša 578.157,27 

EUR. 

 Analiza lokacije je prikazala primernost izbranega območja za izgradnjo novega dvo-oddelčnega 

nizkoenergijskega vrtca s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter usklajenost s prostorskimi akti, kar je potrjeno 

tudi v gradbenem dovoljenju. 

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

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

izboljšanja bivalnega okolja in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. 

 Časovni načrt izvedbe je prikazal, da bo zaključek del na terenu–izgradnja nizkoenergijskega objekta vrtca z 

zunanjo ureditvijo in opremo kuhinje (izvedba GOI del) do 31.12.2014, izvedba tehničnega pregleda, 

pridobitev uporabnega dovoljenja ter primopredaja izvedenih del in predaja objekta namenu do 28.02.2015 

ter zaključek vseh aktivnosti investicijskega projekta ter izdaja zadnjega zahtevka za sofinanciranje do 

31.03.2015. Zaključek operacije – finančni zaključek operacije pa je predviden do najkasneje 30.06.2015. 

 Analiza izvedljivosti je pokazala, da so časovni načrt, projektna skupina za izvedbo investicijskega projekta 

ter sama organizacija njegove izvedbe zastavljeni tako, da bo v celoti možna izvedba v predvidenem 

časovnem roku in v predvidenem obsegu. Investicijski projekt ima jasno časovno in upravljavsko strukturo, 

poleg tega so rešena bistvena vprašanja, zato menimo, da je investicijski projekt s tega vidika realen in 

izvedljiv. 

 Finančna konstrukcija investicijskega projekta je zaprta z lastnimi, proračunskimi viri Občine Miren-

Kostanjevica (200.798,72 EUR), z javnimi viri RS (MGRT): ESRR – Neposredne regionalne spodbude EU 

(434.898,30 EUR) ter z javnimi viri RS (MGRT): Sredstva za sofinanciranje investicij občin na osnovni 21. 

člena ZFO-1 (90.000,00 EUR). 

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

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

za izdelavo finančne in ekonomske (CBA) analize. 

 Finančna analiza: Rezultati finančne analize so pokazali, da je obravnavani investicijski projekt gledano samo 

s finančnega vidika nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, saj vsi finančni kazalniki ne dosegajo 

vrednosti, ki bi potrjevale upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Investicijski projekt je na podlagi 

izvedene finančne analize in izračunanih dinamičnih in statičnih finančnih kazalnikov neupravičen za 

izvedbo, zato ga posledično upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo 

ekonomske analize (CBA-Analize stroškov in koristi). 

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

ekonomski analizi rentabilen in upravičen za izvedbo, kar so potrdili tudi vsi izračunani ekonomski kazalniki, 

saj vsi dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Na podlagi dobljenih 

rezultatov ekonomske analize smo prišli do sklepa/potrditve, da je izvedba investicijskega projekta 

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

družbeno-ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih 

prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na 

podlagi CBA-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in upravičeno izvesti investicijski 

projekt »Izgradnja vrtca Opatje selo«. 

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

investicijski projekt upravičen do predvidene višine sofinanciranja EU, in sicer do pridobitve nepovratnih 

sredstev ESRR (neposredne regionalne spodbude EU) v predvideni višini v finančni konstrukciji. 

 Analiza občutljivosti je tako pri finančni kot tudi pri ekonomski analizi pokazala, da nobena izmed ključnih 

spremenljivk nima kritičnega vpliva na spremembo finančnih kot tudi ekonomskih kazalnikov upravičenosti 

izvedbe investicijskega projekta, kar pomeni, da je izvedba investicijskega projekta tudi na podlagi analize 

občutljivosti ekonomsko upravičena. Zaključimo lahko, da obravnavani investicijski projekt ni bistveno 

občutljiv na spremembe ključnih spremenljivk. Nobena izmed ključnih spremenljivk projekta ni kritična. 

 Analiza tveganj je pokazala, da izvedba investicijskega projekta tako z razvojnega vidika kot tudi z vidika 

izvedljivosti in obratovanja, predvsem pa z vidika doseganja družbeno-ekonomskih koristi, ne predstavlja 
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visoke stopnje tveganja ter da je izvedba investicijskega projekta na podlagi analize tveganj ekonomsko 

upravičena. 

 

Noveliran investicijski program (IP) je prikazal upravičeno izvedbo operacije v izgradnjo novega nizkoenergijskega 

objekta vrtca (enota vrtca Opatje selo), notranje uporabne površine 309,0 m2 s pripadajočo zunanjo ureditvijo. 

 

Iz opravljene finančne in ekonomske analize smo prišli do sklepa, da je investicijski projekt, kljub finančni 

nerentabilnosti in neupravičenosti, ekonomsko rentabilen in upravičen za izvedbo, saj bo s prihranki in dodatnimi 

prihodki in drugimi koristmi, ki jih bo prinesla njegova izvedba lokalnemu prebivalstvu, občini in tudi regiji, pozitivno 

vplival na ekološki, družbeni, socialni ter tudi posredno na gospodarski razvoj. Čeprav investicijski projekt ne izkazuje 

finančne upravičenosti, je naložba v socialnovarstveno infrastrukturo širšega družbeno-ekonomskega pomena, zato 

je ni mogoče gledati in ocenjevati le z ozke finančne perspektive. Ker izračuni kažejo, da so denarne koristi širše 

družbene skupnosti naložbe večje od denarnih stroškov v ekonomski dobi naložbe, se investitorju predlaga, da se 

novelirani investicijski program potrdi in se odloči za izvedbo investicijskega projekta. Odločitev za izvedbo 

investicijskega projekta »Izgradnja vrtca Opatje selo« pa je odvisna od investitorja. 
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Priloga I 

 

IZJAVA 
Izdelovalca investicijske dokumentacije: 

 

 

 

INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) 

Novelacija 
za izvedbo investicijskega projekta: 

 

 

IZGRADNJA VRTCA OPATJE SELO 
 

 

 

je izdelan skladno z: 

 

UREDBO O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC 

 

ki jo je na podlagi 3. točke drugega odstavka 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 

124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 

49/2009 in 38/2010-ZUKN) izdala Vlada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). 
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