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UVODNO POJASNILO S POVZETKOM

1.1

UVODNO POJASNILO

5/63

Predinvesticijska zasnova (PIZ) obravnava projekt prostorske preureditve Osnovne šole Mengeš.
Osnovna šola Mengeš se že nekaj časa sooča s prostorsko problematiko, saj je v zadnjih letih
prišlo do velikega povečanja števila šoloobveznih otrok in s tem precejšnjega pomanjkanja
uporabnih površin šole.
Po zaključku izgradnje Večnamenske športne dvorane Mengeš je Občina Mengeš z namenom
reševanja prostorske stiske Osnovne šole Mengeš pričela z aktivnostmi za preureditev šolskega
poslopja. Izdelan je bil Dokument identifikacije investicijskega programa [2], katerega je v letu
2020 potrdil Občinski svet Občine Mengeš. V letu 2021 je bil izveden natečaj, na katerem je bil
izbran arhitekturni biro, ki pripravlja DGD dokumentacijo. V decembru 2021 in januarju 2022 so
se v stari telovadnici izvajala arheološka izkopavanja. Zaradi zelo bogatih najdb in ugotovitev
glede slabega temeljenja obstoječega objekta bo potrebno nadaljevati z drugo fazo izkopavanj,
ki se bo izvajala po rušitvi stare telovadnice. Rušitev je tako nujna iz vidika dinamike izvajanja
projekta (izkopavanja druge faze bi v primeru, da bi že izbrali izvajalca GOI del povzročila časovni
zamik projekta in povzročila dodatne stroške) kot tudi iz vidika neustreznega temeljenja
obstoječega objekta (pri izkopavanjih je bilo ugotovljeno, da je objekt temeljen samo točkovno
brez kakršnihkoli veznih elementov). V Predinvesticijski zasnovo bosta tako med štirimi
variantami, ki so bile obravnavane v DIIP, izbrani in podrobneje opredeljeni varianti novogradnje
(AB konstrukcija in CLT konstrukcija).
Predinvesticijska zasnova je v celoti narejena v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ [1].
V Predinvesticijski zasnovi sta obravnavni dve varianti in sicer:
• Varianta 1 – AB konstrukcija – Odstranitev obstoječe telovadnice in dela veznega trakta,
rekonstrukcija kleti in dela veznega trakta, ter izgradnja novega dvoetažnega objekta v enakih
tlorisnih gabaritih (Novogradnja - AB),
• Varianta 2 – masivno lesena konstrukcija – Odstranitev obstoječe telovadnice in pritličnega
dela veznega trakta, rekonstrukcija kleti, obstoječe avle in knjižnice ter izgradnja novega
dvoetažnega objekta v enakih tlorisnih gabaritih (Novogradnja - CLT).
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OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU

Investitor nameravane investicije je občina Mengeš.
Tabela 1.1: Podatki o investitorju
INVESTITOR
Naziv
Naslov
Odgovorna oseba
Telefon
Fax
E-naslov
E-pošta
Identifikacijska številka za DDV
Matična številka

Občina Mengeš
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Franc Jerič, župan
01/724 71 00
01/723 89 81
www.menges.si
obcina.menges@menges.si
SI 74039059
5880483000

Občina Mengeš obsega 22,5 km2 ozemlja in spada v Osrednjeslovensko regijo. Leži 15 km
severovzhodno od glavnega mesta Slovenije Ljubljane v smeri proti Brniku. Občina se razprostira
na severnem delu gravitacijskega območja Ljubljane, od središča Slovenije (GEOSS) pa je
oddaljena borih 17 km zračne linije. Občina Mengeš se razprostira na površini 2.245 hektarjev.
Slaba polovica občine je hribovje, druga, nekoliko večja polovica pa je ravnina. Hribovje se
najvišje povzpne v Debelem vrhu (nad Dobenem) 594 m, medtem ko Vrh Staneta Kosca 641 m
nad Rašico, leži nekoliko stran od mengeške občine. Neposredno nad Mengšem je najvišja
Gobovica, ki dosega 435 m. Ravninski svet ima nadmorsko višino med 248 in 302 m in se rahlo
nagiba od severozahoda proti jugovzhodu. Razen naselja Dobeno, ki je v hribovju, ležijo ostali
trije kraji (Mengeš, Loka in Topole) na ravnini. Občina Mengeš meji na občine Domžale, Kamnik,
Komenda, Vodice in Trzin [5]. Meje občine in ozemlje, ki ga občina obsega, sta razvidna iz slike
1.1.
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Slika 1.1: Zemljevid občine Mengeš [6]
Občina je imela po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije julija 2020 8.402 prebivalca
[7]. Gostota poseljenosti je nad povprečjem Slovenije in znaša 349,96 prebivalcev/km2 [7].

1.3

STROKOVNI DELAVCI, ODGOVORNI ZA NADZOR IN IZDELAVO
USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1.3.1

Odgovorna oseba investitorja

Odgovorna oseba investitorja je Franc Jerič, župan.

1.3.2

Odgovorna oseba izdelovalca

Za izdelavo Predinvesticijske zasnove je bil izbrana družba IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana. Odgovorna oseba izdelovalca je Petra Polak Kovačič.

1.3.3

Investicijska in projektna dokumentacija

V skladu z veljavno zakonodajo je za obravnavano investicijo predvidena izdelava naslednje
investicijske, projektne in druge dokumentacije:
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INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA
• DIIP: Dokument identifikacije investicijskega projekta,
• PIZ: Predinvesticijska zasnova,
• INP: Investicijski program,
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
• DGD: projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja,
• PZI: projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje,
• PID: projektno dokumentacijo izvedenih del,
DRUGA DOKUMENTACIJA
• PZR: projekt za razpis,
• DZO: dokazilo o zanesljivosti objekta.

1.4

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

Upravljavec investicije bo občina Mengeš. Odgovorna oseba upravljavca investicije je Franc
Jerič, župan.

1.5

CILJI INVESTICIJE

Temeljni cilj projekta je rešitev prostorske stiske osnovne šole Mengeš. Hkrati bodo izpolnjeni tudi
naslednji cilji:
• zagotovitev ustreznih pogojev za izvedbo pouka za do 1000 otrok,
• zagotovitev pogojev za pripravo obrokov za vse šolarje,
• zagotovitev ustrezne jedilnice,
• povečanje knjižnice.
Cilj občine Mengeš je z izvedbo predvidene investicije doseči naslednje rezultate:
• upoštevanje normativov in standardov, ki urejajo to področje,
• doseganje zahtev za ustrezne bivalne pogoje v izobraževalni ustanovi,
• z dozidavo omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa,
• izboljšanje bivalnega ugodja učencev,
• prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev
izobraževalnega procesa.
Namen predvidene investicije je upoštevanje normativov in standardov za izvajanje programa
osnovne šole določenih s pravilniki ter s tem izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence.
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2

ANALIZA STANJA S PRIKAZOM OBSTOJEČIH IN
PREDVIDENIH POTREB PO INVESTICIJI TER USKLAJENOST
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S STRATEGIJAMI RAZVOJA

2.1

ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Analiza obstoječega stanja je povzeta po Idejnih rešitvah, ki jih je izdelala družba IBE d.d. (št.
projekta: SMEOSS-D471/022, datum izdelave: november 2019) [8] in je podana v nadaljevanju.
Lokacija
Objekt je postavljen pod južnim pobočjem Gobavice, pred zahodnim delom grajskega vrta na
parceli št.: 11/9 k.o. 1938 - Mengeš.
Zasnova
Osnovna šola Mengeš je bila zgrajena kot popolna osemletka za 450 učencev v eni izmeni.
Osnovni kompleks sestavljajo:
• šola,
• vezni trakt in
• telovadnica.
Glavni vhod za učence je urejen z južne strani v klet, prvotno je bil v medetaži med kletjo in
pritličjem, kjer je sedaj vhod za obiskovalce. Poleg tega sta na vzhodni strani še dovoz v kletni
del za dostavo kuhinje in vhod ter dostava v vezni trakt med šolo in telovadnico. Na vzhodnem
delu južne fasade je naknadno izveden samostojni vhod za 1. razrede devetletke z garderobami
za učence prvih razredov in zunanje stopnišče.
Kronologija gradnje, dozidav in preureditev objekta
/delno povzeto po posnetku obstoječega stanja št.79/07, ki ga je izdelal Vemo inženiring, oktobra
2007/
• Šola je bila zgrajena v letu 1974 – skupaj s telovadnico in stanovanjem za hišnika,
• leta 1986 se je izvedla dvokapna streha nad telovadnico,
• v letu 1994 pa je sledila izgradnja dveh prizidkov:
1. Na zahodni strani se dogradi prizidek v nadaljevanju osnovnega objekta z istim
gabaritom in etažnostjo, s čimer se pridobi šest učilnic v treh etažah in novo stopnišče.
2. Na južni strani se dogradi kletni prizidek z garderobami in glavnim vhodom za
učence, ki nadomesti prvoten vhod v medetaži med kletjo in pritličjem. Obstoječe dostopne poti
se višinsko prilagodijo novemu vhodu.
• v letu 1998 je bilo delno izdelano podstrešje - uredijo se učilnice v osrednjem delu podstrehe
in likovna učilnica v medetaži nad avlo.
• leta 2002 se na južni strani kletni prizidek nadviša s pritlično etažo za potrebe uprave šole.
Z vzhodnega konca južne fasade se izvede samostojni vhod za 1. razrede devetletke z
garderobami za učence prvih razredov in zunanje stopnišče.
Prične se s protipotresno sanacijo v osrednjem delu objekta.
Izvede se dvigalo do mansarde.
© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane.
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leta 2014 se Izvede dodatne učilnice v mansardi (dve učilnici, dva kabineta, sanitarije za
učence),
avgusta 2017 pa vzhodni prizidek. Z zgrajenim vzhodnim prizidkom je šola Mengeš
pridobila šest novih učilnic, kabinete in skladišče na mansardi.
Hkrati je bil objekt šole – razen telovadnice - tudi energetsko saniran.

Osnovne karakteristike objekta
•

Etažnost
- šolski trakt: K+P+1+M
- zahodni prizidek: K+P+1+M
- južni prizidek: K+P
- vezni trakt: P
- telovadnica: P

•

Vertikalni gabariti etaž (±0,00 =320,48 abs)
–3,31 klet
±0,00 pritličje
+0,66 pritličje upravni del
+4,10 1. nadstropje
+6,49 medetaža likovna vzgoja
+8,25 mansarda

•

Kritina in strešni gabariti
- šolski trakt – členjena dvokapna streha 18° (sivi betonski zareznik, sleme +11,75m;
+11,94m; +12,53m)
- zahodni prizidek – dvokapna streha 18° (sivi betonski zareznik, sleme +11,75m)
- prizidek garderobe, upravni del – ravna streha (prodec, +4,86m)
- vezni trakt – ravna streha (prodec, +4,5m)
- telovadnica – dvokapna streha 25° (opečni zareznik, sleme 12,61m)
- prizidek garderobe, upravni del – ravna streha na koti +4,10, bitumenska kritina

•

Konstrukcija

Temelji
• Pasovni armirano betonski temelji pod celotnim objektom.
• Točkovni armirano betonski temelji pod stebri osnovnega objekta.
Konstrukcija osnovnega objekta
• Vzdolžne nosilne stene so iz modularnih zidakov z armirano betonskimi zaključnimi vezmi na
• razponih 8,01 m, 2,71 m in 10,01 m.
• Ob statični sanaciji šole so uvedene prečne nosilne stene debeline 40 oz. 30 cm.
• Predelne stene so opečne, debeline 16 cm, na podstrešju pa mavčno kartonske s kovinsko
podkonstrukcijo.
• Stropovi so iz "super" votlakov višine 40 cm, s 5 cm debelo tlačno ploščo.
• Strop kleti je monolitna armirano betonska plošča debeline 45 cm (zaklonišče).
• Stopnišči sta vključno z nosilnimi ograjami monolitni armirano betonski.
• Strešna konstrukcija sestoji iz armirano betonskih nosilcev, na katere nalega leseno ostrešje.
© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane.

Datoteka:
Objekt:

SMEOSS-2X1001_PIZ_30.3.2022.docx
OŠ Mengeš

Id. oznaka:
Datum:

SMEOSS-2X1001
April 2022

Št. načrta:

•
•

SMEOSS-2X/01

11/63

Ob izgradnji prostorov v osrednjem delu podstrešja se v lesu izvedejo nove frčade, špirovci
obstoječega ostrešja se mestoma ojačajo.

Konstrukcija prizidkov
• Nosilne stene so armirano betonske, debeline 20 cm.
• Predelne stene so mavčno kartonske s kovinsko podkonstrukcijo.
• Stropne plošče so monolitne armirano betonske; pri zahodnem prizidku debele 22cm, pri
južnem 16 cm, pri vzhodnem pa 25 cm.
• Stopnišča so monolitna armirano betonska.
• Strešna konstrukcija je lesena, sestavljena iz kapnih in vmesnih leg, preko katerih nalegajo
špirovci.
Konstrukcija telovadnice
• Betonski okvir na razponu 16,42 m
• Strop iz siporex stropnih plošč debeline 20 cm, položenih v okvir.
• Strešna konstrukcija (naknadno izvedena na prvotno ravno streho) je lesena, sestavljena iz
kapnih in vmesnih leg, preko katerih nalegajo špirovci.

Obstoječa razporeditev prostorskih sklopov:
Klet - vhod za učence 2. - 9. razreda s centralnimi garderobami, jedilnica s kuhinjo, dvanajst
učilnic, sedem kabinetov, čajna kuhinja za osebje, prostor za hišnika, sanitarije, shrambe.
Pritličje - vhod za prve razrede z garderobami za prve razrede, dvanajst učilnic, pet kabinetov,
večnamenski prostor (ki se uporablja kot telovadnica) in uprava šole z zbornico; stanovanje
hišnika, šolska telovadnica s spremljajočimi prostori, kurilnica, sanitarije, shramba.
Nadstropje – dvanajst učilnic, pet kabinetov, prostori knjižnice, sanitarije,
v medetaži likovna učilnica s spremljajočimi prostori.
Mansarda – štiri učilnice in ena mala učilnica, sedem kabinetov, sanitarije, skladišče, shramba,
prostor za klimat.
V decembru 2021 in januarju 2022 so se v stari telovadnici izvajala arheološka izkopavanja.
Zaradi zelo bogatih najdb in ugotovitev glede slabega temeljenja obstoječega objekta bo potrebno
nadaljevati z drugo fazo izkopavanj, ki se bo izvajala po rušitvi stare telovadnice. Rušitev je tako
nujna iz vidika dinamike izvajanja projekta (izkopavanja druge faze bi v primeru, da bi že izbrali
izvajalca GOI del povzročila časovni zamik projekta in povzročila dodatne stroške) kot tudi iz
vidika neustreznega temeljenja obstoječega objekta (pri izkopavanjih je bilo ugotovljeno, da je
objekt temeljen samo točkovno brez kakršnihkoli veznih elementov).

2.2

OBRAZLOŽITEV POTREBE PO INVESTICIJI

Osnovna šola Mengeš se že nekaj časa sooča s prostorsko problematiko, saj je v zadnjih letih
prišlo do velikega povečanja števila šoloobveznih otrok in s tem precejšnjega pomanjkanja
uporabnih površin šole.
© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane.
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Glede na podatke o demografskih gibanjih v občini Mengeš se ocenjuje, da bo število učencev
ostalo na visoki ravni in se bo ( v primeru neizvedbe projekta) prostorska stiska nadaljevala tudi
v prihodnje. Na dejansko število učencev v naslednjih letih bodo vplivale tudi migracije, zato bo
lahko število učencev v naslednjih letih lahko celo nekoliko višje.

Slika 2.1: Predvideno število učencev, OŠ Mengeš

Po izgradnji nove športne dvorane JV od šole, ki bo namenjena tudi pouku šolske športne vzgoje,
se na mestu obstoječe šolske telovadnice predvidi dvoetažni objekt enakih tlorisnih gabaritov kot
obstoječa telovadnica, v katerem se uredijo manjkajoči prostori, nujni za normalno delovanje šole.
V okviru tega projekta se ob šoli predvidi in prostorsko umesti še nadstrešnica za kolesa in tipski
montažni kontejner za shranjevanje orodja.
Temeljni razlog za investicijsko namero je torej potreba OŠ Mengeš po novih prostorih zaradi
povečanja števila učencev ter s tem zagotovitev boljših prostorskih pogojev za izobraževanje ter
dvig kvalitete učnega procesa.
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OPREDELITEV VARIANT1

S ciljem preveriti in najti najustreznejšo rešitev sta v predinvesticijski zasnovi obravnavni dve
varianti. In sicer varianta z armirano betonsko (AB) konstrukcijo ter varianta z masivno leseno
konstrukcijo iz križno lepljenih plošč (CLT).
Varianta 1 – AB konstrukcija – Odstranitev obstoječe telovadnice in dela veznega trakta,
rekonstrukcija kleti in dela veznega trakta, ter izgradnja novega dvoetažnega objekta v enakih
tlorisnih gabaritih (Novogradnja - AB).
V primeru novogradnje v AB konstrukciji je lastna teža objekta večja ter se povečajo temelji ter
posledično tudi izkop gradbene jame okoli obstoječe »stare telovadnice« ter dela veznega trakta
– tako v globino kot v širino, kar pomeni tudi povečan obseg arheoloških raziskav na terenu in
posledično povečanje stroškov.
Pri istih zunanjih gabaritih objekta, ki so pri konkretnem projektu fiksni, se zaradi sestave zunanje
stene ter energetskih lastnosti materialov ter objekta, neto tlorisna površina zmanjša za cca 2% kar v konkretnem primeru predstavlja nekje dobrih 20 m2 / etažo.
Logistika gradnje poteka nekoliko počasneje saj je večja možnost odstopanj med načrti in izvedbo
zaradi »ročne« izvedbe opažev ter zidanja.
Izvede se popolnoma nova AB nosilna konstrukcija dela veznega trakta in novega objekta enakih
tlorisnih gabaritov kot obstoječa telovadnica – novi AB temelji, stene, nosilci in plošče. Streha nad
novogradnjo bo ravna, delno pohodna AB streha, z minimalnimi nakloni (2%), na kateri bodo
postavljene prezračevalne naprave.
V prostor kotlovnice se konstrukcijsko ne posega, saj bi rušitev tega prostora zahtevala tudi
demontažo vseh obstoječih instalacij, kar bi bilo težko izvedljivo v razpoložljivem času gradnje.
Varianta 2 – CLT konstrukcija – Odstranitev obstoječe telovadnice in pritličnega dela veznega
trakta, rekonstrukcija kleti, obstoječe avle in knjižnice ter izgradnja novega dvoetažnega objekta
v enakih tlorisnih gabaritih (Novogradnja - CLT).
Izvede se nova masivna lesena konstrukcija veznega trakta in novega objekta enakih tlorisnih
gabaritov kot obstoječa telovadnica – novi AB temelji, masivne lesene CLT stene, leseni lepljeni
nosilci in masivne lesene CLT in rebraste plošče. Streha nad novogradnjo bo ravna z minimalnimi
nakloni (2%), na kateri bodo postavljene prezračevalne naprave.
Logistika gradnje poteka hitro in ažurno saj zaradi CNC razreza osnovne oknstrukcije ter odprtin
stavbnega pohišta ni možnosti za odstopanja med načrti in izvedenim stanjem.

1

Poglavje je pripravil projektant Tria studio d.o.o..
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V primeru novogradnje s CLT konstrukcijo se predvideva manjše poseganje v teren okoli nove
telovadnice kot pri varianti z AB konstrukcijo.
V primeru novogradnje s CLT se predvideva boljše razmerje med bruto in neto tlorisno površino
objekta – zaradi boljših energetskih lastnosti osnovnega materiala je sestava zunanje stene
manjša oziroma ožja.
V prostor kotlovnice se konstrukcijsko ne posega, saj bi rušitev tega prostora zahtevala tudi
demontažo vseh obstoječih instalacij, kar bi bilo težko izvedljivo v razpoložljivem času gradnje.

2.4

USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S STRATEGIJO
GOSPODARSKEGA
RAZVOJA
SLOVENIJE
OZIROMA
Z
NACIONALNIM PROGRAMOM DEJAVNOSTI

Investicijski projekt je skladen in usklajen z občinskimi razvojnimi potrebami, strategijami,
politikami, dokumenti in programi. Občina Mengeš si želi z investicijskim projektom zagotoviti
izboljšanje kakovosti izobraževanja na področju človeških virov, socialne in družbene
povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega občutka pripadnosti.
Projekt je usklajen tudi s Strategijo razvoja Slovenije 2030. Strategijo razvoja Slovenije 2030 je
Vlada RS sprejela na svoji 159. redni seji, 7. decembra 2017 ter je podlaga celovitega procesa
srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti pa morajo
biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike. Osrednji cilj Strategije razvoja
Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse, ki ga je mogoče uresničiti z
uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in
zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni
posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in
ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju
v demokratično odločanje in soupravljanje družbe. [10]
Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so [10]:
• vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
• učenje za in skozi vse življenje,
• visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
• ohranjeno zdravo naravno okolje,
• visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.
Razvojni cilji strategije [10]:
• Cilj 1: Zdravo in aktivno življenje,
• Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,
• Cilj 3: Dostojno življenje za vse,
• Cilj 4: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,
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Cilj 5: Gospodarska stabilnost,
Cilj 6: Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,
Cilj 7: Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,
Cilj 8: Nizkoogljično krožno gospodarstvo,
Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov,
Cilj 10: Zaupanja vreden pravni sistem,
Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija,
Cilj 12: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

Predmetna investicija je usklajena z 2. ciljem razvojne strategije: ''Znanje in spretnosti za
kakovostno življenje in delo.

3

ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN
KORISTI PO STALNIH CENAH

3.1

SPLOŠNO

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ [1] predvideva, da se v sklopu izdelave predinvesticijske zasnove primerjajo različne
variante investicije med seboj.

3.2

TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI OPIS2

Tehnični opis je povzet po Tehničnem poročilu Natečajnega elaborata [9] ter Idejnih rešitvah, ki
sta jih izdelali družbi IBE d.d. [8] in Tria Studio d.o.o. [23].
Predstavljeni sta dve varianti:
• Varianta 1 – AB konstrukcija – Odstranitev obstoječe telovadnice in dela veznega trakta,
rekonstrukcija kleti in dela veznega trakta, ter izgradnja novega dvoetažnega objekta v enakih
tlorisnih gabaritih (Novogradnja - AB),
• Varianta 2 – masivno lesena konstrukcija – Odstranitev obstoječe telovadnice in pritličnega
dela veznega trakta, rekonstrukcija kleti, obstoječe avle in knjižnice ter izgradnja novega
dvoetažnega objekta v enakih tlorisnih gabaritih (Novogradnja - CLT).
Z analizo je bil zasledovan cilj po čim bolj realni predstaviti obeh možnosti. Pri odločitvah za
posamične posege so upoštevani kriteriji racionalnosti in smotrnosti. Posegi v območja varovanja
kulturne dediščine so predvideni v okvirih, ki so potrebni pri izvedbi posamične variante. Poglavja
od 3.2.1 do 3.2.27 veljajo za obe varianti.

2

Poglavje je pripravil projektant Tria studio d.o.o..
© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane.

Datoteka:
Objekt:

SMEOSS-2X1001_PIZ_30.3.2022.docx
OŠ Mengeš

Id. oznaka:
Datum:

SMEOSS-2X1001
April 2022

Št. načrta:

3.2.1

SMEOSS-2X/01

16/63

Tehnične in funkcionalne rešitve

Natečajni elaborat je zasnovan tako, da zagotavlja uporabnost prostorov skladno z veljavnimi
pravilniki in standardi. Za namen racionalizacije gradnje so vsi predvideni posegi v obstoječ
osnovni trakt šole optimizirani na način, da je zagotovljena uporabnost prostorov ob čim manjših
posegih v obstoječo strukturo šole.

3.2.2

Zasnova vertikalnih komunikacij

Pri zasnovi vertikalnih komunikacij je bila posebna pozornost namenjena jasnosti zasnove, zaradi
katere je prehajanje po šoli enostavno in intuitivno. Obstoječe vertikalne komunikacije so v celoti
ohranjene, s čimer delovanje obstoječega trakta šole ostaja nespremenjeno. V novem segmentu
šole je organiziran nov sklop vertikalnih komunikacij, ki ga sestavljata dvoramno stopnišče ter
dvigalo. Sklop se nahaja med vhodno avlo in jedilnico ter tako omogoča hitro komunikacijo med
najbolj frekventnimi prostori.

3.2.3

Prilagodljivost zasnove

Prostori so zasnovani na način, ki omogoča združevanje prostorov oziroma drugačno
razporeditev predelnih sten med kabineti in drugimi prostori brez večjih posegov.

3.2.4

Zunanja ureditev in krajinska zasnova

Zunanja ureditev zajema ureditev vhodnega šolskega trga s pripadajočima klančinama ter
ureditev odprte in zaprte kolesarnice.
Pot do glavnega vhoda v Osnovno šolo Mengeš se nežno vzpenja vz poredno z vzhodnim delom
osnovnega trakta stare šole in novo kolesarnico, ki bližajočega se obiskovalca počasi objameta
in pospremita proti vhodu.
Vhod s pripadajočo vhodno avlo je v celoti zastekljen in izoblikuje iztek pogleda obiskovalca proti
zelenim površinam na zahodni strani novega segmenta šole. Ob vhodni klančini, ki se vzpenja
proti glavnemu vhodu je oblikovan manjši šolski trg, na katerem je omogočeno zbiranje učencev,
zlasti v primeru različnih prireditev oziroma odhodov učencev na ekskurzije.
Na severni strani vhodnega atrija se nahaja obstoječa klančina, ki se nežno spušča proti vhodu
v garderobo 3. triade v kletni etaži šole. Klančina je na obeh straneh ozelenjena z avtohtonimi
grmovnicami in drevesi. Ob izhodišču obeh klančin je urejena tribuna, ki izkorišča višinsko razliko
med obema tribunama ter tako ustvarja igriv prostor s številnimi različnimi načini uporabe. V
največji možni meri je predvideno ohranjanje obstoječih visokodebelnih dreves.

3.2.5

Zagotavljanje varnosti pri uporabi

Pri projektiranju so bili upoštevani ukrepi podani v Navodilih za graditev osnovnih šol v Republiki
Sloveniji. Pred padci z višine so predvidene ustrezne ograje višine najmanj 1m, v mokrih prostorih
© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane.
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je predvidena vodoodporna obloga ter protidrsna obloga tal. Vsi materiali na objektu morajo imeti
ustrezne certifikate za svoj namen.

3.2.6

Varčevanje z energijo

Objekt ima predvidene sodobne ogrevalne in hladilne sisteme, ki zagotavljajo maksimalno
učinkovitost porabe energije za nemoteno delovanje. Objekt ima predvideno ustrezno debelino
izolativnega fasadnega ovoja, da se uvršča v nizkoenergijski razred.

3.2.7

Univerzalna graditev in raba objektov

Skladno s pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS št. 41/18) je
omogočena raba objekta s strani funkcionalno oviranih oseb. Razporeditev prostorov omogoča
naknadno ločevanje in združevanje prostorov brez večjih posegov. Gibanje je gibalno oviranim
osebam omogočeno z uporabo ustrezno dimenzioniranih komunikacij in dvigal. Zagotovljeni so
tudi ustrezni prehodi in ustrezni sanitarni prostori.

3.2.8

Konstrukcijska zasnova

Objekt je z vidika konstrukcije zasnovan racionalno in zaradi svoje nizke višine omogoča uporabo
standardnih konstrukcijskih rešitev in sistemov.

3.2.9

Električne instalacije in oprema

V prizidanem delu objekta je predvidena uporaba nizke napetosti na 400/230 V in bo od glavnega
razdelilnika naprej v TN-S sistemu. Za razsvetljavo bodo uporabljene sodobna varčna LED
svetila. Varstvena razsvetljava bo predvidena v skladu s požarnimi zahtevami. Objekt bo
opremljen s strelovodom. Predvidena je izvedba centralnega upravljanja energetskih sistemov v
stavbi (BACS).

3.2.10

Trajnostni vidik zasnove objekta

Objekt je zasnovan za gradnjo s sodobnimi materiali in tehnologijami, ki omogočajo učinkovito
gradnjo ter njegovo učinkovito delovanje v celotnem življenjskem ciklu. Predvidena je uporaba
sonaravnih materialov, ki omogočajo ponovno uporabo in recikliranje, hkrati pa zagotavljajo dolgo
življenjsko dobo. Globina fasadnega ovoja s poudarjenimi horizontalnimi elementi nad okni na
izpostavljenih fasadah s senčenjem zastekljenih površin objekta preprečuje pregrevanje objekta
v poletnem času in s tem znatno zmanjšuje količino potrebne energije za hlajenje objekta.
Kompaktna zasnova objekta zmanjša površino zunanjega ovoja stavbe in s tem pripomore k
zmanjšanju potrebne energije za ogrevanje ter hlajenje stavbe.
Objekt je zasnovan tako, da je skladno z načeli trajnostne gradnje mogoča tudi izvedbo
nadzemnih etaž v leseni gradnji, kar močno zmanjša ogljični odtis objekta.
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Omrežja gospodarske javne infrastrukture

Priključki objekta na omrežja gospodarske javne infrastrukture (Elektro, vodovod, plinovod,
fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, telekomunikacije, komunalni odpadki) ostajajo
obstoječi. Morebitna povečanja priključnih moči bodo obdelana v projektnih fazah DGD in PZI.

3.2.12

Promet

Ureditev zunanjih površin izhaja iz obstoječe ureditve, ki je bila v sklopu gradnje telovadnice v
celoti preurejena in se vanjo bistveno ne posega. Vhodni atrij se navezuje na večjo tlakovano
površino, ki je izoblikovana pred novo telovadnico. Servisni dostop za potrebe kuhinje je oblikovan
kot podaljšek dostopne ceste s parkirišča na vzhodni strani šole. Parkirna mesta za zaposlene se
zagotavljajo v sklopu kapacitet obstoječega parkirišča. Na severni strani šolskega trga, v
neposredni bližini novega glavnega vhoda, je predvidena vzpostavitev nove zaprte kolesarnice
za potrebe zaposlenih. Dodatne pokrite kolesarnice za učence so predvidene na skrajno severovzhodni strani natečajnega območja, od koder so do vhodov v šolo urejene tlakovane površine.

3.2.13

Elektro omrežje

Objekt se na NN omrežje priklaplja na JV delu veznega trakta. M esto priklopa ostaja obstoječe.
Potek NN voda se s projektom ne spreminja.

3.2.14

Ogrevanje

Za ogrevanje šole je predvidena uporabe obstoječega ogrevalnega sistema (prostor kotlovnica
na SV strani veznega trakta se v celoti ohranja). V večjih skupnih prostorih bo zagotovljeno
prezračevanje, sicer pa bo ogrevanje zagotovljeno s sistemom talnega ogrevanja. Za hlajenje
bodo zagotovljeni ustrezni konvektorski sistemi. Prezračevanje, ogrevanje in hlajenje kuhinje bo
obdelano v sklopu tehnologije kuhinje v fazi PZI.

3.2.15

Fekalna in meteorna kanalizacija

Mesto priklopa objekta na omrežje fekalne kanalizacije ostaja obstoječe. Potek javnega voda
fekalne kanalizacije se s projektom ne spreminja. Za odvajanje meteornih voda bo koriščen
obstoječ sistem meteornih ponikovalnic, ki bo v projektu PZI po potrebi ustrezno prilagojen.

3.2.16

Komunalni odpadki

Sistem zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov ostaja obstoječ. Mesto zbiranja komunalnih
odpadkov je predvideno ob V fasadi prizidanega dela, neposredno ob servisnemu dostopu
kuhinje.

3.2.17

Varstvo narave
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Projekt se nanaša na odstranitev obstoječega dela objekta in novogradnjo na istem mestu z
minimalnimi odstopanji. Predvidena je uporaba sodobnih materialov in tehnoloških rešitev, ki
zagotavljajo, da predvidena gradnja ne bo imela bistvenega vpliva na varstvo narave.

3.2.18

Varstvo pred hrupom

Obravnavana gradnja se nahaja v območju II. Stopnje varstva pred hrupom. Zagotovljeni bodo
ukrepi, da zakonsko predpisane vrednosti ne bodo presežene. Objekt je zasnovan tako, da
preprečuje vdor hrupa iz okolice ter zagotavlja ustrezno kakovost bivanja. Vsi tlaki bodo
predvidoma izvedeni na način plavajočih podov z ustreznim odmikom od nosilne konstrukcije.

3.2.19

Zaščita pred onesnaževanjem podtalnice

Obravnavana gradnja leži v vodovarstvenem območju (VVO 3). Pri nadaljnjem projektiranju je
omogočena implementacija vseh ustreznih varstvenih ukrepov za zagotavljanje varstva vodnih
virov.

3.2.20

Varstvo naravne dediščine

Obravnavano natečajno območje meji na naravno vrednoto Rašica - Dobeno - Gobavica - osameli
kras. Projekt se nanaša na odstranitev obstoječega dela objekta in novogradnjo na istem mestu
z minimalnimi odstopanji, s čimer predviden poseg ne predstavlja bistvenega vpliva na varovanje
navedene naravne dediščine. Bližina naravne dediščine predstavlja eno izmed bistvenih kvalitet,
na kateri je grajena konceptualna zasnova natečajnega elaborata.

3.2.21

Varstvo kulturne dediščine

Obravnavano natečajno območje se nahaja arheološkem območju več kulturnih dediščin, in sicer:
Mengeš - Park Staretovega gradu (EŠD: 10695), Mengeš - Arheološko območje Gobavica (EŠD:
9718), Mengeš - Arheološko območje Osnovna šola Mengeš (EŠD: 9707) in Mengeš - Območje
mengeških gradov (EŠD: 9518). Natečajna rešitev je zasnovana tako, da ne predstavlja
bistvenega posega v območja kulturne dediščine.

3.2.22

Katalog opreme

Klet:
• garderobe 2., 3. razred: obešalniki s klopjo, 35m elementov
• garderobe 4.,5.,6. razred: garderobne omare, dvovišinske, 55m elementov, klopi
• garderobe 7., 8., 9. razred: garderobna omare, dvovišinske, 49m elementov, klopi
• hišnik: delovne mize, skladiščne omare, stol
• čistilka: skladiščne omare
• sanitarije za gibalno ovirane zaposlene: 2x lijak, stranišče, pisoar
• arhiv: visoke skladiščne omare
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Pritličje:
• knjižnica: 2x miza, 10x stol, klopi, pulz za knjižničarko, stol, omare in predalniki, skladiščne
omare
• avla, hodniki in galerija: stoli, klopi, fotelji, sedalne vreče
• sanitarije: oprema sanitarij moški, oprema sanitarij ženske,
• jedilnica: 3x pitnik, 42x jedilna miza, 208x stol, mize za solatni bar in drugo postrežbo
• kuhinja: tehnologija kuhinje, pult za serviranje hrane
• kolesarnica zaposleni: stojala za kolesa
• vratarnica: miza za vratarja, 2x stol, omara
Nadstropje:
• knjižnica: knjižne omare 10x, obojestranske, stoli, mize za branje, klopi, sedalne vreče,
• kabinet: 2x miza, 3x stol, omare
• multimedijska učilnica: oprema multimedijske učilnice, 17x miza, 30x stol, omare, table
• 9x kabinet: 3x miza, 5x stol, omare
• čistila: skladiščne omare
• 2x naravoslovna učilnica: oprema naravoslovne učilnice, 15x miza, 30x stol, omare, table
• predmetna učilnica: oprema učilnice, 15x miza, 30x stol, omare, table
• učilnica na prostem: 20x stol
•

sanitarije: oprema sanitarij moški, oprema sanitarij ženske,

3.2.23

Zasnova energetskih sistemov

Konceptualna zasnova energetskih sistemov je skladna s idejo sodobnega nizkoenergijskega in
energetsko učinkovitega objekta. kateri ne zahteva le majhno porabo energije za delovanje
temveč tudi prilagodljivost sistemov in uporabo sistemov na dolgi rok in trajnost. Predvideni
energetski sistemi so predvideni v skladu z zahtevo Energetskega zakona, da morajo biti stavbe
skoraj nič energijske, kar je potrebno upoštevati tudi pri vseh nadaljnjih fazah projektne
dokumentacije in izvedbe.Obravnavani deli objekta so locirani na mestu obstoječe telovadnice in
veznega trakta in bodo povezani z obstoječimi deli šole v katere se ne posega. Objektu se
predvidi naslednje inštalacije s področja strojnih sistemov: Ogrevanje, Hlajenje, Prezračevanje,
Kanalizacija in Vodovod.

3.2.24

Ogrevanje in hlajenje

Kot glavni vir ogrevanja bo predviden priklop na obstoječo kotlovnico.
Kot dodatni vir ogrevanja bodo predvidene reverzibilne naprave na aerotermalno energijo, ki se
bodo v poletnem obdobju uporabljale za hlajenje objektov.
Glavni energetski vir za pokrivanje toplotnih izgub objekta in za pripravo tople sanitarne vode je
obstoječi kotel na plin lociran v kotlovnici. Sekundarni vir pa so toplotne črpalke zrak/zrak, locirane
na strehi objekta. Viri energije so se izbrali glede na potrebno moč ogrevanja in pripravo tople
sanitarne vode ter z vidika redundance delovanja v primeru okvar ali neprimernih zunanjih
dejavnikov ali pogojev delovanja določene opreme.
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Zahteve po DIN EN 12831 za izračun potrebne moči ogrevanja so z vremensko vodeno regulacijo
izpolnjene. Za zmanjševanje moči zagrevanja se temperatura nočnega znižanja pri nizkih
zunanjih temperaturah zviša. Za skrajšanje časa zagrevanja po fazi obratovanja z reducirano
temperaturo prostorov se temperatura vtoka za omejen čas poviša.
Ogrevanje je skladno z EN 12828 opremljeno s tlačnimi razteznostnimi posodami.
V kotlovnici so poleg plinskih kotlov in razdelilnikov ter zalogovnikov nameščene tudi frekvenčne
obtočne črpalke za transport ogrevalne vode ter vsa ostala potrebna hidravlična in varnostna
oprema.
Regulacija temperature je izvedena v odvisnosti od zunanje temperature oz. glede na zahteve po
toploti iz klimatov in konvektorjev. Zunanje temperaturno tipalo je nameščeno na S strani objekta.
V koltovnici so predvideni ločeni tokokrogi po posameznih delih stavbe, skupaj s pripravo tople
sanitarne vode.
Sistem ogrevanja bo nizkotemperaturno, talno ogrevanje s temperaturnim režimom 35/28°C,
hlajenje s split sistemom toplotnih črpalk zrak/zrak, ter predvideni grelniki / hladilniki klimatov s
temperaturnimi režimi 50/40°C in 7/12°C oz. DX enoto.
Talno ogrevanje bo izvedeno iz večplastnih PE cevi z dodatno plastjo aluminija. Posamezne
zanke talnega ogrevanja bodo priključene na razdelilne omarice talnega ogrevanja, ki so
podometne izvedbe. Za regulacijo temperature prostorov v obravnavanem delu objekta bodo
vgrajeni sobni termostati, ki so primerni za javne prostore.
Ogrevanje kuhinjskih prostorov bo izvedeno preko lastne regulacije znotraj kuhinje, ki bo krmilila
pripravo zraka za kuhinjo, varčno kuhinjsko napo in ogrevanje/hlajenje.

3.2.25

Vodovodna in kanalizacijska napeljava

Izvedena bo interna instalacija hladne in tople vode za vse sanitarne predmete. Za sanitarne
elemente, ki so nameščeni na sanitarnih stenah, so priključki pripravljeni v samih sanitarnih
stenah.
Cirkulacija tople sanitarne vode je predvidena skladno z DVGW 533. Temperaturna razlika
cirkulacije sanitarne vode je lahko maksimalno 3°C (za vode oddaljene do 200 m) oziroma
maksimalno 5°C (za oddaljene vode nad 200 m).
Cirkulacijski vod je speljan do najbolj oddaljenega sanitarnega elementa.
Dimenzioniranje grelnika za proizvodnjo toplote je izvedeno skladno s priporočili in navodili
proizvajalca ter z upoštevanjem DIN 4708.
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Kuhinjski prostori so vsi speljani v lastno tehnološko fekalno kanalizacijo, ki se steka preko lovilca
maščob k običajno kanalizacijo. Lovilec maščob bo nameščen izven objekta v tleh z dostopom
za potrebe črpanja in odvoz olja.
Notranja inštalacija pitne vode se prične za zapornim ventilom na obstoječem razvodu vode, ki
se ne bo odstranil in ostane obstoječ. Od tu p oteka do porabnikov vode v tlaku in predelnih
stenah.
Pri določevanju razvodov vodovodne inštalacije bodo upoštevani veljavni pravilniki in standardi
SIST EN 806, DIN 1988, in DIN 4708.
Razvod hladne, tople vode in cirkulacije je izveden po DIN 1988-300.
Cevni razvodi do posameznih sanitarnih elementov so predvideni iz predizoliranih večplastnih
plastičnih cevi iz zamreženega PE z difuzijsko zaporo.Armature so predvidene iz nerjavnega jekla
enake kakovosti kot cevne armature (W. Nr.1.4571.).
Uporabljajo se lahko samo armature, ki imajo DVGW certifikat dovoljenje oziroma atest ter KTW
atest v slučaju, da so v armaturah deli iz umetni h mas v stiku z medijem. Armature morajo biti
odporne proti koroziji, elektrokoroziji, napetostni koroziji, itd. Zahteva se tudi atest za zaščito pred
hrupom-šumnostjo.
Kanalizacija odpadne in fekalne vode je ločena od meteorne vode. Projekt v sklopu kanalizacije
zajema celotno omrežje odpadne in fekalne vode v objektu.. Fekalna kanalizacija izven objekta
ni predmet tega načrta.
Za izvedbo kanalizacije so predvideni naslednji materiali:
•
Kanalizacijske cevi iz nodularne litine z obojkami in pripadajočimi tesnili, so uporabljene za
horizontalno in vertikalno povezavo cevovodov vidnega dela oz. nad spuščenim stropom,
kjer se lahko uporabijo tudi PVC nizkošumni cevovodi.
•
Kanalizacijske cevi iz PVC z obojkami in pripadajočimi tesnili.
•
Odtoki kondenza od konvekotorjev bo izveden iz PVC cevi z obojkami in pripadajočimi tesnili
v določenih delih bodo izvedeni iz bakrenih cevi s zatisnimi spoji ali legiranimi cevovodi iz
ogljikovega jekla, ravno tako s press sistemom.
•
Odtoki kondenza bodo izvedeni z min. 1-2% padcem, ki so združeni v posamezne skupne
odtoke, ter napeljani preko sifona v kanalizacijo. V kolikor ne bo možno doseči ustreznega
padca se vgradi črpalka za črpanje kondenza.
Horizontalni razvodi v tlakih, sanitarnih stenah in priključki sanitarnih elementov bodo izvedeni iz
plastičnih obojčnih, temperaturno obstojnih cevi iz PP. Vertikalne kanalizacijske cevi so izvedene
z večslojnimi plastičnimi cevmi z visokim dušenjem.
Izolacija cevnih razvodov bo izvedena z gibljivo izolacijo v cevi. Cevni razvodi hladne vode se
izolirajo s paronepropustno izolacijo.
Razvod odpadne vode je voden s 1,5 % padcem.
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Prezračevenje

V objektu je predvidena kombinacija prisilnega prezračevanja z naravnim. Izbira prezračevanja
je določena glede na tip prostorov.
Prisilno prezračevanje z rekuperacijo bo izvedeno v kuhinjskem delu objekta, športnem delu
objekta z garderobami in drugih delih v skladu s pravilniki o prezračevanju.
Prisilni odvod zraka bo predviden iz prostorov z intenzivnim kvarjenjem zraka in skladiščnih
prostorih, kot so WC in sanitarije, arhivi in skladišča ter drugi enakovredni prostori.
Naravno prezračevanje je predvideno v vseh ostalih prostorih brez aktivnega prezračevanja.
Dovod zraka v prostore bo voden po kanalskem omrežju do distributivnih elementov za vpih
zraka, ki bodo vrtinčne ali linijske izvedbe. Za odvod zraka pa so predvideni odsesovalni panelni
kanali in difuzorji ali rešetke. Dovodni elementi bodo preko toplotno in zvočno izoliranih pregibnih
cevi, ojačanih z jeklenimi obroči, povezani s centralnim kanalskim omrežjem.
Prioriteta delovanja v letnem režimu je vzdrževanje temperature v območju 25°C+- 1°C, v
ogrevalnem obdobju pa 20-26°C, odvisno od zahtev po sameznih prostorov.
Avtomatska regulacija z vodenjem, nadzorom in varovanjem je predvidena z računalniškim
sistemom. Vsi parametri in funkcije izvajalnih organov bodo krmiljeni preko prosto programabilnih
krmilnikov. Procesna oprema je obdelana v elektro projektu.
Klimati imajo vgrajeno tipanje zamazanosti filtrov z javljanjem o potrebi po zamenjavi!
Klimati so vezani na požarno centralo, skupaj z vsemi požarnimi loputami in drugo aktivno
požarno zaščito in v skladu z ŠPV izvajajo požarne ukrepe.
Notranja plinska napeljava
Projektno bo obdelan priklop kuhinje na zemeljski plin.
Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavnimi zakoni, tehničnimi predpisi in
priporočili DVGW-TRGI 2008, kot sledi:
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim
delovnim tlakom do vključno 16 bar,
DVGW G 472 - Plinovodi iz PE do 4bar,
DVGW G 459 - Hišni priključki do 4bar,
DVGW G 469 - Izvedba tlačnega preizkusa za cevovode in naprave za razvod plina,
DVGW G 477 - Izdelava cevi iz PE.
Za notranjo napeljavo veljajo " Tehnični predpisi za plinsko napeljavo DVGW - TRGI 2008 ".
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Koncept varstva pred požarom

Koncept varovanja stavbe pred požarom temelji na pasivnih in aktivnih ukrepih z izvedbo katerih
bo v primeru izbruha požara preprečen prenos le-tega na sosednje parcele in objekte,
zagotovljena bo ustrezna požarna odpornost nosilne konstrukcije stavb, zagotovljene bodo
ustrezne evakuacijske poti, ustrezni dostopi za intervencijska vozila ter ustrezen sistem javljanja
požara in alarmiranja ter gašenja požara. Kot obvezna dopolnitev k pasivnim in aktivnim ukrepom
bodo predvideni tudi ustrezni organizacijski ukrepi, ki bodo med drugim zajemali ukrepe za
vzdrževanje projektiranega požarnovarnostnega koncepta kot tudi druga določila v zvezi z varno
uporabo stavbe v smislu zagotavljanja ustrezne stopnje varstva pred požarom.
Preprečevanje prenosa požara na sosednje parcele in objekte je zagotovljen z obstoječimi ukrepi,
ki so bili navedeni v obstoječi dokumentaciji za gradbeno dovoljenje. Zagotovljeni so ustrezni
odmiki od parcelnih mej oz. ustrezne velikosti požarno neodpornih površin v polnih delih zunanjih
sten. Predmet te spremembe je preureditev notranjih prostorov glede na povečano število oseb,
ki se bodo zadrževale v objektu.
Za obravnavano stavbo se zagotovi ustrezne konstrukcijske rešitve, ki bodo zagotavljale primerno
požarno odpornost nosilnih konstrukcij v primeru požara (predvidi se rešitve, ki zagotavljajo
najmanj 60 minutno požarno odpornost). Nosilna konstrukcija predmetne stavbe se izvede iz
negorljivih materialov razreda A po EN.
Predmetni objekt predstavlja samostojno požarno in funkcionalno celoto z načrtovanimi
zadostnimi kapacitetami požarnih izhodov glede na število oseb. Glavne evakuacijske poti z
izhodi na prosto so načrtovani tako, da ne presegajo maksimalno dovoljenih dolžin, ki so določeni
s predpisi (do 50m pri možnosti dvosmerne evakuacije ali 35m pri možnosti enosmerne
evakuacije). Glede na število oseb so načrtovane tudi ustrezne svetle širine evakuacijskih poti in
glavnih izhodov.
Eventualne interne delitve na požarne sektorje z različno namembnostjo se razdela v nadaljnjem
razvoju projekta na podlagi analize požarnih obremenitev posameznih prostorov znotraj
uporabniške enote (kotlovnica, shrambe, arhiv, čistila, garderobe,...), predvidene so rešitve katere
zagotavljajo najmanj 60minutno požarno odpornost oz. 30minutno kjer je tako določeno s
predpisi.
V objektu je potrebno namestiti avtomatskega javljanj požara in alarmiranja (sistem AJP) poleg
namestitve sistema AJP je potrebno rekunstruirati tudi notranje hidrantno omrežje v smislu
pokrivanja novih prostorov s požarno vodo ter namestiti ustrezno število in vrsto gasilnih aparatov.
V objektu je potrebno namestiti tudi varnostno razsvetljavo in oznake evakuacijskih poti. Za
obloge prostorov se s predpisi dovoljujejo za stene in strop materiali razreda B-s1,d0 za tla Bfls2.
Mejni gradbeni elementi požarnih oddelkov bodo izvedeni iz materialov, ki bodo zagotavljali 60
minutno požarno odpornost. V mejne elemente se namesti zaporne elemente (vrata idr.), ki bodo
zagotavljali 30 minutno požarno odpornost. Krmiljenje eventualnih mobilnih zapornih elementov
se bo izvajalo s pomočjo signalizacije iz sistema avtomatskega javljanja požara. Za vse mobilne
požarnovarnostne elemente bo zagotovljeno primerno rezervno napajanje z električno energijo iz
sistema rezervnega napajanja (UPS sistemi itd). Vse prehode cevnih inštalacij skozi mejne
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gradbene elemente med požarnimi oddelki se po končani montaži zatesni z ustreznimi požarno
odpornimi sistemskimi rešitvami kateri bojo zagotavljali 60 minutno požarno odpornost.
Izhodi iz prostorov in kompleksa se zagotavljajo tako, da dolžine evakuacijskih poti ne presegajo
zakonsko dovoljenih dolžin, pri čemer so posamezni izhodi dimenzionirani na največjo
pripadajočo kapaciteto evakuirancev na le-te. Izvedeni bodo tako, da bo zagotovljena varna
zapustitev stavbe v primeru požara. Vrata na evakuacijskih poteh bodo opremljena s primernimi
evakuacijskimi mehanizmi, ki bodo omogočali izhod iz prostorov in stavbe v vsakem trenutku.
Vgradnja dvigal za gasilce v smislu zagotavljanja evakuacije funkcionalno oviranih oseb ni
predvidena.
Za vertikalna komunikacijska jedra - stopnišča je izvedena izvedba modificiranega sistema po
principu naravnega odvoda dima in toplote (NODT).
Dovoz za gasilska vozila se bo izvajal po obstoječih dovoznih poteh. Okoli stavbe bo zagotovljen
s predpisi definiran dostop za gasilske enote. Delovne površine so obstoječe. Izvedba
postavitvenih površin za gasilske avto lestve se po tem konceptu požarne varnosti ne predvideva.
Dostop gasilskih enot v višje in nižje etaže se bo zagotavljal preko evakuacijskih stopnišč, ki bodo
opremljena s sistemom naravnega odvoda dima.
Za gašenje požarov na objektu je predvideno obstoječe zunanje hidrantno omrežje z nadzemnimi
hidranti. Za gašenje predmetnega objeta sta predvidena najmanj dva hidranta v oddaljenosti ne
manj kot 5m in ne več kot 80m od objekta, ki bosta zagotavljala potrebne količine vode za gašenje,
ki je določena s obstoječo dokumentacijo.

3.2.28

Varianta 1 - AB konstrukcija3

Po porušitvi obstoječe telovadnice in dela veznega trakta (razen kotlovnice, ki ostane) se izvede
nova 2-etažna AB nosilna konstrukcija enakih tlorisnih gabaritov, kot je bil porušeni del.
Nova konstrukcija združuje območje telovadnice in veznega trakta v eno samo dilatacijsko enoto
in pri tem ohranja obstoječo kotlovnico nedotaknjeno (nad rebričasto stropno ploščo kotlovnice je
izvedena nova AB plošča, celotna spodnja etaža novogradnje je zato višja za 25 cm).
Glavno nosilno konstrukcijo predstavljajo monolitne AB plošče debeline 20 cm (v območju
telovadnice zaradi velikega razpona ojačane z nosilci) in podprte z minimalno potrebnimi
armiranobetonskimi slopi, ki prenašajo vertikalno in horizontalno obtežbo na pasovne temelje.
Med AB slopi so predvidene ustrezne okenske odprtine in opečne pozidave.

3

Povzeto po Idejnih rešitvah, Prostorska preureditev OŠ Mengeš, št. projekta: SMEOSS-D471/022, IBE,

d.d., november 2019.
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V območju sedanje telovadnice notranji stebri niso potrebni, kar zagotavlja večjo fleksibilnost in
uporabnost prostorov. Ker ni dodatnih notranjih temeljev, tudi arheološka dela znotraj telovadnice
ne bodo potrebna razen na mestih pasovnih temeljev in poglobitev zaradi instalacij in
kanalizacije.
Kontinuirana izvedba medetažnih plošč med telovadnico in veznim traktom vpliva na manjše
deformacije plošč, zato so te lahko tanjše, kar je ugodno tudi zaradi zmanjšanja potresne obtežbe.
Predvidena zasnova omogoča tudi neproblematično izvedbo vseh potrebnih instalacijskih
prebojev in odprtin v ploščah, stenah in nosilcih.

3.2.29

Varianta 2 - masivna lesena konstrukcija4

Po porušitvi obstoječe telovadnice in dela veznega trakta (razen kotlovnice, ki ostane) se izvede
nova 2-etažna nosilna konstrukcija iz masivnih lesenih elementov (križno lepljene masivne lesene
plošče, lepljeni nosilci, rebraste medetažne plošče) enakih tlorisnih gabaritov, kot je bil porušeni
del.
Izdelajo se novi pasovni in točkovni AB temelji. Vertikalno nosilno konstrukcijo sestavljajo masivne
lesene križno lepljene (CLT) plošče in leseni lepljeni stebri. Medetažna konstrukcija nad pritličjem
bivše telovadnice je rebrasta plošča, izdelana iz CLT plošč, v kombinaciji z rebri - nosilci iz
lepljenega lesa. Na obodnih stenah in, kjer je potrebno vmes, je plošča podprta z lesenimi
lepljenimi nosilci. Takšna sestava konstrukcij omogoča visoke in široke odprtine ter zasteklitve v
pritličju in nadstropju. Nova konstrukcija medetažne plošče je na višini, ki omogoča ustrezno
svetlo višino pritlične etaže in neovirano vodenje inštalacij.
Lesena nosilna konstrukcija je mnogo lažja od klasične AB konstrukcije in mnogo bolj prožna.
Zato so znatno manjše tudi potresne obtežbe. Masivna lesena konstrukcija je tudi požarno varna.
Les tudi pri daljši izpostavljenosti visokim temperaturam in ognju ohranja statično trdnost, kar
uporabnikom v primeru požara omogoča varno evakuacijo. Zunanje plasti CLT stene pooglenijo
ter tako ohranjajo notranji del konstrukcije nepoškodovan.
Prednost lesene konstrukcije pred betonsko ali opečno je tudi v boljšem izkoristku gabaritov, ki
so na voljo. Ob enaki nosilnosti in toplotni izolativnosti kot stene z AB konstukcijo, so nosilne
stene z masivno leseno konstrukcijo, tanjše za 15 do 20 centimetrov. Na celotnem objektu to
pomeni najmanj 50 m2 metrov več neto površin – ob enakih zunanjih merah.

4

Povzeto po Idejnih rešitvah, Tria Studio d.o.o., projekt: Osnovna šola Mengeš, št. 15/20, datum izdelave:

oktober 2020.
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Obravnavni prostori

Površine bodo glede na namembnost po prenovi ustrezno razporejene in zadostne za predvideno
število otrok – maksimalno 1000. V tabelah 3.1 do 3.3 so predstavljeni obravnavni prostori po
etažah. V projektu je predvideno 2.423 m2 novozgrajenih in adaptiranih neto površin ter 168 m2
zunanjih neto površin.
Tabela 3.1: Obravnavni prostori, klet, v m2
Obravnavani prostori: klet
K01 Spodnja avla
K02 Garderoba
K03 Garderoba
K04 Čakalnica
K05 Arhiv
K06 Garderoba
K07 Hišnik
K08 Čistilke
K09 Predprostor
K10 Arhiv
K11 Arhiv
K12 Čistila
K13 WC zaposleni
Skupaj klet

Velikost (v m2)
83,9
124,54
121,04
27,81
15,03
43,99
37,14
12,86
8,65
15,95
9,88
4,9
10,37
516,06

Tabela 3.2: Obravnavni prostori, pritličje, v m2
Obravnavani prostori: pritličje
P01 Vetrolov
P02 Avla
P03 Knjižnica
P04 Jedilnica
P05 Kuhinja
P06 WC Ž
P07 WC M
P08 Sanitarni predprostor
P09 Vratarnica
P10 Stopnišče
P11 Dvigalo
P12 Povezovalni hodnik
P13 Shramba
P14 Kolesarnica zaposleni
Skupaj pritličje

Velikost (v m2)
12,55
128,94
116,56
283,55
268,89
11,94
13,92
8,39
6,78
16,34
5,2
43,13
10,14
85,73
1012,06

Tabela 3.3: Obravnavni prostori, nadstropje, v m2
Obravnavani prostori: nadstropje
N01 Povezovalni hodnik
N02 Zgornja avla
N03 Knjižnica

Velikost (v m2)
37,26
65,36
138,57
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N04 Multimedijska učilnica
N05 Kabinet knjižnica
N06 Kabinet multimedija
N07 Čistila
N08 Sanitarni predprostor
N09 WC Ž
N10 WC M
N11 Kabinet 1
N12 Kabinet 2
N13 Kabinet 3
N14 Kabinet 4
N15 Naravoslovna učilnica 1
N16 Kabinet naravoslovje 1
N17 Naravoslovna učilnica 2
N18 Kabinet naravoslovje 2
N19 Kabinet 5
N20 Učilnica
N21 Kabinet 6
N22 Hodnik
N24 Zunanja učilnica
Skupaj nadstropje:

80,52
14,16
13,33
4,3
8,3
16,05
15,25
17,44
17,44
17,44
17,44
90,65
25,35
85,25
25
21,43
72,84
22,24
89,26
168,25
1063,13

ANALIZA VARIANT5

3.3

Z obema variantama bi se površina šolskih prostorov toliko povečala, da bi bilo zagotovljeno
normalno delovanje šole tudi v prihodnje.
Tabela 3.4: FUNKCIONALNOST
1. Varianta AB

2. Varianta CLT

Izvedba prostorov na območju obstoječe

Izvedba prostorov na območju obstoječe

telovadnice brez notranjih nosilnih stebrov –

telovadnice, fleksibilen tloris z možnostjo

fleksibilen tloris z možnostjo začasne ali eventualno

začasne ali tudi trajne preureditve prostora v

v prihodnosti tudi trajne preureditve prostora v

drugo namembnost. Del pritličja se uredi v

drugo namembnost. Del pritličja se uredi v jedilnico,

jedilnico, preostali del v nov kuhinjski sklop.

preostali del v nov kuhinjski sklop.

Ravna streha omogoča postavitev strojnih
naprav na streho, v bližini porabnikov.

Ravna streha omogoča postavitev strojnih naprav
na streho, v bližini porabnikov, kar posledično

Dvoetažni vezni trak vzpostavlja ustrezen

poveča učinkovitost naprav ter zmanjšuje preseke

vstopni prostor ter ob komunikacijah vključuje

potrebnih inštalacij.

dodatno učilnico in kabinete.
Obstoječ večnamenski prostor se preuredi v
dvoetažno knjižnico.

5

Poglavje je pripravil projektant Tria studio d.o.o..
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Slika 3.1: Tloris kleti

Slika 3.2: Tloris pritličja
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Slika 3.3: Tloris nadstropja

Tabela 3.5: VIŠINA PROSTOROV
1. Varianta AB

2. Varianta CLT

Nova AB plošča nad pritličjem se pri novogradnji

Nova medetažna lesena rebrasta plošča v

locira nad stropno ploščo obstoječe kurilnice, s tem

telovadnici je pri novogradnji nad obstoječo

se prostori v novozgrajenem pritličju zvišajo. Tudi v

kotlovnico. Pritličje na ta način dobi ustrezno

nadstropju se višina prostorov pri 1. varianti

višino glede na namembnost, tudi višina

prilagaja potrebam in ni omejena, saj objekt ne bo

prostorov v nadstropju se prilagodi namembnosti

višinsko presegel obstoječega.

in potrebnemu prostoru za vodenje inštalacij.

Večja višina pomeni lažjo umestitev vseh potrebnih
instalacij in prezračevalnih kanalov pod stropom.

Tabela 3.6: OSVETLITEV PROSTOROV
1. Varianta AB

2. Varianta CLT

Zaradi večje višine so tudi steklene površine višje in

Pri novogradnji je osvetlitev z novimi steklenimi

bistveno bolje osvetljujejo novo predvidene šolske

površinami ustrezna za vse novo pridobljene

prostore.

prostore.

Pri novogradnji je možno na strehi izvesti

Dodatni svetlobniki za učilnice niso potrebni.

svetlobnike, ki bodo osvetljevali prostore v
nadstropju, kjer ni možna osvetlitev s fasadnimi
okni.
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Tabela 3.7: VIZUALNI IZGLED
1. Varianta AB

2. Varianta CLT

Zunanji izgled objekta je v primeru novogradnje

Zunanji izgled objekta je pri predvideni

možno vizualno lažje prilagoditi obstoječi grajeni

novogradnji možno v celoti prilagoditi novim

strukturi v smislu poenotenja fasadnih odprtin

namembnosti novih prostorov in hkrati, uskladiti

(polno/prazno) ter v smislu izbora finalnih obdelav.

z obstoječim osnovnim objektom šole.

Ravna streha vizualno predstavlja sodobnejši

Vpadljivo dvokapnico stare telovadnice

izgled, ki je po višini manj izstopajoč kot

nadomesti ravna streha novih prostorov.

dvokapnica.

Slika 3.4: Vzhodna fasada
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Slika 3.5: Severna fasada

Slika 3.6: Zahodna fasada
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Tabela 3.8: ŽIVLJENJSKA DOBA
1. Varianta AB
Predvidena novogradnja omogoča neproblematično

2. Varianta CLT
Velja enako kot za varianto 1.

izvedbo z učinkovitimi in trajnimi arhitekturno –
gradbenimi rešitvami, vključno z izvedbo vseh
potrebnih instalacijskih prebojev in odprtin v
ploščah, stenah in nosilcih.

3.4

OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PROJEKTA PO STALNIH
CENAH

Oceno vrednosti investicije je podal projektant Tria Studio d.o.o.. Dodani so stroški arheoloških
del ter izdelave investicijske in ostale dokumentacije.
Projekt prostorske preureditve OŠ Mengeš je izdelan v dveh variantah:
• Varianta 1 – AB konstrukcija – Odstranitev obstoječe telovadnice in dela veznega trakta,
rekonstrukcija kleti in dela veznega trakta, ter izgradnja novega dvoetažnega objekta v enakih
tlorisnih gabaritih (Novogradnja - AB),
• Varianta 2 – masivno lesena konstrukcija – Odstranitev obstoječe telovadnice in pritličnega
dela veznega trakta, rekonstrukcija kleti, obstoječe avle in knjižnice ter izgradnja novega
dvoetažnega objekta v enakih tlorisnih gabaritih (Novogradnja - CLT).
Skupna investicijska vrednost (z DDV [18] in stroški financiranja) po stalnih cenah februar 2022
znaša:
• pri varianti 1: 6.044.258 EUR,
• pri varianti 2: 5.939.180 EUR
Investicijska vrednost po stalnih cenah februar 2022 ter po variantah je prikazana v tabeli 3.9.
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Tabela 3.9: Investicijska vrednost po stalnih cenah februar 2022, v EUR
Varianta 1
1. Zemljišče

Varianta 2
0

0

2. Gradbena dela

3.567.363

3.481.234

- Rušitve, konstrukcije, gradbeno obrtniška dela

2.223.409

2.168.506

- Strojne instalacije

558.648

512.521

- Elektro instalacije

482.111

430.456

- Zaključna dela

303.195

369.750

3. Oprema z montažo

546.647

546.647

- Tehnološka oprema za kuhinjo

293.773

293.773

- Notranja oprema

252.873

252.873

4. Ostali stroški investicije

824.399

824.399

- Arheološka dela

410.867

410.867

66.959

66.959

- Dokumentacija in ostalo

136.822

136.822

- Zunanja ureditev

209.751

209.751

4.938.408

4.852.279

19.400

19.400

SKUPAJ INVESTICIJA

4.957.808

4.871.679

DDV

1.086.450

1.067.501

SKUPAJ Z DDV

6.044.258

5.939.180

- Nadzor in inženiring

SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA
STROŠKI FINANCIRANJA

3.5

PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO
VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE
EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Glede na to, da projekt ni namenjen ustvarjanju dobička, ampak predvsem zadovoljevanju
družbenih, socialnih in izobraževalnih potreb, je analiza stroškov in koristi bolj informativne
narave, ki ne služi kot osnova za odločanje o investiciji, kot je to običajno pri gospodarskih
naložbah.
Vlaganje v izgradnjo osnovnošolskega izobraževalnega objekta se ne da ovrednotiti s finančnimi
učinki vračanja vloženega kapitala, vendar pa je investicijsko vlaganje v izgradnjo tovrstnega
objekta nujno.
Učinki investicij v izobraževanju niso direktno merljivi v denarju, temveč so predvsem posredni.
Družbena koristnost tovrstnih naložb pa je večja od njihovih stroškov.
Finančna in ekonomska analiza je narejena na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ [1]. Koristi in stroške investicije
so enaki pri obeh variantah.
Predpostavke na katerih temelji finančna in ekonomska analiza:
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Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov je
do leta 2038 (gradnja + 15 let).
Zaključek investicije je predviden v novembru 2023.
Upoštevana ekonomska doba je 15 let.
Pri izračunu upravičenosti naložbe je upoštevan 4 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ [1].
Upoštevana je 2,5 % amortizacijska stopnja za objekt ter 6,67 % amortizacijska stopnja za
opremo.
Kot metodologija pri izdelavi finančne in ekonomske analize je bila uporabljena metoda
diferenčnih vrednosti (inkrementalna metoda), z upoštevanjem razlike med alternativo ''z''
investicijo in alternativo ''brez'' investicije.
Finančni popravki – iz ekonomske analize se izključijo posredni davki (DDV), tako da se je v
navedeni postavkah ovrednoti zmanjšanje investicijskih stroškov za znesek DDV-ja.
Pri ekonomski analizi se izhaja iz predpostavke, da se slovenske tržne cene tako dela kot
proizvodov od tako imenovanih ''računovodskih ali mejnih cen'' minimalno razlikujejo. Zato
večino cen pri izračunu ekonomskih sodil niso korigirane s konverzijskimi faktorji oziroma se
je upošteval konverzijski faktor 1.
Popravek zaradi eksternalij: Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih
dejavnikov, ki niso upoštevani pri finančni analizi npr. stroški in koristi, ki izhajajo iz povečanja
povpraševanja po proizvodih in storitvah drugih gospodarskih dejavnosti, večjega števila
novih potencialnih posrednih delovnih mest, okoljske koristi, pozitiven družbeni učinek
projekta, povečanje varnosti in zdravja uporabnikov javnih objektov, izboljšanja energetske
učinkovitosti ipd., koristi oz. potencialni prihranki ali dodatni potencialni prihodki lokalnih
prebivalcev, naselja, občine ipd., multiplikativni učinek ali na primer višja kvaliteta bivanja.
Praviloma je te koristi in stroške težko ovrednotiti, četudi jih je mogoče določiti. Kot splošno
pravilo velja, da je potrebno vse družbenoekonomske koristi in stroške, ki se prelivajo od
projekta k ostalim subjektom brez nadomestila, v analizi stroškov in koristi 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.

3.5.1

Projekcija prihodkov investicije

Z realizacijo investicijskega projekta bo investitor Občina Mengeš in upravljavec OŠ Mengeš
razpolagala z 2.423 m2 novih in adaptiranih neto površin ter 168 m2 zunanjih neto površin v OŠ
Mengeš. Investicijski projekt v okviru variante ''z'' investicijo bo na podlagi finančne analize v
ekonomski dobi prinašal prihodke od opravljanja osnovnošolske izobraževalne dejavnosti v
novem objektu.
Projekcija prihodkov upošteva predvideno povečanje števila učiteljev in projekcijo števila učencev
v obdobju od leta 2024 naprej.
Prihodki iz poslovanja predstavljajo:
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prihodke iz državnega proračuna,
prihodke iz občinskega proračuna,
prihodke od prodaje proizvodov in storitev (malice, kosila, drugo),
prihodki pridobljeni na trgu,
prihodki iz javnih del,
prihodki iz drugih virov.

Tabela 3.10: Prikaz prihodkov iz poslovanja OŠ Mengeš pred investicijo ter po investiciji
Prihodki

Plan 2021

Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz občinskega proračuna
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
(malice, kosila, drugo.)
Prihodki pridobljeni na trgu
Prihodki iz javnih del
Prihodki iz drugih virov
Skupaj prihodki

3.5.2

Ocena

Razlika
pred investicijo
po investiciji6
(finančni učinek)
3.298.162
3.508.045
209.883
184.000
186.103
2.103
320.000
1.500
6.900
33.021
3.843.583

323.657
2.000
6.900
35.122
4.061.827

3.657
500
0
2.101
218.244

Projekcija odhodkov investicije

Projekcija odhodkov upošteva predvideno povečanje števila učiteljev in projekcijo števila učencev
v obdobju od leta 2024 naprej.
Poslovanje OŠ Mengeš zahteva pokrivanje naslednjih stroškov:
• stroškov materiala in blaga,
• stroškov storitev,
• stroškov dela.
Tabela 3.11: Prikaz odhodkov iz poslovanja OŠ Mengeš pred investicijo ter po investiciji
Stroški

Plan 2021

Stroški material in blaga
Stroški storitev
Stroški dela
Skupaj stroški

Razlika
pred investicijo po investiciji7
(finančni učinek)
333.100
336.907
3.807
220.166
222.682
2.516
3.265.805
3.473.629
207.824
3.819.071
4.033.218
214.147

Ocena

6

Velja za leto, ko investicija obratuje skozi vse leto, torej od leta 2024 in dalje.

7

Velja za leto, ko investicija obratuje skozi vse leto, torej od leta 2024 in dalje.
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Drugi stroški in koristi investicije

Neposredni stroški v času izvedbe:
• Vrednost investicije brez davka na dodano vrednost:
o Varianta 1: 4.938.408 EUR,
o Varianta 2: 4.852.279 EUR.
Posredni stroški v času gradnje:
• Glede na predvidene posege bodo v času gradnje določeni negativni vplivi na okolje,
dolgoročno pa bo imela investicija pozitivne vplive na okolje, kar pomeni zmanjšanje
obremenitev okolja, zato v okviru ocene projekta stroški za odpravo negativnih vplivov niso
zajeti, saj jih predmetna investicija ne povzroča (po načelu onesnaževalec plača). Zato
predpostavljamo, da investicija ne bo povzročila nobenih družbenih stroškov.
Posredne koristi v času izvedbe:
• Vsaka začetna investicija povzroči verigo dodatnih povpraševanj. Vsak dodatni člen v verigi
dodatnih povpraševanj je sicer manjši kot prejšnji, a vsota vseh povečanj je lahko nekajkrat
višja od začetne investicije. V našem primeru predpostavimo, da znaša investicijski
multiplikativni faktor 1,3. Zaradi izvedbe investicije bodo zlasti v sektorju gradbeništva ustvarili
v bruto domačem proizvodu dodano vrednost v proizvodnji.
Tabela 3.12: Posredni učinki v času gradnje, v EUR
Varianta 1

Do 31.12.2021
2022
2023
Skupaj

Varianta 2

24.794
475.238
981.491
1.481.522

24.794
462.432
968.459
1.455.684

Posredne koristi v času obratovanja:
• Posredne koristi pridobitve novih površin so ocenjene ob upoštevanju stroškov najemnin, ki
bi jih morala plačati občina, v kolikor bi želela na drugi lokaciji vzpostaviti manjkajoče površine.
Gre za 2591 m², ocenjena mesečna najemnina pa znaša 5 EUR/m². Tako izračunane
ekonomske koristi znašajo pri obeh variantah 155.475 EUR/letno.
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ANALIZA VPLIVOV Z OPISOM POMEMBNEJŠIH VPLIVOV
INVESTICIJE Z VIDIKA OKOLJSKE SPREJEMLJIVOSTI

4

Občina Mengeš se zaveda svoje družbene odgovornosti in pri svojih aktivnostih posveča tudi
največjo pozornost zmanjševanju in izogibanju vplivov na okolje ter zagotavljanju varnega in
zdravega delovnega okolja.
Učinke skrbi za okolje spremlja z okoljskimi pregledi in izvajanjem okoljskih sanacij.
Z izvedbo posameznih investicijskih vlaganj bo preprečena možnost nadaljnjega propadanja
nekaterih obravnavanih objektov, izboljšane bodo njihove energetske in mehanske lastnosti, višja
bo stopnja higienske in zdravstvene zaščite ter izboljšana varnost pri uporabi.
V času izvedbe investicije bodo vplivi na okolje predvsem prah in hrup, povzročena z izvajanjem
gradbenih del in transportom. Glede na vsebino, obseg in trajanje predvidenih del predvidevamo,
da bo vpliv na okolje, povezan z izvedbo posameznih vlaganj znotraj obravnavane investicije
relativno majhen in časovno omejen.
V fazi načrtovanja in izvedbe je potrebno upoštevati določila Gradbenega zakona [11] in Zakona
o varstvu okolja [12] s podzakonskimi predpisi s področij:
• Odpadki:
o Uredba o odpadkih [13],
o Uredba o odpadni električni in elektronski opremi [14],
o Uredba o odpadnih oljih [15],
o Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest [16],
o Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih [17],
o Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo [18],
o Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri
vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki
vsebujejo azbest [19].
•
Kakovost zraka:
o Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč [20].
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ANALIZA ZAPOSLENIH

5

Na sliki 5.1 je prikazano gibanje števila zaposlenih v OŠ Mengeš po letih do vključno leta 2022.

Gibanje števila zaposlenih
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Slika 5.1: Gibanje števila zaposlenih, OŠ Mengeš

Število zaposlenih je na šoli najbolj odvisno od števila učencev oz. oddelkov, predmetnika
obveznega in razširjenega programa, površine šolskih prostorov in števila obrokov, ki jih
pripravljamo v šolski kuhinji.
V kolikor bo število učencev na šoli v naslednjih letih okoli 880 – 900, se število zaposlenih ne bo
bistveno spreminjalo.
Spremenilo se bo, ko bo investicija zaključena, ker bodo dobili večje površine za čiščenje in večjo
šolsko kuhinjo, kar bo pomenilo, da bomo morali zaposliti nekaj več tehničnega kadra – ocenjuje
se, da se bo število zaposlenih iz naslova tehničnega kadra takrat povečalo za okoli 5.
Ocena: po zaključeni investiciji, bi bilo lahko na šoli zaposlenih med 115 in 120 oseb. V izračunih
upravičenosti je upoštevana srednja vrednost in sicer 117 zaposlenih.
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6

OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z
DINAMIKO INVESTIRANJA PO VARIANTAH

6.1

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

Terminski plan projekta se po variantah ne razlikuje bistveno, zato je za projekt prostorska
preureditev OŠ Mengeš izdelan en terminski plan, ki je prikazan v tabeli 6.1.
Terminski plan vključuje vse najpomembnejše aktivnosti, potrebne za izvedbo investicije, in sicer:
•
pripravo projekta:
➢ idejne rešitve,
➢ arheološka izkopavanja,
➢ arhitekturni natečaj,
➢ investicijsko dokumentacijo,
➢ DGD,
➢ pridobitev GD,
➢ PZR,
➢ PZI,
➢ izvedbo javnega naročila,
➢ podpis pogodbe,
➢ PID,
•
izvedbo projekta:
➢ rušitve,
➢ gradnjo,
➢ montažo opreme,
•
zaključevanje projekta in predajo objekta v obratovanje.
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Tabela 6.1: Terminski plan projekta prostorska preureditev OŠ Mengeš

Vir: Občina Mengeš
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DINAMIKA INVESTIRANJA

Za potrebe predinvesticijske zasnove je v skladu s terminskim planom projekta izdelana dinamika
vlaganj investicije za vsako od obravnavnih variant.
Tabela 6.2: Dinamika vlaganj, stalne cene, varianta 1, v EUR
v EUR

Skupaj

1. Zemljišče
2. Gradbena dela
- Gradbeno obrtniška dela
- Strojne instalacije
- Elektro instalacije
- Zaključna dela
3. Oprema z montažo
- Tehnološka oprema za kuhinjo
- Notranja oprema
4. Ostali stroški investicije
- Arheološka dela
- Nadzor in inženiring
- Dokumentacija
- Zunanja ureditev
SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA
STROŠKI FINANCIRANJA
SKUPAJ INVESTICIJA
DDV
SKUPAJ Z DDV

0
3.567.363
2.223.409
558.648
482.111
303.195
546.647
293.773
252.873
824.399
410.867
66.959
136.822
209.751
4.938.408
19.400
4.957.808
1.086.450
6.044.258

Že vloženo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82.645
45.867
0
36.778
0
82.645
0
82.645
18.182
100.827

2022

2023

0
1.144.906
936.754
111.730
96.422
0
0
0
0
439.221
345.000
21.764
72.457
0
1.584.126
7.150
1.591.276
348.508
1.939.784

0
2.422.457
1.286.655
446.919
385.689
303.195
546.647
293.773
252.873
302.533
20.000
45.195
27.587
209.751
3.271.637
12.250
3.283.887
719.760
4.003.647

Tabela 6.3: Dinamika vlaganj, stalne cene, varianta 2, v EUR
v EUR

Skupaj

1. Zemljišče
2. Gradbena dela
- Gradbeno obrtniška dela
- Strojne instalacije
- Elektro instalacije
- Zaključna dela
3. Oprema z montažo
- Tehnološka oprema za kuhinjo
- Notranja oprema
4. Ostali stroški investicije
- Arheološka dela
- Nadzor in inženiring
- Dokumentacija
- Zunanja ureditev
SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA
STROŠKI FINANCIRANJA
SKUPAJ INVESTICIJA
DDV
SKUPAJ Z DDV

0
3.481.234
2.168.506
512.521
430.456
369.750
546.647
293.773
252.873
824.399
410.867
66.959
136.822
209.751
4.852.279
19.400
4.871.679
1.067.501
5.939.180

Že vloženo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82.645
45.867
0
36.778
0
82.645
0
82.645
18.182
100.827

2022

2023

0
1.102.218
913.623
102.504
86.091
0
0
0
0
439.221
345.000
21.764
72.457
0
1.541.439
7.150
1.548.589
339.116
1.887.705

0
2.379.016
1.254.884
410.017
344.365
369.750
546.647
293.773
252.873
302.533
20.000
45.195
27.587
209.751
3.228.195
12.250
3.240.445
710.203
3.950.648
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OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA

V tem poglavju so podrobneje predstavljeni predvideni viri financiranja investicije ter okvirna
finančna konstrukcija investicije. Ker ima investitor na voljo različne možnosti pridobivanja
potrebnih finančnih sredstev za uresničitev investicijskega načrta, je treba poiskati tudi optimalno
strukturo virov financiranja.

7.1

VIRI FINANCIRANJA

Viri financiranja in izračun stroškov financiranja so za potrebe predinvesticijske zasnove
izračunani na podlagi stalnih cen izračunanih v poglavju 3 – Analiza variant z oceno investicijskih
stroškov in koristi po stalnih cenah.
Investitor namerava investicijo financirati z različnimi viri financiranja. Z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport ima občina Mengeš podpisano pogodbo o sofinanciranju projekta
v višini 1.296.024,34 EUR. Ocena nepovratnih sredstev Eko sklada je narejena na podlagi
javnega poziva 72SUB-sNESLS19 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo
skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Ocenjuje se, da je lahko občina pri
varianti 1 upravičena do cca 635.000 EUR nepovratnih sredstev in pri varianti 2 pa do 820.000
EUR nepovratnih sredstev. Predviden je tudi najem 1.200.000 EUR posojila, ostalo bo pokrival
občinski proračun. Višina posameznih virov financiranja je ocenjena, saj v času izdelave te
dokumentacije ni znano kateri javni pozivi in razpisi bodo aktualni v času po pridobitvi gradbenega
dovoljenja in v času gradnje. Predvidene in ocenjene vire financiranja je podal investitor pri čemer
je upoštevan Načrt razvojnega programa občine Mengeš.
Predvideni in ocenjeni so torej naslednji viri financiranja:
• proračun občine Mengeš,
• posojilo,
• Eko sklad,
• sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
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Tabela 7.1: Finančna konstrukcija, stalne cene, varianta 1, v EUR
Že vloženo

Skupaj
1. Proračun občine Mengeš
2. Posojilo

8

3. Eko sklad

9

4. Sredstva Ministrstva za izobr., znanost in šport
SKUPAJ

10

2022

2023

2.912.734

100.827

839.784 1.972.123

1.200.000

0

200.000 1.000.000

635.500

0

0

635.500

1.296.024

0

900.000

396.024

6.044.258

100.827 1.939.784 4.003.647

Tabela 7.2: Finančna konstrukcija, stalne cene, varianta 2, v EUR
Skupaj

Že vloženo

2022

2023

1. Proračun občine Mengeš

2.623.156

100.827

787.705 1.734.624

2. Posojilo8

1.200.000

0

200.000 1.000.000

820.000

0

0

820.000

4. Sredstva Ministrstva za izobr., znanost in šport7 1.296.024

0

900.000

396.024

3. Eko sklad

9

SKUPAJ

7.2

5.939.180

100.827 1.887.705 3.950.648

IZRAČUN STROŠKOV FINANCIRANJA V DOBI INVESTIRANJA

Izračun stroškov financiranja je podan v nadaljevanju. Pri izračunu posojila je predvideno, da bo
investitor pričel s črpanjem posojila v letu 2022 in nadaljeval s črpanjem posojila vse do konca
leta 2023.
Med izvajanjem investicije oziroma črpanjem posojila investitor ne bo plačeval rednih obresti in
glavnice, plačeval pa bo interkalarne obresti, stroške odobritve posojila, stroške rezervacije
sredstev in upravljavsko provizijo:
• interkalarne obresti so zaračunane v višini letne obrestne mere za črpani del posojila,
• enkratni strošek za odobritve posojila je obračunan v višini 0,15 % od višine posojila,
• stroški rezervacije sredstev in upravljavska provizija so obračunani v višini 0,35 % od
nečrpanega dela posojila.

8

Višina posojila je okvirna. Posojilni pogoji: obrestna mera: 6 mesečni EURUBOR + 1,5 %, stroški odobritve

posojila: 0,15 % od vrednosti posojila, upravljavska provizija: 0,35 % od nepočrpanih sredstev.
9

Predvideno glede na Javni poziv 72SUB-sNESLS19 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v

gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.
10

Podpisana je pogodba št. C3330-22-424019 o sofinanciranju investicije Prostorska preureditev OŠ

Mengeš.
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Tabela 7.3: Stroški financiranja posojila v času gradnje po stalnih cenah, v EUR
Kategorija

Varianta 1

Varianta 2

1.200.000

1.200.000

Interkalarne obresti

12.000

12.000

Strošek rezervacije sredstev in upravljavska provizija

5.600

5.600

Strošek odobritve posojila

1.800

1.800

SKUPAJ stroški posojila v času gradnje

19.400

19.400

Višina posojila

ODPLAČEVANJE POSOJILA

7.3

V tej točki je prikazan amortizacijski načrt odplačevanja posojila po obročnem načinu
odplačevanja posojila. Obrestovanje in odplačevanje posojila bo predvidoma potekalo polletno.
Tabela 7.4: Posojilni pogoji
Začetek odplačevanja posojila
Obrestna mera (letna)
Odplačilo glavnice (v letih)
Obrestovanje
Odplačevanje posojila
Glavnica (v EUR)

Varianta 1
Varianta 2
2024
2024
6-mesečni EURIBOR + 1,5 % 6-mesečni EURIBOR + 1,5 %
10
10
polletno
polletno
polletno
polletno
1.200.000
1.200.000

Tabela 7.5: Odplačevanje posojila po stalnih cenah, po variantah, v EUR
Varianta 1

Varianta 2

Leto

Obresti

Glavnica

Obresti

Glavnica

2024
2025

17.550
15.750

120.000
120.000

17.550
15.750

120.000
120.000

2026
2027

13.950
12.150

120.000
120.000

13.950
12.150

120.000
120.000

2028
2029

10.350
8.550

120.000
120.000

10.350
8.550

120.000
120.000

2030
2031

6.750
4.950

120.000
120.000

6.750
4.950

120.000
120.000

2032
2033

3.150
1.350

120.000
120.000

3.150
1.350

120.000
120.000

2034
2035

17.550
15.750

120.000
120.000

17.550
15.750

120.000
120.000

V tabeli 7.5 je predstavljen obročni način odplačevanja posojila. Le-ta temelji na enakih odplačilih
glavnice skozi celotno dobo odplačevanja ter na obračunu obresti glede na preostanek glavnice.
Posojilo bo, ne glede na varianto, predvidoma odplačano konec leta 2035.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane.

Datoteka:
Objekt:

SMEOSS-2X1001_PIZ_30.3.2022.docx
OŠ Mengeš

Id. oznaka:
Datum:

SMEOSS-2X1001
April 2022

Št. načrta: SMEOSS-2X/01

8

IZRAČUN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE

8.1

UVOD

46/63

Glavni namen tega poglavja je, na temelju do sedaj obravnavnih podatkov in informacij o
obstoječem stanju, tehnologiji, stroških in koristi obratovanja, zaposlenih ter financiranju, pripraviti
kompleksno finančno in ekonomsko oceno projekta. Upravičenost investicije je merjena tako, da
so predpostavljeni denarni tokovi in zanje izračunani pripadajoči statični in dinamični kazalniki
upravičenosti investicije.

8.2

FINANČNA ANALIZA

Na osnovi podatkov iz poglavja 3.5 te predinvesticijske zasnove so izračunane vrednosti finančnih
kazalnikov za ugotavljanje učinkovitosti investicije.
Finančna analiza kot taka namreč predstavlja osnovo za izračun finančnih kazalnikov za
ugotavljanje učinkovitosti in nato upravičenosti projekta s stališča investitorja oziroma
upravljavca. V nadaljevanju so prikazane vrednosti naslednjih finančnih kazalnikov:
• neto sedanja vrednost,
• interna stopnja donosnosti,
• relativna neto sedanja vrednost,
• doba vračanja sredstev.

NSV – neto sedanja vrednost: je najprimernejši kazalnik pri izboru optimalne variante, saj
upošteva vse denarne tokove investicije in upošteva časovno vrednost denarja. Prikazuje
absoluten donos investicije. Pri izračunu je upoštevana diskontna stopnja v višini 4,0 %.
ISD – notranja stopnja donosnosti: je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost
investicije enaka nič. Metoda upošteva časovno vrednost denarja. Prikazuje relativni donos
investicije.
RNSV – relativna neto sedanja vrednost: prikazuje razmerje med neto sedanjo vrednostjo ter
sedanjo vrednostjo stroškov investicije. Kazalnik pove koliko 1 EUR investicije prinese donosa
nad diskontno stopnjo.
DVS – doba vračanja sredstev: pove, v kolikšnem času se povrne investicija, vendar pri izračunu
ne upošteva časovne vrednosti denarja.

Po dinamični metodi se ugotavlja upravičenost investicije na podlagi denarnih tokov. Denarne
tokove investicije delimo na tri glavne denarne tokove. To so denarni tokovi povezani z
investicijskimi stroški, denarni tokovi povezani z obratovanjem investicije ter denarni tokovi
povezani z zaključkom investicije.
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Finančni denarni tokovi investicije za obravnavano dobo so prikazani v tabelah 8.1 in 8.2.
Tabela 8.1: Finančni denarni tokovi projekta, varianta 1, v EUR
Leto
do
31.12.2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

Strošek
investicije
100.827
1.932.634
3.991.397
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finančne
koristi

Finančni
odhodki

0
0
0
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244

Ostanek vrednosti in
nepovratna sredstva

0
0
0
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147

Finančni denarni tok

0
0
635.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.744.852

-100.827
-1.932.634
-3.355.897
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
2.748.949

Tabela 8.2: Finančni denarni tokovi projekta, varianta 2, v EUR
Leto
do
31.12.2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

Strošek
investicije
100.827
1.880.555
3.938.398
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finančne
koristi

Finančni
odhodki

0
0
0
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244

Ostanek vrednosti in
nepovratna sredstva

0
0
0
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147

Finančni denarni tok

0
0
820.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.691.021

-100.827
-1.880.555
-3.118.398
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
4.097
2.695.118
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Tabela 8.3: Finančni kazalniki upravičenosti investicije
Kazalniki upravičenosti (za 17 let gradnje in obratovanja)
fNSV (v EUR) – disk. st.: 4,0 %
fISD (v %)
fRelativna NSV – disk. st.: 4,0 %
Doba vračanja sredstev od začetka obratovanja (fDV) (v letih)

Varianta 1

Varianta 2

-3.750.982

-3.499.280

-4,19%

-3,96%

-0,64

-0,61

več kot 15 let

več kot 15 let

Finančni kazalniki upravičenosti investicije kažejo, da je investicija s finančnega vidika
neupravičena.

8.3

EKONOMSKA ANALIZA

Poleg že omenjenih finančnih kazalnikov se učinkovitost oziroma upravičenost investicij presoja
tudi z ekonomskimi kazalnikov. Osnovo za izračun ekonomskih kazalnikov predstavlja
ekonomska analiza. Ta je definirana kot skupno ime za ovrednotenje, pri katerem se upoštevajo
vsi ekonomska stroški in koristi v družbi. Utemeljuje upravičenost projekta s širšega družbenega,
razvojno gospodarskega in socialnega vidika.
Ekonomska analiza je skupno ime za ovrednotenje, pri katerem se upoštevajo vsi ekonomski
stroški in vse ekonomske koristi v družbi. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost izvedbe
projekta s širšega družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. Pri ekonomskem
vrednotenju se izhaja iz predpostavke, da je treba vložke v okviru izvedbe projekta opredeliti na
podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, rezultate pa glede na pripravljenost posameznikov, da jih
plačajo. Ekonomsko analizo se dela na podlagi družbenega vidika. Prilagoditve, ki jih je potrebno
narediti, so: davčni popravki, popravki zaradi eksternalij ter popravke cen (od tržnih do
obračunskih cen).
Koristi in stroške različnih učinkov projekta je mogoče primerjati le v primeru skupne enote, v
kateri so ti izraženi in ta enota je po navadno denar. Kriterij po katerem se odloča za posamezen
projekt je, da mora ta v svoji življenjski dobi prinesti pozitivne neto koristi. Le na ta način je mogoče
upravičiti uporabo (javnih) sredstev za izvedbo posameznega projekta. Pri vrednotenju učinkov
projekta je potrebno upoštevati vse potencialne vplive, ki jih ta projekt ima, saj se lahko na ta
način ugotovi ali je projekt sprejemljiv tudi iz družbenega vidika. Družbeno-ekonomskih učinkov
ni vedno mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko
pomembno vplivajo na blaginjo ljudi in družbe.
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.
Ekonomski denarni tokovi investicije za obravnavano dobo so prikazani v tabelah 8.4 in 8.5.
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Tabela 8.4: Ekonomski denarni tokovi projekta, varianta 1, v EUR

Leto
do
31.12.2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

Strošek
investicije
(brez DDV)
82.645
1.584.126
3.271.637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finančne
koristi
0
0
0
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244

Finančni
odhodki
0
0
0
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147

Ostanek
vrednosti in
nepov.
sredstva
0
0
635.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.744.852

Družbene
koristi

Ekonomski
denarni tok

24.794
475.238
981.491
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475

-57.852
-1.108.888
-1.654.646
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
2.904.424

Tabela 8.5: Ekonomski denarni tokovi projekta, varianta 2, v EUR

Leto
do
31.12.2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

Strošek
investicije
(brez DDV)
82.645
1.541.439
3.228.195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finančne
koristi
0
0
0
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244
218.244

Finančni
odhodki
0
0
0
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147
214.147

Ostanek
vrednosti in
nepov.
sredstva
0
0
820.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.691.021

Družbene
koristi

Ekonomski
denarni tok

24.794
462.432
968.459
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475
155.475

-57.852
-1.079.007
-1.439.737
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
159.572
2.850.593
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Tabela 8.6: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicije
Kazalniki upravičenosti (za 17 let gradnje in obratovanja)
eNSV (v EUR) – disk. st.: 4,0 %
eISD (v %)
eRelativna NSV – disk. st.: 4,0 %

Varianta 1

Varianta 2

413.703

621.487

5,31%

6,09%

0,09

0,13

10

10

Doba vračanja sredstev od začetka obratovanja (eDV) (v letih)

Iz izračuna izhaja, da je predpisana minimalna diskontna stopnja 4 % presežena pri
predstavljenem letnem ekonomskem toku. Pri takem letnem ekonomskem toku znaša neto
sedanja vrednost pri varianti 1 413.703 EUR ter pri varianti 2 621.487 EUR. Interna stopnja
donosnosti znaša pri varianti 1 5,31 % ter pri varianti 2 6,09 %. Relativna neto sedanja vrednost
znaša pri varianti 1 0,09 ter pri varianti 2 0,13. Doba vračanja sredstev od začetka obratovanja
znaša pri obeh variantah 10 let.
Investicija je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ ekonomsko upravičena, vzdržna in zaželena.

8.4

OPIS STROŠKOV IN KORISTI, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z
DENARJEM

Z ekonomskimi oziroma družbenoekonomskimi kazalniki pri izračunu upravičenosti projekta torej
ugotavljamo tudi učinke, ki jih projekt prinaša ne samo upravljavcu, temveč tudi drugim
ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg neposrednih učinkov (stroškov in
koristi) vključujejo tudi posredne vplive na družbo kot celoto (na primer vpliv na okolje, varnost in
zdravje).
Finančni in ekonomski izračuni pa ne vključujejo niz učinkov, ki bodo posledica začetka realizacije
predmetne investicije, ki so zelo težko izmerljivi ali so celo neizmerljivi, in sicer se bo z investicijo
zagotovilo:
• boljše razvojne možnosti z vidika trajnostnega in okoljskega razvoja,
• novejši objekt bo vplival na boljše počutje otrok in osebja zaposlenega v OŠ Mengeš in
posledično na dvig kakovosti izobraževalnega procesa,
• uresničitev razvojnih vizij občine,
• omogočanje po normah in standardih primerne prostore za izobraževanje šolskih otrok,
• omogočanje boljših pogojev za kvalitetnejše delo učiteljev.
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9

ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI

9.1

Analiza tveganj

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bi bilo pričakovanih učinkov. Če je
mogoče to verjetnost številčno izraziti, se imenuje stopnja tveganja.
Metodologije in osnove za izdelavo analize tveganj so povzete po:
• Ekonomski literaturi,
• ISO Guide 73:2009 – Risk Management – Risk Assessment Techniques,
• ISO/IEC 31010:2009 - Risk Management – Vocabulary,
• ISO 31000:2009 – Principles and Guidelines on Implementation,
• Guide to Cost – Benefit Analysis of Investment Project.
Cilj ocene tveganj je identificiranje vseh možnih tveganj in njihova opredelitev po pogostnosti
nastopa ter vplivu na uspešno realizacijo projekta. Najpomembnejša tveganja, ki ključno vplivajo
na doseganje ciljev projekta, bo projektna ekipa poskušala z ustreznimi ukrepi zmanjšati na
najmanjšo možno mero.
Lestvici, po katerih se ocenjuje verjetnost nastopa elementa tveganja ter stopnjo vpliva, sta
predstavljeni v spodnjih tabelah.
Tabela 9.1: Možnost nastopa tveganja
Stopnja verjetnosti
zelo visoka
visoka
srednja
nizka
zelo nizka

Vrednost
5 (90 % - 100 %)
4 (66 % - 90 %)
3 (33 % - 66 %)
2 (10 % - 33 %)
1 (0 % - 10 %)

Tabela 9.2: Vpliv na izvedbo projekta
Stopnja vpliva
zelo visoka
visoka
srednja
nizka
zelo nizka

Vrednost
5
4
3
2
1

Stopnja tveganja predstavlja zmnožek stopnje vpliva ter verjetnosti nastopa posameznega
elementa tveganja. Tabela stopenj tveganja je prikazana v nadaljevanju.
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Tabela 9.3: Skupna ocena stopnje tveganja
Stopnja tveganja
Nizko tveganje
Srednje tveganje
Visoko tveganje

Vrednost
1-4
5 - 15
16 - 25

Tabela 9.4: Stopnja obvladljivosti tveganja
Stopnja obvladljivosti
Nizka obvladljivost
Srednja obvladljivost
Visoka obvladljivost

Vrednost
1
2
3

Tabela 9.5: Ocene tveganj
Oz.

Tveganje

Verjetno

Stopnja

Ocena

st

vpliva

tveganja

nastopa

(1–5)

(N x V)

Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ocena
obvladljivo
sti

tveganja

tveganja

(1–5)

(nizka,
srednja,
visoka)

T1

Pridobivanje

3

4

12

dokumentacije

Pri tem gre predvsem za projektno in

Srednja

investicijsko dokumentacijo,

obvladljivo

dokumentacijo s področja varstva

st

okolja, prostorske akte, tehnično

(2)

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,
je ocena tveganja visoka. Če je v času
izdelave investicijske dokumentacije že
vse pridobljeno je tveganje nizko.
T2

Usklajenost

Dejavniki, ki vplivajo na tveganje,

Srednja

s cilji,

so: neusklajenost projekta s cilji in

obvladljivo

strategijami,

strategijo investitorja, neusklajenost

st

politikami in

projekta z državnimi strategijami in

(2)

zakonodajo

z veljavno zakonodajo ipd. V kolikor

2

3

6

je projekt usklajen z vsemi
strategijami, cilji in politikami je
tveganje nizko, oziroma v
nasprotne primeru visoko.
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Verjetno

Stopnja

Ocena

st

vpliva

tveganja

nastopa

(1–5)

(N x V)

Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ocena
obvladljivo
sti

tveganja

tveganja

(1–5)

(nizka,
srednja,
visoka)

T3

Vodenje

2

4

8

projekta

Pri tem gre predvsem za tveganje

Srednja

neuspešnega vodenja in pravočasnega

obvladljivo

zaključka projekta, sprejemanja

st

napačnih odločitev, nejasnega

(2)

delegiranja nalog in opredelitve
odgovornosti in pristojnosti
udeležencev na projektu ipd. V primeru,
da je za odgovornega vodjo imenovana
strokovno usposobljena oseba, je
tveganje nizko, v nasprotnem primeru
pa je tveganje visoko.
T4

Izvedba

3

4

12

projekta

Dejavniki, ki vplivajo na ta tveganja, so:

Srednja

izvedba postopka javnega naročanja,

obvladljivo

izkušenost izvajalca del in

st

podizvajalcev, geološko, geomehansko

(2)

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 je
tveganje visoko, v obratnem primeru pa
nizko.
T5

Uspešen in

3

3

9

Dejavniki, ki vplivajo na tveganje, so:

Srednja

pravočasen

izkušnje izvajalca projekta (skladnost

obvladljivo

prevzem

gradnje v skladu s tehnično in projektno

st

objektov

dokumentacijo, izpolnjevanje

(2)

obveznosti izvajalca) in izkušnje
investitorja (obveznosti investitorja:
nadzor nad gradnjo, kvalitativni pregled
in prevzem, projekt vzdrževanja in
obratovanja ipd.). Tu je zelo pomemben
dejavnik tudi pravočasnost izvedbe
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Verjetno

Stopnja

Ocena

st

vpliva

tveganja

nastopa

(1–5)

(N x V)

Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ocena
obvladljivo
sti

tveganja

tveganja

(1–5)

(nizka,
srednja,
visoka)
projekta in izvedba internega
kakovostnega prevzema. V primeru, da
investitor in izvajalec del ne izpolnjujeta
svojih obveznosti je tveganje visoko.

T6

Dejavniki tveganja so: višina stroškov

Srednja

upravljanja,

tekočega, rednega vzdrževanja objekta,

obvladljivo

koriščenja in

višina stroškov obratovanja, ipd.. V

st

doseganja

primeru, da so stroški višji od

(2)

družbenoekon

predvidenih je tveganje visoko.

Tveganja

2

2

4

omskih koristi
T7

Okoljska

2

3

6

tveganja

Okoljska tveganja se nanašajo tako na

Srednja

negativne vplive investicijskega

obvladljivo

projekta na okolje kot tudi na

st

spremembe zakonodaje in standardov

(2)

na področju varstva okolja. V primeru,
da je stopnja uresničitve okoljskega
tveganja visoka je tveganje visoko.

Tabela 9.6: Matrika tveganj
Verjetnost
Zelo malo
nastopa
verjetno
Stopnja
(1)
vpliva
Zelo visoka (5)
Visoka (4)
Srednja (3)
Nizka (2)
Zelo nizka (1)

Malo verjetno
(2)

T3
T7, T2
T6

Srednje
verjetno
(3)

Verjetno
(4)

Zelo verjetno
(5)

T1, T4
T5

Na podlagi analize tveganj se ocenjuje, da je projekt srednje tvegan, ter da so predvidena in
obdelana tveganja obvladljiva in na ravni tveganj za tovrstne objekte. Z opravljeno analizo tveganj
ter z njenim doslednim spremljanjem in ukrepanjem je zagotovljeno, da so potencialna
nastajajoča tveganja čim bolj obvladljiva.
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ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

9.2

V času obratovanja so dejanski poslovni rezultati le redko enaki tistim, ki so načrtovani v
investicijskih dokumentih. Vseh dogodkov se ne da vnaprej predvideti, zato so načrtovani le bolj
ali manj verjetni rezultati in na njihovi podlagi izračunani kazalniki upravičenosti investicije. Prav
zaradi negotovosti, s tem pa tudi tveganosti takih ocen, je pri presojanju naložbe pomembno, da
se ugotovi, koliko se lahko spremenijo posamezni stroški in koristi, da naložba, katere
upravičenost dokazujemo z uporabo izbranih kriterijev, ne postane neupravičena.
Z analizo občutljivosti testiramo vpliv posameznih vhodnih podatkov na rezultate donosnosti
investicije. Analiza občutljivosti pomeni ponavljanje izračuna neto sedanje vrednosti ob
spreminjanju posameznih planiranih vhodnih podatkov.
Pri analizi občutljivosti je treba najprej ugotoviti tiste parametre, ki so po svoji velikosti in
pomembnosti ključni za celotno investicijo. Imenujejo se kritični parametri ter so tisti elementi
poslovnih napovedi, katerih majhna sprememba močno spreminja končni rezultat in s tem tudi
kazalnike upravičenosti naložbe.
Pri obravnavanem projektu sta izbrana naslednja kritična parametra:
• investicijska vlaganja,
• letne koristi.
Rezultati analize občutljivosti z ekonomskega vidika so prikazani v tabelah 9.7 in 9.8.

9.2.1

Analiza občutljivosti ob spreminjanju obsega investicijskih
vlaganj

Tabela 9.7: Analiza občutljivosti s spreminjanjem obsega investicijskih vlaganj po stalnih cenah
in ob diskontni stopnji 4,0 %, ekonomski vidik
Sprememba podatka v %

eNPV

eNPV
Varianta 1
(v EUR)

Varianta 2
(v EUR)

-40 %

2.330.043

2.505.405

-30 %

1.995.335

2.176.269

-20 %

1.564.376

1.752.570

-10 %

1.037.165

1.234.310

0%

413.703

621.487

10 %

-306.011

-85.899

20 %

-1.121.976

-887.846

30 %

-2.034.193

-1.784.356

40 %

-3.042.662

-2.775.429
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Analiza občutljivosti ob spreminjanju letnih koristi

Tabela 9.8: Analiza občutljivosti s spreminjanjem letnih koristi po stalnih cenah in ob diskontni
stopnji 4,0 %, ekonomski vidik
eNPV

eNPV

Varianta 1
(v EUR)

Varianta 2
(v EUR)

Sprememba podatka v %

-40 %

-1.184.435

-976.650

-30 %

-784.900

-577.116

-20 %

-385.366

-177.582

-10 %

14.168

221.953

0%

413.703

621.487

10 %

813.237

1.021.021

20 %

1.212.771

1.420.555

30 %

1.612.306

1.820.090

40 %

2.011.840

2.219.624

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI
3.000.000
2.000.000

NSV v EUR

1.000.000
0
-1.000.000
-2.000.000
-3.000.000
-4.000.000
-40%
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-20%

-10%
Investicija

0%

10%

20%

30%

40%
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Slika 9.1: Analiza občutljivosti, varianta 1
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ANALIZA OBČUTLJIVOSTI
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Slika 9.2: Analiza občutljivosti, varianta 2

Na slikah je razvidno, da je dinamični kazalnik upravičenosti (ekonomska neto sedanja vrednost
– eNSV) investicije ne glede na varianto najbolj odvisen od višine investicije in nekoliko manj od
letnih koristi.
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OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Predinvesticijska zasnova obravnava projekt prostorske preureditve Osnovne šole Mengeš.
V Predinvesticijski zasnovi sta obravnavni dve varianti in sicer:
• Varianta 1 – AB konstrukcija – Odstranitev obstoječe telovadnice in dela veznega trakta,
rekonstrukcija kleti in dela veznega trakta, ter izgradnja novega dvoetažnega objekta v enakih
tlorisnih gabaritih (Novogradnja - AB),
• Varianta 2 – masivno lesena konstrukcija – Odstranitev obstoječe telovadnice in pritličnega
dela veznega trakta, rekonstrukcija kleti, obstoječe avle in knjižnice ter izgradnja novega
dvoetažnega objekta v enakih tlorisnih gabaritih (Novogradnja - CLT).
Izbor optimalne variante temelji na tehničnih in ekonomskih merilih.

10.1

TEHNIČNA MERILA11

Merila za izbiro ustrezne variante s tehničnega vidika terjajo razmislek o tehničnih prednostih in
slabostih posameznih variant izvedbe projekta.
Za izbor optimalne variante po tehničnih merilih je izbranih več tehničnih meril, ki se ocenjujejo s
točkami od 1 (najslabša ocena) do 3 (najboljša ocena). Tista varianta, pri kateri je dosežena
največja vsota točk, dobi vrednost 10. Druga varianta pa sorazmerno manj. Rezultati vrednotenja
po tehničnih merilih so prikazani v spodnji tabeli.

11

Poglavje je pripravil projektant Tria studio d.o.o..
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Tabela 10.1: Izbor variante po tehničnih merilih
Varianta 1

Varianta 2

1
1

3
3

2
3
3
2
2
2
3
1

2
3
3
3
2
3
3
3

3
1
2
1

3
3
3
3

Varianta 1

Varianta 2

27

40

6,75

10,00

Hitrost izvedbe gradnje
Natančnost gradnje / možnost napak
pri osnovni konstrukciji
Življenjska doba konstrukcije
Potreba po vzdrževanju
Zahtevnost vzdrževalnih del
Možnost širitve objekta
Zahtevnost širitve objekta
Zahtevnost kakovostne gradnje in detajlov
Uporaba tipizirane opreme
Logistična podpora gradnje
(možnost odstopanja izvedenega od načrtovanega)
Višina prostorov
Izgled surove konstrukcije - vizualni izgled
Razmerje BTP/NTP objekta
Doseganje energetske učinkovitosti
RANGIRANJE
Vsota
SKUPAJ

Iz prikazanih rezultatov izhaja, da je s tehničnega vidika najprimernejša varianta 2.

10.2

EKONOMSKA MERILA

Za izbor optimalne variante po ekonomskih merilih so bili izbrani trije družbeno (ekonomski)
kazalniki in sicer doba vračanja sredstev, neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti.
Tista varianta, ki po posameznem pokazatelju doseže najboljšo vrednost dobi vrednost 10. Druga
varianta pa sorazmerno manj. Rezultati vrednotenja po ekonomskih merilih so prikazani v tabeli
10.2.
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Tabela 10.2: Izbor variante po ekonomskih merilih
Kazalnik

Varianta 1

Doba vračanja sredstev od začetka
obratovanja (eDV) (v letih)

MIN
MAX
MAX

eRNSV – disk. st.: 5,5 %
eISD (v %)

RANGIRANJE

Ponder

Doba vračanja sredstev od začetka
obratovanja (eDV) (v letih)
eRNSV – disk. st.: 5,5 %
eISD (v %)

SKUPAJ

Varianta 2
10

10

413.703

621.487

5,31%

6,09%

Varianta 1

Varianta 2

33,33 %
33,33 %
33,33 %

10,00

10,00

6,66

10,00

8,71

10,00

100,00 %

8,46

10,00

Iz prikazanih rezultatov izhaja, da je tudi z ekonomskega vidika najugodnejša varianta 2.

10.3

IZBOR VARIANTE

Za obe varianti je bilo izdelano skupno vrednotenje tako, da je bilo tehnično vrednotenje usklajeno
z načinom ekonomskega vrednotenja.
V skupnem vrednotenju je tehničnim in ekonomskim merilom pripisan enak ponder (50 %).
Rezultati vrednotenja po tehničnih in ekonomskih merilih so razvidni iz tabele 10.3.
Tabela 10.3: Sintezno vrednotenje
RANGIRANJE
Tehnična merila
Ekonomska merila

Ponder
50 %
50 %

SKUPAJ

Varianta 1

100 %

Varianta 2
6,75

10,00

8,46

10,00

7,60

10,00

Iz rezultatov skupnega vrednotenja izhaja, da je najprimernejša varianta 2.
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PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV Z
UTEMELJITVIJO IZBORA OPTIMALNE VARIANTE

Predmet nameravane investicije je prostorske preureditve Osnovne šole Mengeš.
S ciljem preveriti in najti najustreznejšo rešitev sta v predinvesticijski zasnovi obravnavni dve
varianti. In sicer varianta z armirano betonsko (AB) konstrukcijo ter varianta z masivno leseno
konstrukcijo iz križno lepljenih plošč (CLT).
V Predinvesticijski zasnovi sta obravnavni dve varianti in sicer:
• Varianta 1 – AB konstrukcija – Odstranitev obstoječe telovadnice in dela veznega trakta,
rekonstrukcija kleti in dela veznega trakta, ter izgradnja novega dvoetažnega objekta v enakih
tlorisnih gabaritih (Novogradnja - AB),
• Varianta 2 – masivno lesena konstrukcija – Odstranitev obstoječe telovadnice in pritličnega
dela veznega trakta, rekonstrukcija kleti, obstoječe avle in knjižnice ter izgradnja novega
dvoetažnega objekta v enakih tlorisnih gabaritih (Novogradnja - CLT).
Z obema variantama bi se površina šolskih prostorov toliko povečala, da bi bilo zagotovljeno
normalno delovanje šole tudi v prihodnje.
Skupna investicijska vrednost (z DDV [18] in stroški financiranja) po stalnih cenah februar 2022
znaša:
• pri varianti 1: 6.044.258 EUR,
• pri varianti 2: 5.939.180 EUR
Predvideni in ocenjeni so naslednji viri financiranja:
• proračun občine Mengeš,
• posojilo,
• Eko sklad,
• sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Ob upoštevanju investicijskih stroškov ter stroškov in koristi obratovanja, je izračunana
upravičenost projekta po variantah. Upravičenost projekta je izračunana tako s finančnega vidika,
kot tudi z ekonomskega vidika.
Tabela 11.1: Finančni kazalniki upravičenosti investicije
Kazalniki upravičenosti (za 17 let gradnje in obratovanja)
fNSV (v EUR) – disk. st.: 4,0 %
fISD (v %)
fRelativna NSV – disk. st.: 4,0 %
Doba vračanja sredstev od začetka obratovanja (fDV) (v letih)

Varianta 1

Varianta 2

-3.750.982

-3.499.280

-4,19%

-3,96%

-0,64

-0,61

več kot 15 let

več kot 15 let
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Tabela 11.2: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicije
Kazalniki upravičenosti (za 17 let gradnje in obratovanja)

Varianta 1

eNSV (v EUR) – disk. st.: 4,0 %
eISD (v %)
eRelativna NSV – disk. st.: 4,0 %

Varianta 2

413.703

621.487

5,31%

6,09%

0,09

0,13

10

10

Doba vračanja sredstev od začetka obratovanja (eDV) (v letih)

Iz izračuna izhaja, da je predpisana minimalna diskontna stopnja 4 % presežena pri
predstavljenem letnem ekonomskem toku. Pri takem letnem ekonomskem toku znaša neto
sedanja vrednost pri varianti 1 413.703 EUR ter pri varianti 2 621.487 EUR. Interna stopnja
donosnosti znaša pri varianti 1 5,31 % ter pri varianti 2 6,09 %. Relativna neto sedanja vrednost
znaša pri varianti 1 0,09 ter pri varianti 2 0,13. Doba vračanja sredstev od začetka obratovanja
znaša pri obeh variantah 10 let.
Izbor optimalne variante temelji na tehničnih in ekonomskih merilih. Za obe varianti je bilo izdelano
tudi skupno vrednotenje tako, da je bilo tehnično vrednotenje usklajeno z načinom ekonomskega
vrednotenja. V skupnem vrednotenju je tehničnim in ekonomskim merilom pripisan enak ponder
(50 %).
S tehničnega vidika je najprimernejša varianta 2, z ekonomskega vidika se prav tako za
ugodnejšo izkaže varianta 2.
Tabela 11.3: Sintezno vrednotenje
RANGIRANJE
Tehnična merila
Ekonomska merila

Ponder
50 %
50 %

SKUPAJ

Varianta 1

100 %

Varianta 2
6,75

10,00

8,46

10,00

7,60

10,00

Iz rezultatov skupnega vrednotenja izhaja, da je najprimernejša varianta 2, saj predstavlja
tehnično-ekonomski optimum.
Investicija je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ ekonomsko upravičena, vzdržna in zaželena.
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